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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huvuddomarnas strategier och roller i utövandet av 

domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna, med särskild fokus 

på hur de uppträder och agerar i matchsituationer. Studien har utförts genom en etnografisk 

metodansats med tio icke-deltagande observationer och lika många intervjuer av 

fotbollsdomare i vår strävan att besvara studiens frågeställningar. Som teoretiska 

utgångspunkter har vi använt oss av Goffman dramaturgiska perspektiv samt Charons syn på 

social interaktion, rollövertagande och ritualer. Dramaturgin hos fotbollsdomare har inte 

studerats tidigare, och med denna studie vill vi därmed tillföra en dramaturgisk synvinkel på 

hur fotbollsdomare utövar sin yrkesroll. Studiens resultat visar att verbal samt ickeverbal 

kommunikation förekom främst under fotbollsmatchens gång samt att domarna hamnade i 

konflikter på fotbollsplan vilket bidrog till att de valde att ta på sig olika roller för att lösa dessa 

konflikter. Studiens resultat visar även att fotbollsdomarna använder sig av ritualer i sina 

förberedelser inför och under fotbollsmatch. 

 

Nyckelord: Fotbollsdomare, interaktion, roll, kommunikation, etnografi, idrott 
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1. Inledning 
 

Världens största och mest populära sport är fotboll enligt Wordatlas (2018). Fotbollen är en 

gemensam aktivitet i många länder och kan ha betydelse för människor på olika sätt. Som 

supporter kan individen känna tillhörighet till ett fotbollslag och som fotbollsspelare kan 

individen känna tillhörighet till sitt egna lag. För att fotbollen ska funka så felfritt som möjligt 

är fler faktorer än supportrar och spelare avgöranden. Den som är den viktigaste spelaren på 

planen är dock fotbollsdomaren.  

 

Inom fotbollen finns det ett tredomarsystem. Enligt Fogis (2000) består systemet av en 

huvuddomare som är på plan och två assisterande domare som står längst var sin linje på 

fotbollsplanen. Dessa tre tillsammans är ansvariga för att reglerna upprätthålls samt att spelet 

går till som det planeras. Deras roller väcker många frågor som exempelvis, vilka de är och hur 

de går tillväga i sin yrkesroll, oftast i negativ bemärkelse, eller med negativ fokus. För att göra 

en tydlig avgränsning inom denna sport har vi valt att fokusera på huvuddomaren. Anledningen 

till detta är att huvuddomaren har den huvudsakliga kontakten med fotbollsspelarna och 

samtliga runt omkring på fotbollsplanen (Uefa 2017). En huvuddomares roll handlar om att 

åskådliggöra sin kompetens i förhållande till spelet, och till viss del även kontrollera och styra 

handlingarna som sker på fotbollsplanen. Som huvuddomare bär man därför på mycket ansvar, 

framför allt då besluten på fotbollsplanen ska fattas inom ramen av några sekunder. Den primära 

problematiken blir att supportar, spelarna, tränarna och även många spelbolag påverkas av 

besluten som fattas om misstag begås och på så sätt kan det uppstå konflikter och dispyter i de 

sociala interaktionerna.  

 

En studie av Norlander, Folkesson & Nyberg (2011) redogör exempelvis för hur vanligt hot 

och våld är mot fotbollsdomare från bland annat spelare, ledare och publiken under och efter 

fotbollsmatcherna. Att huvuddomaren är i en utsatt position, kan i många fall uppmärksammas 

och diskuteras minst lika mycket som spelarna i sitt utövande bidrar till att de tvingas hålla 

masken och alltid tillämpa de regler och förväntningar som finns på rollen. I idrottssammanhang 

där individer tävlar mot varandra och där kanske impuls lätt kan ta över hos deltagarna i spelet, 

innebär huvuddomarens roll att med hjälp av bland annat kommunikation, konflikthantering 

och ledaregenskaper inge en trygghet och bidra till att fokus läggs på fotbollsspelande. Vidare 

anges av UEFA (2017) grundkravet att en fotbollsdomare ska ha en tillräckligt god fysisk status 

att han utan problem klarar av att hänga med i det tidvis mycket krävande spelet.  

  

 

Denna studie är av sociologiskt intresse på så sätt att fotbollsdomarna ständigt deltar i sociala 

samspel när de befinner sig på fotbollsplanen och att det är ett spel som kan sägas styras av 

social ordning och tydliga regler för rollfördelning. Därutöver utgår vi från den dramaturgiska 

synvinkeln för att studera hur fotbollsdomare utövar sin yrkesroll. Vi har använts oss av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv som vi kompletterat med Charons begrepp, social 

interaktion, rollövertagande samt ritualer. Goffman menar på att den sociala världen kan liknas 

vid en teater där individer spelar upp diverse framträdanden beroende på vilken situation de 

befinner sig i. Detta perspektiv har gett oss en insikt i hur en individ som agerar under press 

väljer att framträda i den sociala kontext som en fotbollsmatch är. Det är av intresse att 

undersöka detta område då fotbollsdomarna också kan sägas vara utsatta i sin yrkesroll genom 

att de ofta får utstå mycket kritik och hot från supportrar, spelare och nyhetsmedier. Detta är 

dock något många väljer att blunda för. Det kan upplevas konstigt att många väljer att stanna 

kvar och fortsätta döma trots att de utstår mycket hot i sin yrkesroll, medan andra menar att 

yrket inte är speciellt svårt.  
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Den tidigare forskningen lyfter upp dessa aspekter men de har dock inte studerat dramaturgin 

hos fotbollsdomare. Detta vill vi tillföra med denna studie.  

Genom att få tillgång till huvuddomarnas reflektioner kring dömandet och sin yrkesroll som 

huvuddomare samtidigt som vi själva får befinna oss i denna miljö, hoppas vi kunna studera, 

tydliggöra och nyansera förståelsen av huvuddomarens situation och agerande under 

fotbollsmatcher. Med hjälp av en etnografisk metodansats ges vi möjligheten att få insyn i 

huvuddomarens sammanhang genom intervju- och observationsmaterial för att besvara studiens 

frågeställningar som specificeras i nästa avsnitt.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att ge en fördjupad förståelse av dramaturgin som används för att 

hantera en yrkesroll med hög stress. Med detta i fokus utgörs syftet av att studera dramaturgin 

hos huvuddomare. Därmed undersöks huvuddomarnas strategier och roll i utövandet av 

domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna. Med särskilt fokus 

på hur huvuddomarna uppträder och agerar, samt bevarar sin roll som huvuddomare med 

hjälp av det dramaturgiska perspektivet i dessa matchsituationer, kommer studien att besvara 

följande frågeställningar: 

 

● Vad består huvuddomarens yrkesroll av på fotbollsplanen under match? 

● Vilka verbala och icke-verbala strategier använder huvuddomarna på fotbollsplan under 

match?  

● Vilka typer av kommunikationsfärdigheter synliggörs hos huvuddomare på plan, samt 

hur ser kommunikationen ut med spelare och assisterande domare? 

 

 

3. Avgränsningar 
Studien avser att studera hur huvuddomarna agerar och uppträder på fotbollsplan när de dömer 

genom icke-deltagande observationer. Observationsmaterialet kommer att kompletteras med 

intervjumaterial genom att vi tar del av huvuddomarnas berättelser om sin roll på planen med 

hjälp av informella intervjuer. Dessa kommer att ske direkt efter fotbollsmatcherna. Eftersom 

vi var tidsbegränsade valde vi att söka oss till lokala fotbollsmatcher vid olika matchtillfällen. 

En annan avgränsning har att göra med yrkesrollens karaktär i relation till genusaspekter. Som 

det kommer att redogöras för i kapitlet om tidigare forskning är det så att det är männen som 

dominerat fotbollslitteraturen och sporten i sig (se exempelvis Mean 2001) då institutionen 

tidigare har exkluderat kvinnor vilket skulle kunna sägas ha möjliggjort denna manliga 

dominans över sporten. I och med att majoriteten av huvuddomarna på fotbollsmatcher vi 

observerat är män blir därmed även studiens hänsyn till frågor som har att göra med kvinnliga 

huvuddomare tyvärr begränsad.  
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4. Disposition 
 

Efter introduktionen som inspirerat formuleringen av syftet och frågeställningar som 

presenterats i det tidigare avsnittet, följer en redovisning av tidigare forskning på området 

interaktioner på fotbollsplan med fokus på huvuddomarens yrkesroll. Vi har valt att dela in 

studierna in i fyra teman som berör huvuddomarens roll på plan, den diskriminerande 

fotbollsdomaren, psykisk ohälsa i domaryrket samt det sista temat som berör hoten som avslutar 

domarkarriären. Efter redovisningen av tidigare forskning ges en sammanfattning av de valda 

studierna, reflektioner över de mönster som kan identifieras i dessa studier, samt vad vår studie 

kan tänkas tillföra. 

 

Efter avsnittet om den tidigare forskningen följer en genomgång av den metodologiska ansatsen 

där vi valt att använda oss av etnografi med icke-deltagande observationer kombinerat med 

intervjuer. Metodkapitlet inleds med att vi motiverar vårt val av etnografi som forskningsmetod 

samt en redogörelse över den etnografiska forskningsprocessen. Därefter får läsaren ta del av 

hur vi fick tillgång till fältet, hur vi förhöll oss på fältet samt vilka urval som gjorts följt av vilka 

etiska principer vi tog hänsyn till. Till sist beskrivs den etnografiska analysen. 

 

I resultatkapitlet presenteras studiens fyra teman som identifierades under forskningsprocessen. 

Dessa handlar om kommunikationen på fotbollsplan, konflikter på fotbollsplanen, domarrollen 

samt ritualer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

 

I diskussionskapitlet diskuterar vi resultatet i relation till vårt syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning, teoretisk referensram och den valda forskningsmetoden.  Vi avslutar med ett avsnitt 

där vi diskuterar kritiskt hur valet av etnografi som metodansats fungerat och ger några förslag 

till framtida forskning inom området. 
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5. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras en del av tidigare forskning som är relevant för vår studie gällande 

fotbollsdomare. För att få fram relevanta forskningsartiklar till vår studie har vi använt oss av 

databaserna Sociological Abstract och Diva. Vi har utifrån en selektiv sökning använt oss av 

sökord som: football referee, soccer referee, conflicts, communication, rituals. Utifrån denna 

sökning valdes de mest relevanta studierna som kan ge en inblick i vilka aspekter av 

fotbollsdomarens roll och vilken interaktion som sker på fotbollsmatcher som främst undersökts 

i andra studier. Utifrån de valda studierna har vi formulerat fyra teman i den tidigare 

forskningen. Dessa berör som sagt fotbollsdomarnas roll på plan, den diskriminerade 

fotbollsdomaren, psykisk ohälsa inom domaryrket samt hoten som avslutar domarkarriären. I 

slutet av kapitlet presenteras även en sammanfattning samt en kortare diskussion kring det 

bidrag vår studie kan utgöra i relation till tidigare studier. 

 

5.1 Fotbollsdomarens roll på plan 

Studierna som går under denna rubrik belyser att domarkommissionen har en betydande roll, 

att fotbollsdomaren är den som tar domsluten och i många fall är den aktör som ”avgör” 

matchen. I undersökningen genomförd av ekonomen och filosofen Grott (2005) analyserades 

det huruvida alla domsluten som tagits varit korrekta, samt vad som påverkat beslutet om fallet 

inte varit korrekt. Denna undersökning utgick från en kvantitativ metod där data samlats genom 

statistik. I fokus var sex stora fotbollsturneringar. Studien visar att fotbollsdomarna i många 

fall, genom sina beslut, kan vara den avgörande spelaren i matchen. Domarna kan i sin tur 

påverkas av sympatier för ena laget eller publiken som gör sig hörda och på så vis fått 

fotbollsdomaren med sig. Grott (2005) menar att det ideala för en fotbollsdomare vore att inta 

en neutral roll, men att så inte är fallet. Även om fotbollsdomaren inte föredrar något lag så 

tvingas denne till avgörande beslut som ändå kan anses som orättvisa då beslut ska tas inom 

ramen av en sekund. I sin studie belyser Grott (2005) att intressekonflikter undviks genom att 

inte ha hemmadomare på hemmaplan i syfte att hemmalagen och de större klubbarna inte ska 

kunna dra nytta av lokala fotbollsdomare. Vidare lyfter Grott (2005) fram den avgörande rollen 

fotbollsdomarna har på fotbollsplanen och att, trots deras presumerade objektivitet och 

opartiskhet, så skall det betonas att fotbollsdomare är av ”kött och blod”, samt att de befinner 

sig i en position som innebär mycket ansvar och inflytande över spelarna på plan, tränarna och 

publiken som tittar på. Studiens resultat visar att det är mer än bara enskilda individer eller två 

fotbollslag som påverkas utan att även bilden av sporten påverkas. 

  

Precis som Grott (2005) lyfte även psykologerna Picazo-Tadeo, A. J et al. (2016) fram 

fotbollsdomarens roll i sin studie. Studien utgick från data som blivit insamlad mellan 2002/03 

och 2009/10 för den spanska sporttidningen Marca, som sedan analyserade huvudsakligen hur 

fotbollsdomare dömer matcher på hemmaplan. Det som poängterades var att fotbollsdomarna 

hade mycket press från samhället samt åskådarna när det kom till att döma en match. Picazo-

Tadeo et al. (2016) lyfter fram att det finns två sätt en domare visar att han favoriserar ett lag, 

bland annat genom att ge frispark till laget eller utvisa motståndarna samt förlängning av 

matchen.  

 

Inom många situationer på fotbollsplanen är det tolkningsfrihet för fotbollsdomarna som kan 

påverkas av det väsen som finns runtomkring, därför analyserade Picazo-Tadeo et al., (2016) 

även huruvida pressen från omgivningen i kombination med åskådarnas aggressiva beteenden 

påverkar en domares beslutstagande.  
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Picazo-Tadeo med kollegors (2016) resultat visar att inga tecken på att pressen från åskådarna 

ska ha påverkat domarnas beslut i matcherna kunde identifieras. Det mönster som istället 

observerades var att domaren har en större tendens att bestraffa bortalagen mer än hemmalagen 

ju större publiken är. Detta resulterar i att domaren är en avgörande spelare som kan välja att 

förändra spelets riktning med hjälp av den makt som han innehar. 

  

De studier vi tagit del av lyfter även fram att det är av betydelse att få en mer enhetlig form av 

bedömning på fotbollsmatcher. För att få detta, menar Yair, Galily & Tenenbaum (2017) att 

domare kan få gå på speciella utbildningar som erbjuds av UEFA och det israeliska 

fotbollsdomarförbundet. Yair, Galily & Tenenbaum (2017) har i sin forskning utgått från en 

kvantitativ metod där man rekryterat 154 frivilliga fotbollsdomare från sagda förbund. Studien 

presenterar också en del bakgrundsinformation för fotbollsdomarnas sammanhang, som rör 

exempelvis utbildning, såsom att det i Israel finns ett utbildningsprogram för domartalanger. 

Utbildningen går ut på att de ska främja ungdomarnas situationshantering samt att vara ett 

verktyg för att karriären ska kunna fortsätta bra. Författarna lyfter fram det israeliska 

programmet som en sådan utbildning där de utbildar unga talanger för att få en enhetlig 

domarkår. Resultatet visar att alla domare har olika erfarenheter, krav och sätt att hantera 

situationer på – därför har det på senare år inte enbart varit domare som deltagit i olika 

utbildningar utan även domarassistenser för att se till att skapa enhetliga 

bedömningsförhållningssätt. Domarna och de assisterande domarna ska därmed ha speciella 

kriterier i form av prestation och professionalitet. Studien belyser även att behovet av att 

fotbollsdomare med rätt kunskaper och färdigheter ökar, vilket bidrar till att det bör införas 

dessa typer att utbildningar för att främja unga domare till att bli professionella domare samt 

maximera deras kunskaper. Resultatet visar att detta i sin tur till en bättre karriär för dessa 

individer då de har rätt kompetens att klara av de olika hinder som de möter på vägen. (Yair, 

Galily & Tenenbaum, 2017). 

 

För att ytterligare belysa huvuddomarnas yrkesroll på fotbollsplan kommer vi i nästa tema 

presentera hur fotbollsdomaren förhåller sig till diskriminering i sin yrkesroll. 

 

5.2 Den diskriminerande fotbollsdomaren 
Under detta tema finner vi studier som även belyser diskriminering kopplade till 

fotbollsdomarnas agerande på fotbollsplan. Det är ett ämne som analyserats inom sport, men 

sådana studier verkar bli kontinuerligt motarbetade av idrottsförbunden.  

 

Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder visar 

Means studie (2001) hur diskriminering av olika slag ständigt skedde på fotbollsplan. Det 

empiriska underlaget för studien bestod av åtta fotbollsdomare som studerats under sammanlagt 

28 matcher. Mean (2001) belyser kön, men även etnicitet som påverkar dombesluten, hos 

fotbollsspelarna. Mean (2001) lyfter fram att domaren gav mer utrymme för avvikande 

beteende åt vissa individer med annan etnisk bakgrund. I dessa fall anklagades fotbollsdomaren 

för att vara konflikträdd eller rädd för att anklagas för rasism eller diskriminering på grund av 

kön. Mean (2001) visade också på fall där vissa individer av annan etnicitet fick frikort att agera 

som de ville i motsats till individer med annan etnicitet. Mean (2001) menar att då domaren har 

ett varierande yrke, med inslag av varierande typer av situationer där domaren ska agera gäller 

det att domaren har en identitet som är tydlig och stark. Alla domare har därmed sin specifika 

identitet som tydligt speglas på fotbollsplanen. Vidare lyfter Mean (2001) fram att det är 

männen som dominerar inom fotbollsvärlden, detta för att fotboll anses som någonting 

maskulint. På fotbollsplanen kan männen visa sig aggressiva, starka och på så sätt karaktäriserar 

de sina kroppar som vapen eller redskap, det vill säga starka uttryck för maskulinitet menar 
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författaren. Männen har dominerat fotbollslitteraturen och sporten i sig då institutionen tidigare 

har exkluderat kvinnor vilket skulle kunna sägas ha möjliggjort denna manliga dominans över 

sporten. Vidare lyfter Mean (2001) fram hur manliga domare är mer engagerade i en match som 

spelas av manliga spelare, eftersom domaren känner ett behov att hävda sig själv genom att 

bevisa att han är medveten om det som händer genom att kommentera det, samt att han känner 

ett behov att visa sin makt och maskulinitet gentemot de manliga spelarna. Mean (2001) belyser 

att en domare som medverkar i en match som spelas av kvinnliga spelare, inte är engagerad på 

samma sätt då domaren inte känner ett behov av att hävda sin makt över kvinnorna. Forskningen 

kring fotbollsdomarrollen hävdar att makt är viktigt bland män då individerna anser sig jämlika 

och därför behöver domaren ständigt påvisa sin makt och kunskap för männen. Med kvinnorna 

är det dock annorlunda då individerna anser sig redan ha mer makt över dem och domaren 

behöver inte hävda sig genom att ständigt kommentera olika händelser. En annan del av detta 

kan även vara att domaren känner sig obekväm att kommentera spelandet då domaren är rädd 

att förödmjuka de kvinnliga spelarna, visar resultatet av Means (2001) studie. Samarbetet 

mellan domare och spelare har med andra ord i forskningsresultaten visat sig vara större vid 

manliga matcher jämfört med kvinnliga då domaren och spelarna verkar ha mer diskussioner i 

sina samtal. 

 

I likhet med Mean (2001) kombinerade även Pascal Wagner Egger & Farfalla (2012) i sin studie 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder med varandra. I denna 

sociologiska studie lyftes rasism fram som ett stort problem inom den professionella 

idrottsvärlden, specifikt inom fotboll där spelare med afrikansk härkomst ständigt blir 

attackerade med rasistiska kommentarer och ”glåpord” av åskådare samt andra spelare. Denna 

studie har genomförts med 82 deltagare, bestående av spelare från olika divisioner inom 

schweizisk fotboll med olika etnisk bakgrund, domare samt fotbollsfans. Urvalsstrategin för 

denna studie har varit ändamålsenligt. Individerna har fått se på sekvenser på olika våldsamma 

scenarion som konstruerats med hjälp av spelet FIFA 2005 på Xbox 360. Spelarna har haft 

antingen vita eller gröna uniformer, olika hudfärg och hårfärg för att se om etnicitet har någon 

slags påverkan i hur individerna bedömer spelarnas agerande (Wagner Egger & Farfalla, 

2012).  Fokus i Wagner Egger & Farfallas studie har legat på att se hur aggressiva handlingar 

av spelare bedöms av åskådare, domare samt andra spelare. Författarna kunde se att det 

förekommer mycket fördomar kring hur individer uttalar sig om mörkhyade spelare. 

Exempelvis belyses det att individer bedömer en basketspelare utifrån dess atletiska förmåga 

när de vet att han är svart men utifrån spelintelligens om han är vit. Wagner Egger & Farfalla 

(2012) belyser att det visats att bedömningen varierat beroende på vilken färg på matchställ 

fotbollsspelarna haft. De individer som haft svart uniform är oftast de som anses mer aggressiva. 

Svarta spelare anses vara mer aggressiva än vita i våldsamma situationer.  

 

Wagner Egger & Farfallas (2012) resultat visar dock att det inte förekommer någon 

diskriminering mot svarta spelare, men snarare att domare och spelarna var hårdare i sina 

bedömningar gentemot vita spelare. Det konstaterades dock att individerna var snabbare med 

att döma en svart spelare för fel än en vit spelare. De bedömningarna som tog längst tid var de 

scenarion där en vit spelare attackerar en annan vit spelare. Snabbast bedömning fick de 

scenarion då en svart spelar attacker en vit spelare (Wagner Egger & Farfalla, 2012). Denna 

tendens i bedömningen kan vara en grund till diskriminering av svarta spelare. I det stora hela 

finns det en tendens för diskriminering gentemot svarta spelare men det var inte alltid synligt.  

 

Oberoende av vilken grupp som bedömde konstaterades det att det skedde en annorlunda 

bedömning av svarta spelare än vita spelare utifrån de scenarier som visades upp (Wagner Egger 

& Farfalla, 2012). Domare rent generellt visade sig vara hårdare gentemot individer med samma 
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hudfärg som dem själva, detta kan ses som en handling frammanad av försiktighet från 

domarens håll för att inte anses vara rasistisk. Wagner Egger & Farfallas (2012) resultat visar 

även att svarta spelare kan vara mer aggressiva och därför ansågs bedömningen av en våldsam 

situation där en svart spelare var involverad i som någonting som var väntat, därför blev inte 

bedömningen lika hård som en för en vit spelare. Med andra ord har domaren förutfattade 

meningar att en svart spelare kommer vara aggressiv. Studien betonar att spelarna ständigt är 

med i liknande situationer och anser inte att de är farliga. Undersökningen visar även på att 

situationerna inte var lika ”fula” i spelarnas ögon som i åskådarnas. Sammanfattningsvis finner 

den ovan nämnda studien att det förekom diskriminering, men det behöver inte vara just emot 

svarta spelare då bedömningens utgångspunkt inte alltid handlade om ”vita” eller ”svarta” 

individer.  

 

Utifrån detta tema ser vi att diskrimineringen som sker på fotbollsplan resulterar i att antalet 

huvuddomare minskar. Detta leder oss i sin tur in på temat domaryrket, som belyser behovet av 

fler domare. 

 

5.3 Psykisk ohälsa inom domaryrket 

En annan aspekt i fotbollsmatcher i samband med domarens roll är att behovet av 

fotbollsdomare inom idrotten växer. I den sociologiska studien från Ozmutu et al. (2013) 

konstateras att flertalet fotbollsdomare har haft möjlighet att få döma så pass många matcher 

att de haft detta som ett extra jobb. Enligt Ozmutu med kollegorna så skiljer sig domarnas 

arbetstillfredsställelse åt beroende på vilken nivå de fått döma. I vissa fall har ångesten och 

pressen påverkat hur de agerat på fotbollsplanen. Författarna lyfter också fram att det funnits 

fall där domare kopierat andras förhållningssätt för att hitta sig själva i rollen som 

fotbollsdomare. Vidare visar de på att domarrollen är svår på ett individuellt plan då hen får 

uppleva många jobbiga situationer som påverkar denne djupt. 

 

Professorerna inom idrottsvetenskap Johansen & Haugen (2013) har i en kvantitativ studie 

genom elektroniska enkäter analyserat hur domare trivs med yrket. Domarna som inkluderas i 

denna studie var sammanlagt 83 domare varav 10 var kvinnor och 73 män i åldrarna 20–46 och 

som arbetar inom de två högsta divisionerna inom norsk fotboll. Utöver ångestnivån kring deras 

dömande har det även studerats hur åskådarnas ljudnivå och klagomål påverkar domarna. I 

samband med dessa aspekter har forskarna också studerat hur aggressiva bemötanden från 

åskådare samt spelare påverkar domarnas beslut och ångestnivå. Forskarna skickade ut enkäter 

till samtliga domare via email, där domarna fått besvara ett frågeformulär som sedan 

sammanställdes i form av tabeller. Johansen & Haugen (2013) lyfter fram att domare från 

högsta divisionen har högre ångestnivå än domarna från den lägre divisionen. De domare som 

ansåg sin kompetensnivå som lägre eller medelmåttig hade därmed signifikant högre ångestnivå 

än resterande domare. Majoriteten av domarna hävdade bestämt att ljud, aggressivitet från 

åskådare och spelare under matchens gång inte hade någon påverkan på deras beslutsfattande 

(Johansen & Haugen, 2013). Å andra sidan fann forskarna i sina resultat att ljud och publikens 

agerande ändå var en distraktion för domarna i deras beslutstaganden. Dessutom visade 

Johansen & Haugens (2013) resultat att när domaren gjort ett felbeslut, fortsatte 49% av de 

studerade domarna med samma motivation att döma matchen. Det vill säga utan att ha blivit 

påverkade av sina felbeslut. De belyste att domarna fort accepterade sitt misstag men ändå 

kände sig självsäkra nog att kunna fortsätta döma. I studiens resultat kom det också fram att 

endast 51 % av domarna inte kände sig självsäkra nog att ta ett beslut efter att de blivit bemötta 

på ett aggressivt sätt. Dessa forskare anser att rädslan för publiken var en anledning till att 

domarna tänkte noggrant under sitt beslutsfattande. Däremot visade studien att domarna 

fortfarande var osäkra på hur publiken skulle reagera utifrån taget beslut. Slutsatsen som 
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Johansen & Haugen (2013) gör i sin studie är att ökad kunskap om domarångest kan leda till 

att de gör bättre bedömningar i enlighet med den officiella standarden. 

 

I den kvalitativa studien genomförd av Roy et al., (2017) tas det upp en del knep som 

fotbollsdomare använder sig av för att hålla en god prestations- och kvalitetsnivå på arbetet. 

Framförallt används dessa knep när självförtroendet går ner. Detta hjälper dem att fortsätta 

prestera och utföra sina arbetsuppgifter. Roy et al., (2017) anlägger ett psykologiskt perspektiv 

när de undersöker hur diverse vändpunkter i livet påverkar en domare i karriären och som 

individ. Studien har utförts med 100 huvuddomare och domarassistenter som jobbar inom 

domarkommissionen i det israeliska fotbollsförbundet som deltagare. Domare från alla 

divisioner, med olika erfarenheter och åldrar har valts ut för att få en så bred bild av den 

undersökta frågan som möjligt. Resultatet visar att domaryrket är dynamiskt och består av en 

rad samlade händelser som skapar obalans i domarens självförtroende. Detta leder i sin tur till 

att domarna kopierar varandras beteende för att finna sin identitet (Roy et al., 2017). 

 

Studierna inom detta tema visar på att det finns en brist av huvuddomare samt att detta beror på 

att individen inte trivs i sin yrkesroll. Genom att undersöka anledningarna till varför individen 

inte trivs kommer vi in på temat ”hoten som avslutar domarkarriären”. Detta tema tar upp den 

problematik som leder till att allt fler slutar som yrkesverksamma fotbollsdomare. 

 

 

5.4 Hoten som avslutar domarkarriären 

I vissa artiklar vi tagit del av understryker studiernas resultat att det inom domaryrket är vanligt 

med hot som främst kommer från spelare och åskådare. Dessa hot varierar beroende på 

fotbollsdivisionen domarna arbetar i. Studien genomförd av Norlander et al. (2011:34) som 

kombinerar kvalitativ och kvantitativa datainsamlings och analysmetoder, visar att ett 

oenhetligt bedömande från domare skapar irritation hos åskådare och spelare som i sin tur leder 

till hot. Skulle domaren få utstå hot finns det inget direkt skyddsnät som kan backa upp dessa 

individer och stödja dem i att bearbeta dessa. Det finns klara brister inom organisationen och 

individens kompetens om hur de ska hantera dessa hot, som påverkar dem mycket starkt.  Alla 

domare har i regel därför utbildats inom regelkunskap samt att få bli medvetna om att just dessa 

hot är det som leder till att många domare väljer att avsluta sin karriär då individen inte orkar 

med arbetet längre (Nordlander et al., 2011:34). Forskarna kom fram till sina slutsatser med 

hjälp av en kvantitativ metod: 148 deltagare fick studera en videofilm som visar en 

fotbollsmatch för att sedan på en femgradig skala besvara en enkät med frågor om videofilmen.   

 

Även i den kvalitativa studien av Dell et al., (2016) poängteras det att i England råder stor brist 

på domare just på grund av hot. Antalet domare i landet har minskat avsevärt de senaste åren, 

denna minskning hotar den professionella fotbollen då det inte finns tillräckligt med kompetenta 

domare. Denna utveckling har lett till att både spelare och speciellt åskådare har börjat få sämre 

attityd, en attityd som har spridit sig över landet och lett till att det blir svårare för domare att 

kontrollera matchen (Dell et al., 2016).  För att klara arbetsuppgiften menar de att en domare 

behöver vara mångsidig, hen behöver implementera regler och förordningar på matchen, 

förhålla sig till tränare och spelare samt ta hand om konflikter. Slutligen måste en domare ta 

stora och många beslut under matchen (Dell et al., 2016:36). Dessa faktorer bidrar till en 

komplex och pressad domarroll. Dell och kollegornas studie inkluderade både domare som 

avslutat sin karriär och domare som är registrerade och officiellt aktiva inom den engelska 

fotbollsvärlden i sin studie. Sammanlagt handlar det om 12 personer i åldern mellan 20 till 70 

år. Det empiriska materialet samlades via intervjuer med tonvikt på att få domarna att själva 

kunna prata fritt om känslor och erfarenheter. Resultatet visar att domarna ansåg att deras 
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organisation inte backade upp dem, de fick helt enkelt inte stöd på ett flertal plan. De ansåg att 

deras kompetens inte var tillräcklig då de inte fått någon utbildning i hur de ska hantera svåra 

situationer på rätt och effektivt sätt (Dell et al., 2016:36). Många domare ansåg att arbetsmiljön 

inte var bra. Den hade påverkat deras självkänsla samt satt djupa psykiska spår. Domarna hade 

utstått så pass mycket hot och våld, både psykiskt och fysiskt när de hanterat konflikter, att de 

kände att det är normalt av omvärlden att bete sig så illa (Dell et al., 2016:36). Forskarnas 

slutsats var att de ansvariga inom fotbollsvärlden måste se över domarnas situation och ge dem 

stöd för att inte fler domare ska behöva avsluta sin karriär för att de känner sig otillräckliga och 

inte klarar av den psykiska/fysiska pressen som de utstår. 

 

Temat som presenterades i detta avsnitt poängterar yrkets negativa sida och visar hur viktigt 

det är att individen har distans till sin yrkesroll för att inte påverkas alltför mycket. På det stora 

hela har dessa fyra teman belyst delar av problematiken som ingår i huvuddomarnas yrkesroll. 

 

 

5.5 Reflektioner kring tidigare forskning och denna studies potentiella 

kunskapsbidrag 
Sammanfattningsvis visar de studier vi tagit del av inför arbetet med våra frågeställningar att 

fotbollsdomarna intar olika roller som ledare och som avgörande aktörer på fotbollsplanen. 

Oavsett vilken roll de intar, synliggörs det också att individen utsätter sig för olika grader av 

utsatthet, då yrkesvalet kan innebära hot från andra aktörer som ingår i domarnas sociala 

sammanhang och yrkessammanhang. Det framkommer att hoten inte minst kommer från 

observatörer och åskådare men även att själva rädslan för hot kan skapa stress och press inför 

den egna insatsen. Forskningen har även berört diskriminering. Framför allt lyfter studierna 

fram att fotbollsdomarna agerar varierande beroende på kön och hudfärg hos fotbollsspelarna. 

Vidare kan det hända att domarna själva uppvisar en rädsla för att anklagas för rasism och 

därmed agerat annorlunda än de kanske borde. Även ett flertal olika hot som kan avsluta 

karriären i förtid har undersökts. Tidigare forskning belyser att det finns alltför lite kunskap om 

fotbollsdomarens roll på plan. Med ett centrerat fokus på spelarna upplever vi att domarrollen 

ofta glöms bort i de studier vi tagit del av.  

 

Vår studie avser som sagt att bidra med fördjupad förståelse av dramaturgin som används under 

fotbollsmatcherna och hur huvuddomarna utövar dramaturgin i sin yrkesroll. Vi avser även 

knyta interaktionen och fotbollsdomarnas yrkesroll till den utsatthet denna roll kan innefatta. 

Genom detta hoppas vi bidra med en kunskap om dramaturgin under fotbollsmatcherna och 

belysa hur viktiga fotbollsdomare och i synnerhet huvuddomaren är för att fotbollen ska 

fungera. Därmed avser vår studie att tillföra är en fördjupad förståelse av dramaturgin som 

används för att hantera den stress som domarrollen inbegriper. 

 

 

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
 

Här nedan kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter kopplat till studiens syfte. 

Syftet i denna studie är, som tidigare specificerat, att ge en fördjupad förståelse av 

dramaturgin som används för att hantera en yrkesroll med hög stress. Med detta i fokus utgörs 

syftet av att studera dramaturgin hos fotbollsdomare. Det faller sig därför naturligt att vi 
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använder oss av Goffman (2006) dramaturgiska perspektiv. Genom det dramaturgiska 

perspektivet kan man likna fotbollsplanen vid en scen, där fotbollsspelarna är skådespelare 

och huvuddomaren en slags regissör som ska kliva fram när spelarna gör regelbrott eller 

någon “tappar ansiktet”, ett begrepp som vi kommer att gå närmare in på i detta kapitel. Vi 

kommer även redogöra för Charons syn på den sociala interaktionen, rollövertagande samt 

ritualer (2010). Vi finner nämligen att huvuddomaren ständigt är i interaktion med andra på 

fotbollsplan, tar på sig andras roller och även utför något som kan jämföras med Charons 

ritualer. 

  

6.1 Goffman – Det dramaturgiska samspelet 
Goffman (2006:25) ser samhället ur ett dramaturgiskt perspektiv som innebär att det sociala 

livet är som en teater där individen spelar upp diverse framträdanden i olika situationer. 

Goffman utnyttjar begrepp som vanligtvis förknippas med teatervärlden, men som enligt 

honom passar utmärkt som metaforer för interaktionen i det vardagliga livet. Goffman belyser 

framför allt roller, skick, framträdanden, ansikten och regioner såsom bakre och främre 

regionen för att beskriva hur människor agerar. Goffman (1970:11–16) menar att vi individer 

har ett flertal olika ansikten och dessa ansikten är delar av individens personlighet som 

förmedlas ut i omgivningen. Beroende på situation och vad man vill förmedla väljer individen 

det ansikte som hen anser är lämpligast för sammanhanget. Då en person känner att hen har sitt 

ansikte i behåll utstrålar hen självförtroende och säkerhet. En individ som inte har ett ansikte 

utstrålar däremot skam och underlägsenhet. Individen kan komma att känna olika förpliktelser 

beroende på vilket ansikte som används. Med detta följer också olika handlingsmönster.  Det 

innebär en slags självbehärskning. Individen underkastas de förväntningar som finns inom 

sammanhanget och måste därför anpassa sig för att passa in. 

  

Ett begrepp som Goffman (2006:25) använder sig av för att benämna interaktionen där en 

individ befäster sin roll är, som på teatern, framträdande. En viktig aspekt av dessa 

framträdanden är individens tro på sin egen roll samt betraktarens roll. Det finns här två olika 

typer av individer. Dragna till sina teoretiska extremer så övertygar den ena typen sin publik 

om sin rolls genuinitet samt övertalar även sig själva till att utan tvivel tro på sin egen rolls 

äkthet. Den andra typen tvivlar på sitt framträdande. Denna person är inte övertygad av sin egen 

framställning. Goffman betonar att den förre kan benämnas som förtroendegivande, och den 

senare som illusionslös.  

 

Vidare delar Goffman (2006:97) in individens framträdande i främre och bakre regioner. I den 

främre regionen sker framträdandet på en scen där individen agerar medvetet och tänker på hur 

hen agerar. Där åskådliggör framträdandet hos den som agerar olika normer som kan indelas i 

två grupper, anständighetsnormer och hövlighetsnormer. Dessa normer upprätthålls inom varje 

region tack vare individens agerande och handlingar i diverse situationer. Anständighetsnormer 

handlar om hur den agerande behandlar sin publik medan han talar till den. Hövlighetsnormer 

handlar däremot om det sätt som den agerande uppför sig på när hen befinner sig inom syn- 

eller hörhåll vid en interaktion, utan att aktiv delta i den. Den bakre regionen, eller ”bakom 

kulisserna” kan definieras som den scen där individen kan vara mer avslappnad, lite mer sig 

själv utan att behöva tänka på sina agerande och uttalanden lika mycket som i den främre 

regionen. Dock menar Goffman att i den bakre regionen spelas fortfarande en scen upp. 

Individen agerar ännu utifrån en roll, men i en mindre utsträckning än i den främre regionen. 

Här finns bland annat utrymme för att gå igenom och träna på sitt framträdande inför den främre 

regionen, på scen. Dessa regioner är i ständig kontakt med varandra och individen växlar 
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ständigt mellan dem. Individen kan vid behov gå över till den bakre regionen och reflektera 

över eller slappna av från den främre regionen. Dock finns det en skiljelinje mellan dem.   

  

Många gånger behöver man samarbeta med andra i sitt framträdande. Goffman (2006:73–96) 

använder sig av begreppet team för att benämna individer som på något sätt agerar tillsammans 

i ett framträdande. Grunden till samarbetet mellan medlemmarna bygger på att alla har samma 

mål med framträdandet. Medlemmarna samarbetar efter de normer som är uppsatta för att 

framträdandet ska ses som trovärdigt, vilket också betyder att individerna är ömsesidigt 

beroende av varandra. Goffman betonar dock att det finns risker när ett team framträder 

tillsammans, där en eller flera medlemmar kan komma att skada framställningen. Oavsett 

sociala skillnader eller om individen har andra personliga åsikter om något måste medlemmarna 

för trovärdighetens skull stå enade bakom teamets framställande,  

  

Ett annat begrepp som Goffman (1970:71) lyfter fram är skick. Detta är ett element i en persons 

beteende som förmedlas genom hållning, klädsel och uppträdande. Personer som finns i hans 

omedelbara närhet beslutar sig då för om han är en person med önskvärda eller icke önskvärda 

egenskaper. En individ i samhället som anses vara önskvärd är bland annat den som uppvisar 

attributen diskretion och allvar, sportsmannaanda, behärskning i tal och fysiska rörelser. Utöver 

skick så betonade Goffman det krav på tydlighet i kommunikation mellan individer som ingår 

i en social interaktion. Bland annat ansågs viskningar vara mindre lämpliga, då detta agerande 

ger publiken en bild av en individ som inte vågar stå för sina tankar och åsikter. När två team 

konfronteras med varandra i avsikt att föra en social interaktion brukar medlemmarna i båda 

teamen upprätthålla en illusion om att de är vad de gör anspråk på att vara, det vill säga, de 

håller fast vid rollgestalten. Under normala omständigheter brukar varje deltagare i samspelet 

sträva efter att inte bara lära sig sin plats, utan även efter att hålla sig till den. Denna form av 

balans mellan formalitet och informalitet ska bevaras samt till och med utsträckas till de egna 

medlemmarna i teamet. Författaren betonar att deltagarna i en social interaktion strävar efter att 

projicera en uppfattning om sig själva och om de andra som är relativt acceptabel för andra.  

  

För att vara på den säkra sidan på att kommunikationen kommer att hållas inom de upprättade 

och snäva gränserna så måste båda sidorna att ha en förståelse för varandra, och taktfullt hjälpa 

den andre att upprätthålla det intryck som den försöker att upprätthålla. Goffman menar att 

kommunikation ska skötas smidigt så att publiken inte mister förtroendet för de officiella 

projiceringarna. När en individ tagit sig an en roll förväntar sig publiken att den verbala 

kommunikationen sker i linje med de karaktärsdrag som individens roll innebär. Denna 

kommunikation ska nå hela publiken. Som vi belyst och exemplifierat i detta avsnitt med hjälp 

av Goffmans resonemang utgör dessa ett passande teoretiskt ramverk för vår studie då detta 

bland annat berör olika scener som kan relateras till interaktionen på fotbollsplan.  

 

6.2 Charon om social interaktion, rollövertagande och ritualer 
Givet syftet att studera domarens dramaturgi kan Charons begrepp användas som ett 

komplement till Goffmans dramaturgiska perspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse av 

det dramaturgiska framträdandet. Därför kommer vi här med hjälp av Charons perspektiv 

(2010) resonera kring social interaktion, rollövertagande samt ritualer. 

Charon (2010:136–138) beskriver den sociala interaktionen som ett slags möte mellan två eller 

flera personer. Den innebär också en ständig definition samt omdefinition av sina egna samt 

andra personens handlingar. Kärnan i den sociala interaktionen är att varje person konstant 

försöker ta hänsyn till andras handlingar och utifrån det utgår de egna handlingarna. 

Interaktioner pågår ständigt runt omkring oss och vi påverkas av dem. Vi är sociala aktörer och 
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utför sociala handlingar när vi pratar, hjälper, avvisar eller påverkar varandra på olika sätt. 

Vilken handling vi väljer att genomföra beror till stor del vad andra i situationen gör. Värdet av 

interaktion med andra illustreras inte minst när individen tvingas till svåra eller obekväma 

beslut. Världen förändras i hög takt och mycket av den sociala interaktionen har revolutionerats 

av bland annat internet, telefoner och resor. Med andra ord, i det komplexa samhället vi lever i 

idag har individen mycket mer att förhålla sig än tidigare, då den sociala interaktionen kanske 

kan sägas varit enklare och mer isolerad.  

För att människor ska förstå och samspela med varandra i den sociala interaktionen sker ett 

rollövertagande. Detta betyder att man föreställer sig världen ur en annan människas 

perspektiv. Vi kliver därmed ur vår egen uppfattning av verkligheten för att definiera en 

situation som om vi vore en annan. Rollövertagandet är en aktiv process som vi använder oss 

av i alla sociala situationer. Vi gör det för att få kunskap om hur vi ska fly från andra, förstå och 

bli vänner med andra, hur vi ska handla moraliskt och kommunicera med andra. 

Rollövertagande är en nödvändighet i den sociala interaktionen och bevis på social intelligens, 

enligt Charon (2010:106).  Vi lär oss att hantera olika situationer, nå våra mål samt hantera 

problem som korsar vår väg när vi tar någon annans roll.  

  

En väsentlig del inom den sociala interaktionen är ritualer. Charon (2010) inspirerades här av 

Goffman (1970) som argumenterade för betydelsen av ritualer. Vi använder oss av ritualer dels 

för att samspela med andra och dels för att det förväntas av oss att vi gör det i olika situationer, 

beroende på vem vi integrerar med. Ritualer används bland annat när vi ursäktar oss, beskriver 

något eller när vi ber om något. De är nödvändiga i all interaktion och används för att ge upphov 

till ömsesidig tillit, gott beteende, sociala relationer samt moralisk ordning i samhället. Dessa 

begrepp kommer vi applicera i vår studie då studiens syfte är att beskriva och analysera 

interaktionen som sker på fotbollsplan.  

 

Vi har använt oss av begreppen social interaktion, rollövertagande samt ritualer. Dessa 

kommer att användas i vår analys för att kunna beskriva huvuddomarnas dramaturgiska 

framträdanden. 

 

 

7. Metod 
I detta avsnitt redovisas vårt metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs 

etnografins grunder samt varför vi valt denna forskningsmetod för att beskriva 

huvuddomarens sammanhang för utövandet av sin yrkesroll. Vi kommer successivt att gå 

igenom hur vi fick tillgång till fältet som passiva observatörer för att samla in empiriskt 

material i form av fältanteckningar och intervjumaterial. Vi har valt en kvalitativ metod då vi 

är intresserade av att ge en fördjupad förståelse av dramaturgin som används för att hantera en 

yrkesroll med hög stress. Med detta i fokus utgörs syftet av att studera dramaturgin hos 

huvuddomare på fotbollsplan. Som Fejes & Thornberg (2016:35) påpekar är utmaningen i 

kvalitativ analys att skapa mening och identifiera betydelsefulla mönster ur en massiv mängd 

data.   
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7.1. Den etnografiska metodansatsen 
Den etnografiska metodansatsens utgångspunkt handlar om att under en längre tid vara en del 

av den kontext som ska studeras. Hammersley & Atkinson (2007:18) betonar att en grundtanke 

inom etnografin är att kulturella och sociala fenomen endast kan studeras och förstås i de 

dynamiska sammanhang där de naturligt äger rum. För att kunna beskriva och förstå hur 

fotbollsdomarna uppträder och agerar på fotbollsplan samt vad den innebär för dem framstod 

därför etnografin som en lämplig metodansats. Vi fick möjlighet att studera och befinna oss i 

en för deltagarna naturlig miljö i åtta veckor. Den etnografiska metodansatsen ger oss 

möjligheten att samla in nödvändigt datamaterial för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Den ger oss även en möjlighet att vara icke-deltagande observatörer samt möjligheten att 

komplettera observationerna med informella intervjuer. På så sätt kan vi utifrån studien syfte 

beskriva huvuddomarens sammanhang för utövandet av sin yrkesroll, under fotbollsmatcher 

och därmed undersöka huvuddomarnas strategier och roll i utövandet av domarskap på 

fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna. Eftersom vår studie är av 

beskrivande karaktär blir etnografin även en lämpligare metod i jämförelse med exempelvis 

hermeneutik som fokuserar på förståelse och tolkning av upplevelser. Utifrån vår studies syfte 

ligger vårt fokus på att beskriva interaktionen mellan olika aktörer i ett specifikt socialt 

sammanhang och därför bedömer vi att etnografi erbjuder oss de verktyg som behövs för att 

göra just detta. 

 

7.2 Tillvägagångssätt 
I studiens tillvägagångssätt har vi alltså valt att delta som etnografer. Att vara en del av den 

kontext som ska studeras samt förstå vad som där pågår, handlar i regel om att vara med som 

observatör för att kunna beskriva och förstå ett fenomen djupare (Murchison, 2010:27–28).  

 

För en etnograf är det är av stor vikt att man har den kompetens som krävs för att skapa ett 

nätverk av tillförlitliga informanter som kan belysa betydelsen av de handlingar, ord och 

symboler som etnografen observerar samt även att därmed ge uppslag till nya vägar i 

observerande (Gobo & Molle, 2011:132). Vårt eget deltagande innebär att vi gör ett försök att 

fånga ett inifrånperspektiv av en social verklighet samt att sålunda ge uppmärksamhet åt detaljer 

som alltför ofta tas för givna.   

 

Eftersom vi valde att göra en etnografisk studie var det av vikt att vi kunde ta oss in på det fält 

som skulle studeras på ett smidigt sätt. Loftland et al. (2006:10, 12–13) som skriver just om 

tillvägagångssättet i etnografiskt arbete menar att det är till fördel att man har kontakt med 

personer som har tillgång till detta fält. Vanligtvis brukar det finnas en grindvakt som släpper 

in forskaren i den sociala miljön han avser att studera. Det finns även en sponsor som kan hjälpa 

forskaren att skapa sociala kontakter på det nya fältet och funkar som en vägledare. Till sist 

finns det också en eller flera nyckelinformanter vilkas uppgift är att ge information som är av 

avgörande karaktär för studien (Gobo & Molle, 2008:127). Rollerna som grindvakt, sponsor 

och nyckelinformant kan vara tillskrivna en och samma person men det kan även vara så att det 

är olika personer som får dessa roller. I vårt fall blev matchledarna i de olika fotbollsmatcherna 

vi observerade våra grindvakter och sponsorer. En matchledare är en person som tar emot och 

vägleder lagen och fotbollsdomarna inför en match.  

 

Dessa matchledare var till stor hjälp, då de släppte in oss på fältet och vägledde oss till våra 

nyckelinformanter, huvuddomarna. Tillgången till fältet var inte svårt i vårt fall då en av oss 

redan var bekant med många av matchledarna. Men ändå valde vi att inför varje match kontakta 
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matchledarna före matcherna för att stämma möte. På dessa möten presenterade vi oss själva 

samt gav dem information om vad vi skulle göra och vad syftet skulle vara med det.  

 

  

7.3 Material och urval 
Avseende urvalet har vi följt den princip som finns inom etnografin, att det ska finnas en 

variation inom och utanför det fallet som studerats (Murchison, 2010:39–40). Vårt empiriska 

material till denna studie består av tio icke-deltagande observationer jämnt fördelade i olika 

stadsdelar i divisionerna 4–6. Vi har även utfört 10 intervjuer som bygger på material från våra 

observationer. Dessa har gett oss bättre insikt samt förklaring till varför huvuddomaren agerat 

som han gjort i de olika situationerna som uppstod under fotbollsmatchen. Fotbollsdomarna 

som observerats vid dessa tillfällen är mellan åldrarna 24–40 och har olika etnisk bakgrund, 

alltifrån länder i mellanöstern till Kroatien och Sverige. En grund som vi satte för oss inför 

observationerna var att välja ut de fotbollsmatcher med kvalité i vilket betyder att det även är 

bra kvalitet på fotbollsdomarna. Vi valde ändamålsenligt att välja ut domare som har kunskap 

som är av betydelse för studien. Även en form av snöbollsurval har använts i och med att vi bad 

de huvuddomare som vi fann vara väl insatta i domarskapets sammanhang att rekommendera 

andra lika kunniga att intervjua. Detta var ett smidigt sätt för oss att få tag på rätt personer. 

Svaren på våra intervjufrågor blev på så sätt fylligare och studien i sin tur blir även den mer 

innehållsrik, vilket underlättar för oss att hitta teman som kan vägleda analysen. Vi blev 

inspirerade till detta tillvägagångssätt av Pattons rekommendationer (2002:237) kring detta.   

 

 

7.4 Observationer från distans 
Vi har valt att använda oss av icke-deltagande observationer. Det positiva med att använda en 

sådan typ av observation är att forskaren inte stör studieobjektet. Vi får även en möjlighet att 

det som ska observeras utan att distraheras av något annat. Hade vi deltagit och spelat eller 

dömt fotboll fanns det risk att vi skulle missa väsentliga aspekter som skulle påverka vår studie 

i en negativ benämning. Gobo & Molle (2011:6) skriver att denna strategi är att föredra eftersom 

individen då är objektiv och villig att förbise den symboliska sfärens betydelse, samtidigt som 

individen ser till att inte störa aktörerna eller påverka deras beteende.  Att vara icke deltagande 

observatörer passade oss även för att det i tävlingssammanhang är omöjligt att be en deltagare 

stanna upp och delta i datainsamlingar. Eftersom vi är två personer i vår studie så sätter vi oss 

på varsin sida av fotbollsplanen för att precis som vi tidigare beskrivit få saker och ting ur olika 

perspektiv men även för att lägga märka till eller se mönsterförändringar hos fotbollsdomarna 

beroende på var individen sitter.  

 

I enlighet med studiens syfte och frågeställningar valde vi att utgå utifrån våra frågeställningar 

för att rikta empiriinsamlingen under observationerna. Aspekter som det lades mest fokus på 

var: 

 

● Hur huvuddomaren uppträder och agerar. 

● Hur huvuddomaren ingår i interaktion med andra. 

● Hur fotbollsdomarna samarbetar. 

● Vilka verbala samt icke verbala strategier som användes 

 

En lista på dessa punkter bidrog till att vi hade, som nämnt ovan, riktlinjer för vad som skulle 

observeras. De empiriska frågorna berörde inte bara den process som sker i själva dömandet. 

Målet var även att fånga upp och beskriva fotbollsdomarnas strategier och uttryck i utövandet 
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av rollen. Detta gjorde vi genom att vara extra observanta på den icke-verbala 

kommunikationen såsom gester och kroppshållning. Vid fältstudier betonas vikten av att snarast 

möjligt anteckna det som observerats för att undvika att betydelsefulla detaljer faller i glömska 

(Murchison. 2010:70). För att empirin skulle bli så innehållsrik som möjligt hade vi med oss en 

anteckningsbok som vi använde flitigt. Eftersom vi inte deltog utan bara observerade var våra 

fältanteckningar extra viktiga. 

 

  

7.5 Fältanteckningar 
Under vårt fältarbete har vi som Lofland et al. (2006) rekommenderar använt oss av en 

anteckningsbok, annars tenderar hjärnan att glömma viktiga intryck under det överväldigande 

flödet av information. Vi som observerat har dessutom gått igenom varje anteckning 

tillsammans för att säkerställa att vi skrivit ner rätt information, såsom Murchison 

rekommenderar (2010:116–117). Vi följde även rådet att göra en lista av olika händelser vi 

observerat för att lättare kunna identifiera samband av relevans för studien. Bland annat: en lista 

på huvuddomarens uppträdande i samtal med spelarna, när bollen är utanför, vid frispark, vid 

mål eller vid andra förseelser där huvuddomaren måste agera. Det var således också lättare att 

hitta likheter och olikheter som vi båda ville ha mer förståelse kring. Utifrån samtliga 

observationer och anteckningar kunde vi identifiera teman och utveckla dem för att kunna skapa 

intervjufrågor. Dessa teman handlar om a) kommunikation på fotbollsplan b) konflikter på 

fotbollsplan c) domarrollen samt d) ritualer. Intervjuerna är således ett komplement till 

observationerna och skall ge inblick i de olika delarna vi valt att analysera.  

 

Aspers (2007) tar upp liknande aspekter inom fältobservation men lägger mer tonvikt på 

detaljer som sker i interaktionen på fältet som upptäckts av forskaren. Det kan vara visuella 

intryck, lukt och känsla men även hur platsen är strukturerad. Alla dessa punkter är väsentliga 

då de leder till att resultatet blir mer innehållsrikt och kan förklaras på ett djupare plan. 

 

  

7.6 Intervjuer 
För att få en helhetsbild av det som vi observerat och antecknat genomfördes tio intervjuer som 

komplettering. Efter varje match satte vi oss ner i det laget som hade hemmaplan, i deras egen 

lokal tillsammans med huvuddomarna och ställde frågor utifrån det vi observerat. Våra 

intervjupersoner uppvisade en stor åldersvariation där alla var män samt där deras 

yrkesverksamma liv även varierat i längd och nivå. Den längst yrkesverksamma huvuddomaren 

vi intervjuade har arbetat med detta sedan 17 år tillbaka och dömer idag i divisionerna 4 och 5. 

Den yngsta intervjupersonen är endast 24 år gammal och dömer i division 6 (se Figur 1). 

Genomförandet av intervjuerna var även så naturlig som möjligt, vi tog hänsyn till att 

fotbollsdomarna inte var vana att bli intervjuade så det var viktigt att de kände sig bekväma. 

Detta åstadkom vi bland annat genom att vi var tydliga med hur processen skulle gå till. Vi 

berättade exempelvis för dem att vi skulle spela in intervjuerna för att vi på så sätt skulle ha 

möjlighet att lägga mer fokus på interaktionen, vilket godtogs. Vi följde också rådet från Gobo 

& Molle (2011. S.180) som skriver att intervjufrågor vanligtvis ska vara korta och fokuserade 

på det specifika ämne som undersöks.  

 

Som intervjuare valde vi som tidigare nämnt därför att ställa frågor utifrån våra observationer 

för att förstå orsaken till en viss reaktion hos fotbollsdomarna eller betydelsen av en viss 

handling eller beteende. Vi tog också hänsyn till det Gobo & Molle (2017:183) betonade, att 

det är viktigt att göra en uppskattning för hur meningsfulla intervjuerna har potential att bli, inte 
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bara för vår egen studie, utan även för att fotbollsdomarna ska ha möjlighet att utvecklas i sin 

fotbollsdömning. 

 

 

 

Figur 1. En tabell över de intervjuade fotbollsdomarna samt deras yrkeserfarenhet. Notera att 

namnen är fingerade.   

 

Intervjuperson Ålder Erfarenhet 

antal år 

Toni 31 2 

Martin 27 6 

Tomas 38 15 

Hassan 40 14 

John 31 3 

Shahin 35 2 

Elias 31 6 

Younes 39 5 

Albert 24 6 

Albin 29 3 

 

 

 

7.7 Etiska principer 

Att etnografi karaktäriseras av närhet och detaljbeskrivningar av fältet har inneburit att vi 

behövt visa hänsyn till de etiska principerna. Vi har efterlevt Vetenskapsrådets egna som består 

av: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 

VR, 2002).  

 

Informationskravet innebär att deltagare i studien får den information de behöver om studien. 

Vi var medvetna om att alla kan kolla på matcher och observera, men vi valde ändå att i enlighet 

med informationskravet informera matchledare om vår observation. Matchledaren informerade 

i sin tur med huvuddomaren. Vi var sedan tydliga med att fråga om deras samtycke för att visa 

respekt men även för att de skulle känna sig trygga med att ändra sig under observationens gång 

då onödig och extra press från andra kan kännas som ett hinder för att prestera, samt störa den 

process som skulle observeras.  

 

I enlighet med samtyckes- och informationskravet var det också viktigt att informera 

huvuddomaren om att han sedan har möjlighet att ta del av fältanteckningarna om de skulle 

vara intressant. Detta för deras trygghet men även för att deras potentiella synpunkter, förslag 

och tips kunde gynna oss i vår studie. Samtyckeskravet var således nästa krav som vi tog hänsyn 
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till. Det innebär att studien är frivillig och att fotbollsdomarna själva fick bestämma om de ville 

delta. Inga problem med detta uppstod under studiens gång.  

 

Vi tog även hänsyn till konfidentialitetskravet som handlar om att vi som forskare ska skydda 

deltagarnas identitet och privatliv samt förbinder oss till tystnadsplikt på så sätt att deras 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Till sist tog vi hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som samlades in om de 

enskilda fotbollsdomarna endast används för akademiskt och forskningens ändamål. När vi väl 

var klara med fältanteckningarna och arbetet skulle inspelningarna omedelbart raderas (Codex, 

VR, 2002).  

 

Alla deltagare fick ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 1), där vi tog upp dessa 

forskningsetiska principer samt hur vi förhöll oss till dessa i genomförandet av våra 

observationer. 

 

7.8 Genomförandet av den etnografiska analysen 
I linje med den etnografiska metoden sker kontinuerlig analys under arbetsprocessen. Vi var 

alltifrån de första observationerna öppna i vårt förhållningssätt. Murchison (2010:115) skriver 

att målet är att under tiden individen analyserar information och data som samlats ihop, 

identifierar viktiga teman eller frågor som framkommer av data. Indikationer av viktiga teman 

visas i berättelser, fraser, symboler eller idéer som visas flera gånger i den samlingen som 

samlats ihop. Skrivandet har varit en väsentlig del under analysprocessen då bearbetad text 

representerar studiens empiri. Periodvis har vi haft det väldigt rörigt då vi samlat in stora 

mängder av observationer. Det tog oss således lång tid att bearbeta den för att sedan identifiera 

olika mönster, kategorier samt teman.  

 

Ju mer frekvent en symbol eller en idé förekommer desto mer bevis fås på att den är vanlig och 

viktig för gruppen som undersöks. Exempelvis upptäckte vi att verbal samt icke verbal 

kommunikation var vanligt förekommande på fotbollsplan. Konflikter mellan huvuddomare-

spelare, spelare-spelare var även det vanligt förekommande. Vi uppfattade dessa faktorer som 

viktiga för gruppen som undersökts och därför valde vi också att lyfta upp dem. Att analysera 

under den pågående analysen bidrar till att en överväldigande av data minskas. För att kunna 

lägga vår fokus på det viktiga under observationerna har vi haft en ständig kommunikation med 

varandra innan, under pausen och även efter fotbollsmatcherna för att diskutera det vi fått ta del 

av på fältet. På så viss har dialogen vi haft mellan oss som forskare lett till både fördjupning 

och även till nya perspektiv i våra observationer. 

 

  

Vår första lista på teman var  

a) kommunikation på fotbollsplan,  

b) konflikter på fotbollsplan  

c) domarrollen samt  

d) ritualer. 

 

Listan utgjorde en av våra första ansträngningar som etnografer att skilja viktiga punkter och 

teman från den annars ganska röriga samlingen. Redan efter de första matcherna började vi 

arbetet med att jämföra och diskutera våra observationer, ett ständigt pågående arbete som 

sedan lät oss rekonstruera konceptet ovan till nya mönster som syftade till att skapa ett mycket 

mer sammanhängande mönster. I den här fasen visste vi vilka begrepp och teman som var 

centrala för oss och som vi bestämde att undersöka ytterligare, vilket avgjorde vilka frågor som 
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var värda att fokusera på under intervjuerna efter fotbollsmatcherna.  Att komplettera 

fältanteckningar med intervjuer och informella samtal som genomfördes på fältet hjälpte oss att 

få en ännu större förståelse för vad som observerades.  

 

Med andra ord så hade vi en öppen inställning till att nya teman skulle kunna dyka upp genom 

en intervju eller en speciell händelse. Detta för att inte gå miste om viktiga och betydelsefulla 

data. Murchison (2010:124) kallar denna sorts upptäckter under arbetets gång för att forskaren 

hittar nyckelhändelser. Nyckelhändelser skall återberättas så exakt som möjligt för att de skall 

bli relevanta och tydliga i resultatdelen.  

 

Som etnografer bygger vi alltså en berättelse om det centrala fenomenet som vår studie 

handlade om. I den slutgiltiga analysen sammanställde vi de uppkomna ämnen och intervjuer 

som skapat en mening för studien. Sorteringen av alla de uppkomna teman tog tid eftersom vi 

fick analysera om första versionen av vårt resultat då flera teman kunder relateras till varandra.  

Vi fick bland annat återvända en sista gång till fältet för en slutgiltig observation, allt för att 

försäkra oss själva om att vi fått med allt vi behövde. Slutligen kunde vi fastställa de fyra teman 

som vi ansåg vara väsentliga inför resultatdelen på ett tydligt sätt. 
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8. Resultat  
I det här avsnittet redovisar vi studiens resultat baserat på empiriskt material från våra 

intervjuer, fältanteckningar och observationer. Resultatet följer studiens syfte och 

frågeställningar som är att ge en fördjupad förståelse av dramaturgin som används för att 

hantera en yrkesroll med hög stress. Med detta i fokus utgörs syftet av att studera dramaturgin 

hos huvuddomare. Därmed undersöks huvuddomarnas strategier och roll i utövandet av 

domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna. Med särskilt fokus 

på hur huvuddomarna uppträder och agerar samt bevarar sin roll som huvuddomare med hjälp 

av det dramaturgiska perspektivet i dessa matchsituationer 

Frågeställningarna som besvaras i detta kapitel är:  

 

- Vad består fotbollsdomarnas yrkesroll av på fotbollsplanen under match,  

- Vilka verbala och icke verbala strategier använder fotbollsdomarna på fotbollsplan 

under match,  

- Vilka typer av kommunikationsfärdigheter synliggörs hos fotbollsdomarna på plan, 

samt hur ser kommunikationen ut med spelare och assisterande domare.  

 

Vid insamling och bearbetning av data identifierade vi som nämnt tidigare fyra teman. I temat 

Kommunikation på Fotbollsplanen och temat Konflikter ges en inblick i hur viktig 

kommunikation på fotbollsplanen är för fotbollsdomarnas dramaturgi, i synnerhet för hur 

hantering av konflikter sker. I temat domarrollen kommer vi in på vilka slags roller 

huvuddomare intar och sista temat Ritualer belyser empiri de ceremonier samt ritualer som äger 

rum på och utanför fotbollsplanen. Det vi utgått i ifrån i alla dessa teman är hur dramaturgin 

hos huvuddomarna ser ut på fotbollsplan samt hur den har använts vid olika situationer för 

utövandet av yrkesrollen. 

 

8.1 Kommunikation på fotbollsplanen  
Kommunikationen är en stor del av det som sker på planen. Det är därför viktigt att som 

huvuddomare innehar bra kommunikationsfärdigheter, då han behöver förstå och hänga med i 

de sociala interaktioner som sker där dramaturgin hos huvuddomarna är central. Framför allt är 

det viktigt att vara trygg i sig själv samt är tydlig med sina beslut. Har huvuddomaren ingen 

förståelse för dessa hamnar han utanför och riskerar att bli missförstådd, i detta fall få spelare 

och tränarna emot sig beroende på förseelse. Under den första observationen såg vi hur 

huvuddomaren var den drivande och precis innan matchen hälsade på matchledarna samt 

tränarna med ett leende på läpparna. Vi valde efter matchen att intervjua honom angående det 

vi observerade. Denna domare ansåg att det är viktigt att han har en god ton och visar 

ledaregenskaper i sin kommunikation med andra: 

 

 

”Jag visar en bild av mig att jag inte bara kommer vara fotbollsdomare inför en 

fotbollsmatch utan även en ledare redan innan jag blåser i pipan. Jag har av tidigare 

erfarenheter märkt att det är som ledare man blir respekterad och blir lyhörd. Om 

man anstränger sig och är engagerad får man även andra motiverade. Inledningsvis 

är det viktigt att hälsa och presentera sig för tränarna och matchledare med ett leende. 

Man ska inte vara för mjuk och ha alldeles för mycket ögonkontakt för då tror de att 

man är en mjuk, svag domare som de kan köra över. Jag brukar kommunicera, hålla 

god ton och vara tydlig med vad jag och mina assisterande kommer tolerera och att vi 

alltid kommer göra vårt bästa samt vara rättvisa” (Toni 2018-04-13) 
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Toni berättade att fotbollsdomarna befinner sig i en ständig kommunikationsprocess där de 

sänder ut olika former av budskap till spelarna som avkodar och tar emot dem. Vi tolkar det 

som att det är en ständig balansgång mellan att vara mjuk och att vara hård och bestämd utifrån 

intervjupersonens ord. Den inledande kommunikationen verkar avslöja mycket om domaren 

och dennes förväntningar för spelarna som i sin tur bygger upp sitt bemötande utifrån det, och 

domaren poängterar kontinuerligt vikten av en god kommunikativ förmåga, där tydligheten är 

en central del. Han poängterar också att spelarna ska vara medvetna om att matchen ska spelas 

rent och fint samt att alla dombeslut ska vara rättvisa i den mån det går.  

 

Toni utvecklade sin kommunikationsförmåga som fotbollsdomare i takt med åldern och 

erfarenheten han samlade på sig. Han är i 40 årsåldern och har arbetat som huvuddomare en 

lång tid. Vi fortsatte samtalet och detta var ett av hans knep: 

 

”Inledningsvis brukar jag ”småprata” med tränarna och matchledare om jag hinner. 

Exempelvis kommentera vädret eller dra ett skämt som kan göra stämningen 

avslappnande. Det verbala är mycket bra för stämningen men man ska inte glömma 

det icke verbala också, du vet, man ska stå stadig och visa pondus sådär... Som 

fotbollsdomare bär man naturligtvis på mycket ansvar och det gäller att inte visa sig 

svag varken med ord eller kroppsspråk även om man tidigare gjort sämre ifrån sig. 

En bra inledning är mycket viktigt ” (Toni, 2018-04-13) 

 

Enligt Toni är det så kallade småpratet ett sätt för huvuddomaren att förmedla sin position på 

fotbollsplanen för att skapa en avslappnad känsla inför matchen med tränarna och matchledare. 

Genom icke verbala samt verbala handlingar förmedlas huvuddomare bild av hur man är 

avslappnad men ändå en seriös huvuddomare enligt intervjupersonen som även påpekar att det 

är mycket ansvar och att en bra inledning är mycket betydelsefull.  

 

Vi valde att observera inledningen av en match som Toni ansvarade för: 

 

”Domarna kommer in först och ställer sig sedan på mittplan med bollen.  En stund 

senare kommer spelarna från båda lagen in lite hur som helst. 

Det sker en kommunikation mellan huvuddomaren, tränarna, lagkaptenerna och 

matchledaren. Det ser ut som ett vänskapligt samtal där parterna skrattar och ler. 

Sedan är det dags för uppställning i mitten, vardera lagkaptenen går mot mittcirkeln 

på fotbollsplanen och skakar hand med domaren. Domaren är nu kall, kort i sina 

hälsningar och socialiserar inte alls. Spelarna sprider sig till sina egna positioner 

förutom huvuddomaren och kaptenerna i vardera lagen som skakar hand och singlar 

slant. Sedan går spelarna till sina egna positioner, huvuddomaren tittar på sin klocka 

och blåser i sin visselpipa, startar matchen” (Fältanteckning 2018-04-13) 

 

Toni marscherade in längst fram med sina assistenter bredvid sig. Den verbala samt den icke 

verbala handlingen var återigen märkbar. Tonis verbala kommunikation verkade skapa 

vänskapliga band i och med att det skrattades och logs inledningsvis med tränarna och 

matchledare innan avspark. Den icke verbala kommunikationen var enbart riktad mot spelarna 

och användes flitigt framför allt under matchens gång med hjälp av gester.  

Vi upplevde att kommunikationen kunde inledas på olika sätt hos huvuddomarna. Den här 

huvuddomaren hade ett annorlunda tillvägagångssätt än Toni gentemot spelarna: 

 

”Huvuddomaren ser avslappnad ut i början av matchen, säger något och ler för att 

sedan titta på de närmsta spelarnas reaktioner. Huvuddomaren säger något mer och 
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klappar lagkaptenerna på ryggen, han fokuserar bara på dem och tittar inte mot andra 

håll. Lagkaptenerna kommunicerar tillbaka och verkar även de trivas i samvaron” 

(Fältanteckning. 2018-04-14) 

 

Toni hälsade på lagkaptenerna i diverse lag med ett leende på läpparna och vi upplevde att han 

gav ett allmänt inbjudande intryck i sitt framträdande. Att höra från det långa avståndet vad 

huvuddomaren exakt säger var inte möjligt men kroppsspråket var positivt, han klappade 

lagkaptenerna på axlarna och på så sätt visar en trevlig bild av sig. Vi lade märke till även att 

spelarna också trivdes då vi såg att de även skrattade. 

 

När vi observerade Tomas fann vi en helt annan sorts kommunikation än hos de två tidigare. 

Tomas var i detta fall mycket mer bestämd, han var kort i sina hälsningar, hade ett pokerface 

med ett väldigt seriöst ansikte, kroppsspråket var väldigt fyrkantigt och bestämt. Vi frågade 

Tomas vad för slags upplevelse han hade kring sin kommunikation under inledningen på 

fotbollsplan: 

  

”Som huvuddomare är det viktigt att man förbereder sig mentalt. Jag brukar ta det 

lugnt. Hälsa mycket kort och socialisera mig med de som jag behöver prata med, 

exempelvis matchledarna, tränarna och mina assistenter. Aldrig mer än nödvändigt. 

Inledningsvis är det viktigt att visa vilken standard man kommer hålla som 

huvuddomare. Märker jag att det är två aggressiva lag som vill se vilken nivå jag 

håller måste jag omedelbart sätta ner foten och visa vem som bestämmer. Jag brukar 

använda mig framför allt av gester, att prata fungerar inte alltid medan gester samt 

ansiktsuttryck säger mycket” (Tomas. 2018-04-15) 

 

I enlighet med intervjun vi gjort märkte vi att Tomas får den respekten han kräver genom att 

markera sin auktoritet med bland annat gester och ansiktsuttryck. Då det verbala inte märks 

eller hörs på en fotbollsplan märker spelarna domarens ställningstagande utifrån de icke verbala 

handlingarna som han förmedlar. Som Tomas påpekar testar spelarna domarens gränser för att 

se hur långt de kan gå, hur hård domaren är. Huvuddomaren har ansvaret för att kliva fram och 

visa vad som är tillåtet och inte tillåtet. Den icke-verbala kommunikationen uppfattar vi som 

något som framhävs allt mer.  Att kommunicera med ord räcker inte alltid då det inte alltid hörs 

på en fotbollsplan och domaren använder sig därför av gester som förmedlar tydligt domarens 

ställningstagande. Genom att markera sin makt kan spelarna bli rädda för att göra snedsteg 

vilket i det långa loppet resulterar i att domaren får mer respekt än vanligtvis. Den scen som 

utspelades på en annan plan med Hassan gav oss exempel på detta: 

 

”Huvuddomaren löper över hela planen, en tackling vid hörnflaggan sker där den ena 

skadar sig och skriker i plågor, domaren blåser och springer mycket fort till platsen 

där skadan skedde, även assisterande domaren viftar med sin flagga och fick lite av 

huvuddomarens uppmärksamhet. Huvuddomaren visar med båda armarna åt bänken 

att spelaren behöver vård, domaren visar ut spelaren som tacklade, hans medspelare 

omringar domaren och tycker att det är fel beslut, men huvuddomaren står på sig och 

vänder ryggen för att tydligt kommunicera att det inte finns något att säga om beslutet 

genom att nicka avvärjande med huvudet” (Fältanteckning. 2018-04-21) 

 

Hassans bestämdhet med kroppsspråket var påtaglig i den här situationen, inte minst när 

assisterande domaren också började vinka med sin flagga. Hassan tog sig över hela planen 

snabbt och visade tydligt med armarna att det skett en skada som behöver åtgärdas. Han delade 

sedan ut kort utan att tveka och visade därefter med hela kroppen att han inte kommer ångra sitt 
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beslut genom att nicka avvärjande med huvudet och vända ryggen om för att spelet ska fortgå 

och spelarna ska lägga fokus på det igen. Vi intervjuade Hassan för att få svar på vad som hände 

och hur han upplevde händelsen: 

 

“Alltså jag är van med såna situationer, det händer snabbt men jag såg farten båda 

spelarna hade och var beredd på smällen, därför var jag snabbt på plats...viktigaste 

var att spelaren som blev nedtacklad fick vård och att situationen inte skulle urartade 

mellan spelarna då jag publiken började skrika och gapa, de påverkar spelarna 

mycket med adrenalin och så. Jag sa till spelarna att beslutet var taget och att jag 

vände mig ryggen om betyder att spelet bör fortgå, det är mitt sätt” (Hassan, intervju 

2018-04-21) 

 

Hassan betonar att han kan snabbt förutse situationer där de kommer ske en tackling eller 

snedsteg. Detta gör att han snabbt kan handla innan situationen urartar och det blir bråk. För i 

och med att det sker en tackling blir publiken högljudda och eggar laget till att försvara sin 

skadade lagkamrat. Vi tolkade det som att vikten lades vid att behålla lugnet på plan så att 

matchen kan fortsätta som vanligt. Hassan skötte kommunikationen verbalt och icke verbalt. 

Han sa att beslutet var taget och genom att vända ryggen om menade uttryckte han sig icke-

verbalt att beslutet är taget och att han inte fortsätter dispyten.  

 

I denna för spelet så väsentliga kommunikation kan det dock ske störningar. Ett exempel är 

detta fall då parterna var för långt bort ifrån varandra vilket skapade stor irritation:  

 

“Huvuddomaren blåser i sin visselpipa på grund av att två spelare drar i varandra. 

Domaren blåser 2 gånger men får ingen reaktion av spelarna som fortsätter 

dragningarna i varandra. Efter ännu en blåsning får domaren uppmärksamhet och 

kallar med armarna till sig spelarna som vägrar lyda utan står kvar på sina platser 

och undrar varför domaren inte blåste tidigare eller själv tar sig till platsen” 

Fältanteckning (2018-04-21) 

 

Det var tydligt för oss som satt på läktaren att kommunikationen brast här. Vi uppmärksammade 

att Hassan tvingas blåsa flera gånger om här på grund av förseelse för att få spelarnas 

uppmärksamhet. Och när Hassan väl fick det, misslyckades han med att få spelarna med sig 

som varit irriterade på varför han själv inte sprang till situationen för att lösa den. I slutändan 

är det huvuddomaren som tar besluten även om han har två assisterande på varsin sida som 

hjälper till. Utifrån våra observationer kunde vi se att dialogen mellan huvuddomaren och 

assisterande är viktig för att kunna synliggöra de detaljer och händelser som huvuddomaren 

missar. Vi observerade att de assisterande vinkade vilt med sin flagga när de vill ha 

huvuddomarens uppmärksamhet. Därför kom vi i intervjun hur denna dialog och detta 

samarbete ser ut samt hur viktig assistenternas roll är inom samarbetet med Hassan som vi 

observerade ovan: 

 

"Mina assistenter är mycket viktiga, ibland avgörande. Som i den här situationen då 

det var ett tufft beslut som skulle tas. Det är mycket som händer på fotbollsplanen och 

det är omöjligt att se och höra allt men tillsammans utgör vi ett bra team. De är mina 

"extra" ögon och hjälper till om jag gör fel eller missar något för att jag t.ex. vänt 

ryggen till” (Hassan, 2018-04-21) 

 

Den huvuddomare som känner tillit till sina assistenter är mer benägen till att delta i sociala 

interaktioner, vilket i sin tur också leder till mod att ta större beslut då individen är medveten 
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om att han kommer få medhåll, betonade intervjupersonen. En ansträngning visar sig behövas 

från de assisterande domarna för att minska pressen på huvuddomaren. Huvuddomaren vänder 

sig dock ofta till sina assisterande för att samtala och de brukar använda sig av gester samt 

ögonkontakt under matchens gång. Detta tycktes vara en slags tyst kommunikation som äger 

rum och vi frågade därför vår intervjuperson mer ingående kring detta. 

 

“Jag och mina assisterande har en förförståelse för varandras handlingar. Vi brukar 

oftast titta på varandra och med hjälp av olika huvudrörelser eller gester förmedla 

vad som behöver göras eller inte göras. Nu på senare har vi headset som gör att vi 

kan ständigt prata och nå varandra. Det kan vara jobbigt och distraherande för en 

ovan person men i det stora hela är det en stor trygghet då man inte missar viktiga 

händelser under matchens gång. Det är alltid någon/några som sett vad som ägt rum 

mellan mig och mina assisterande och vi kan med hjälp av headset prata med 

varandra.” (Hassan, 2018-04-21) 

 

Under en annan observation lade vi märke till att alla domare, både Hassan samt assisterande 

använde sig utav headset för att kommunicera med varandra vilket också konstateras av 

intervjupersonen. Den utvecklade tekniken visar vilka fördelar fotbollsdomarna får som har 

kommunikation som en väsentlig del för att för att kunna genomföra sitt jobb, förebygga 

misstag och fatta korrekta beslut, menar intervjupersonen. Enda nackdelen vore då att den kan 

distrahera men ämnet var intressant och därför tog vi upp den med ytterligare intervjuperson: 

 

”Med hjälp av headset kan jag också be mina assistenter hålla ett öga på vissa spelare 

som jag upplever destruktiva. Mycket kan ske bakom ryggen och vi kan som ett litet 

team underlätta för varandra utan att behöva springa över hela plan för att 

kommunicera.” (John, Intervju 2018-05-04) 

 

Kommunikationen är en viktig och stor del i det som sker mellan individer på fotbollsplanen. 

Fördelen av att inte behöva vara nära varandra men ändå kunna kommunicera har bidragit till 

att fotbollsdomarna kunnat be varandra bevaka spelare som kan utgöra ett hot mot att få spelet 

att flyta på eller att de stör andra spelare betonade den här intervjupersonen som fortsatte: 

 

”Jag känner också en stor trygghet när jag vet att jag inte är ensam. Speciellt i fall 

där man tar svåra beslut brukar det vara skönt att höra från sitt lilla "team" att man 

gjorde rätt och inte behöver tänka så mycket på saken.  Ett sätt att hantera en situation 

som kan upplevas problematisk är att vi ger tummen upp mot varandra för att visa 

spelarna att vi är eniga om beslutet som tagit. Ett annat sätt är att vi kommunicerar 

verbalt, vilket inte behöver vara långa meningar men ändå tydligt. Detta, eftersom det 

är det viktiga och vi kan förklara med ord våra handlingar för att undvika 

missförstånd.” (John, Intervju, 2018-05-04) 

  

Det är en trygghet att inte vara ensam som huvuddomare, som ett litet team kommunicerar man 

bland annat genom gester mot varandra för att undvika missuppfattningar menar 

intervjupersonen.  

Shahin berättade att han inte alltid har samma assistenter med sig, vilket medförde ett antal 

komplikationer på grund av att de sen tidigare inte haft en anknytning till varandra. Förtroende 

mellan olika parter kräver tid, då de behöver bekanta sig med varandra för att kunna få förståelse 

för hur var och en arbetar ute på plan. Ett gott samarbete kräver att individerna har en gedigen 

tillit till varandra: 
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”Det beror på vilka assisterande, vissa har du mer förtroende, eller lättare att prata 

med än andra. Flyter match på bra då kan du prata hur mycket som helst, positiva 

saker och reflektera. Vi brukar ta upp de bra saker som vi gjort eller skratta åt roliga 

händelser. Det är viktigt att man trivs med varandra. Stämningen brukar vara god om 

man känner varandra sen tidigare. ”Men är det en tung historia och jag inte känner 

mina assistenter vill jag inte gräva direkt, ibland vill jag inte analysera så mycket i en 

mindre bra match. jag kan känna att det ibland kan vara skönt och bara ta det som det 

kommer” (Shahin, Intervju 2018-05-06) 

 

  

Att arbeta med människor som domare man kommer överens med är väldigt viktigt enligt 

intervjupersonen. Att reflektera tillsammans i med- och motgång verkar stödjande och bildar 

gemensamma referensramar som är betydelsefulla för att stärka domarna som team i sitt arbete. 

I nästa tema kommer vi komma in på hur huvuddomarna hanterar konflikter på fotbollsplan 

samt vilka strategier de använder sig av för att lösa dessa.  

 

8.2 Konflikter på fotbollsplanen 
Dispyter och konflikter är vanliga för huvuddomare. I varje match vi har observerat har det 

skett en eller annan konflikt. Det kan ha varit spelare mot spelare, domare mot spelare eller 

publiken riktat mot domaren eller spelare. En konflikt kan således uppstå mellan alla som 

befinner sig i spelplanens närhet. Huvuddomaren har därför ett stort ansvar att lösa konflikter 

och det gör de främst genom verbala samt icke verbala handlingar som förmedlar domarens 

beslut i situationen. Dessa verbala samt icke-verbala handlingar framställs genom dramaturgin 

hos huvuddomarna. Det föll sig därför naturligt att vi skulle ta upp detta tema och undersöka 

vilka strategier huvuddomarna använder sig av. Vissa konflikter har en historia bakom sig. 

Många lag har under tidigare säsonger stött på varandra vilket skapat en rivalitet och en spänd 

stämning när det är dags för match. Matchledarna var tydliga med det och att ämnet tagits upp 

där ansvaret fanns på ledarna att glömma bort det som tidigare skett på plan och fokusera på 

själva spelet istället. Hur långvariga konflikter kan yttra sig framgår av vår fältanteckning: 

  

“Spelare 11 i bortalaget och spelare 2 i hemmalaget verkar taggade, hoppar studsar 

vid uppställning. Matchen börjar, mycket närkontakt mellan 11 och 2. 

10 min har gått, hörna för bortalaget, närkamp vid målet mellan spelar 11 och 2. 

26min har gått, närkamp där spelare 2 i hemmalaget glidtacklar spelare 5. Spelare 5 

skadar sig och ligger på marken i smärta. Spelare 11 springer direkt mot spelare 2, 

de knuffas och man ser att de skriker fula saker till varandra. 

Resterande spelarna börjar samlas runt de, domaren blåser av och visar ut de båda 

direkt ut ur fotbollsplan. Kaptenerna i vardera lagen blir snabbt de som drar ut sina 

spelare” (Fältanteckning, 2018-05-12) 

  

Fysiska angrepp under denna observation förekom frekvent som också ledde till verbala 

dispyter. Vi upplevde att det fanns tecken på att situationen kunde sluta i bråk, detta var även 

något matchledaren pratade med oss om. Han förklarade att dessa två spelare var gamla rivaler 

som inte gillar varandra och visste vilka knappar de skulle trycka på. Detta var något vi ville 

undersöka närmare och vi frågade därför Elias varför han inte ingrep tidigare och tydligt visade 

att deras beteende inte var okej. Hade skadan inte kunnat undvikas och matchen fortsatt på ett 

fint sätt? Elias svarade: 
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”Att undvika konflikter skulle alla fotbollsdomare vilja göra men det är omöjligt. 

Speciellt i tävlingssammanhang där pulsen brukar vara hög och alla lag vill sitt eget 

bästa. Den här upplevelsen var inte speciellt trevlig.  Jag känner en viss skuld till att 

slagsmålet skedde samt att spelarna börja slänga glåpord mot varandra. Den enda 

lösning var att visa ut de spelarna. Jag märkte att spelarna var hettade i början men 

tänkte mer på att de var taggade på att påbörja matchen. Jag blundade för deras 

närkontakter ihopp om att de skulle förstå att de inte fungerar hos mig att hålla på 

sådär. Jag brukar ignorera folk som inte sköter sig på plan och det brukar fungera. 

Det gäller att jag tänker efter till nästa gång då jag som fotbollsdomare måste ta mitt 

ansvar direkt där och då för att inte tillåta att sådant här sker igen” (Elias, 2018-05-

12) 

 

  

Med andra ord erkände Elias sitt misstag och kände ånger över att mer ansvar inte togs i 

situationen. Elias menar däremot att misstag är ibland vanligt eftersom man är mänsklig. Vi 

upplevde att det var moget av domaren, framför allt i en situation som tycktes förekomma ofta. 

Elias känner en skuld då han som matchens överhuvud på fotbollsplanen bör se dessa företeelser 

och förhindra dem. Han påpekade att domaren har det största ansvaret att se till att tillrättavisa 

spelare som inte sköter sig. Som domarens svar påvisar är inte den mänskliga faktorn något 

som individen kommer ifrån, han var inte tillräckligt uppmärksam denna gång. Men det är 

lärdom att bära med sig, enligt Elias.  

 

Många av fotbollsdomarna som vi observerat brukade klara av att lösa konflikterna ganska 

smärtfritt, de hade visserligen olika knep för att styra upp röran. Vi pratade därför med alla våra 

domare och vi fann denna domares knep väldigt intressant: 

  

”Konflikter mellan spelare och fotbollsdomare är mycket vanligt men jag brukar som 

domare dra isär lagkaptenerna och be dem ta sitt ansvar och prata med sina 

medspelare. Knepet lärde jag mig genom det nya utbildningsprogrammet är att kalla 

in lagkaptenerna och se till att de särar på spelarna samt att de får förklara att om de 

inte sköter sig genast kommer det leda till konsekvenser för dem själva och laget som 

att jag blåser av matchen” (Elias, 2018-05-13) 

  

Varje lag har en lagkapten, en person vars närvaro inger en trygghet hos de övriga spelarna 

enligt denna domare, som också betonar att individerna i laget ser upp till denna person. I citatet 

ovan kan vi se hur domaren lägger över ansvaret på lagkaptenerna och laget vilket resulterar i 

en slags ”Self Policing” där de spelare som inte sköter sig tänker om en extra gång. 

Matchen kan när som helst blåsas av utav domaren och detta leder till att spelarna blir rädda 

menar han. Vi upplever här att det är inte endast tanken av att förlora som gör att de sköter sig 

utan även att deras lagkamrater samt kapten kommer vända sig mot dem och bli förbannade. 

 

I nästa observation stöter vi på en konflikt där spelarna inte får domsluten med sig och ser hur 

domaren agerar för att lösa missnöjet från spelarna:  

  

“Konflikt mellan spelare och huvuddomaren uppstår då fotbollsspelaren gör mål men 

är offside och domaren blåser av, målet räknas inte. Spelare blir förbannad och 

springer fram till domaren och börjar diskutera. Det är händer i luften, spelaren pekar 

mot platsen och han är alldeles röd av ilska. Domaren står bara tyst och lyssnar. Han 

säger något, delar ut ett kort, vänder sedan sig och går därifrån. Spelaren blir 
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förvånad över att han inte får en reaktion. Lugnar ner sig och godtar beslutet” 

(Fältanteckning, 2018-05-13) 

  

Elias bemöter i observationen ovan inte en spelares aggressiva attack utan står tyst och bara tar 

in klagomålen. Spelaren kokar, aggressionen är på topp, han viftar och höjer sin röst tills han 

blir röd i ansiktet men domaren står bara och ser på. Det blir bara en varning från domaren som 

sedan vänder sig om och går, genom detta agerande upplever vi att domaren markerar att hans 

beslut är slutgiltigt. Spelaren får spy ut allt vad han vill och har att säga för att sedan förstå att 

det inte är en idé att ställa sig emot domarens beslut och skapa konflikt, för då blir det ett gult 

kort istället. Domaren använde sig här av en icke-verbal kommunikation. 

 

I nästa observation har vi en yngre man som huvuddomare, Younes. Vi frågade Younes hur han 

skötte en konflikt som uppstod då fotbollsspelarna inte gav honom respekt. 

  

”Jag är inte speciellt gammal, vilket gör att jag ibland dömer spelare som är många 

år äldre än mig men det sätter inte stopp för mig att visa vem som bestämmer. De tror 

att jag anser mig veta mer eller bättre än de…. vilket jag gör i de flesta fall haha. Jag 

följer bara lagar och regler ingenting annat, förstår inte varför de ska skapas 

konflikter. Många äldre brukar försöka påverka oss unga fotbollsdomare att döma till 

deras fördel. Till en början vart man påverkad men och så, men ju fler matcher man 

dömde desto mer lärdomar fick man att inte låta sig bli påverkad. Det gäller att jag 

står på mig, visar tydligt med kroppsspråk och gester vad jag menar samt att jag inte 

låter mig påverkas utav deras klagomål. Jag står helt enkelt fast vid mitt beslut då jag 

är säker på att jag har rätt.” (Younes, 2018-05-15) 

  

Utifrån den här intervjun lade vi märke till att åldern är en faktor till hur man blir bedömd som 

huvuddomare. Younes betonade att många spelare anser att domaren sätter sig på en piedestal 

i relation dem själva och försöker därför styra dem på grund av åldern.  

Det gäller för domaren att han har ett starkt psyke, bra självförtroende och mod för att kunna 

stå emot dessa individers åsikter som kan leda till att dombeslutet förändras menar Younes. Då 

domaren visar klart och tydligt med sitt kroppsspråk hur han ställer sig i denna sak kan 

konflikten avvärjas då fotbollsspelaren förstår att individen trots sin ålder är säker på sin sak 

kommer Younes även in på.  

Att vara säker i sina beslut bevisar en erfarenhet och kunskap som ger spelarna en slags respekt 

för domaren menar intervjupersonen. Dessa berättelser visar att huvuddomarna tar på sig olika 

roller i sitt domarskap vilket leder oss till nästa som tema som lyfter upp domarrollen samt vilka 

hjälpmedel de har för att klara av sin roll.  

 

8.3 Domarrollen 
Studien fokuserar på hur dramaturgin används hos huvuddomare för att kunna hantera sin 

stressiga yrkesroll, men det finns även assisterande domare som är ett hjälpmedel för 

huvuddomaren. Dessa assisterande domare underlättar för huvuddomaren att kunna utöva sin 

yrkesroll mer korrekt. I detta tema kommer vi därför att titta på och belysa vad huvuddomarnas 

yrkesroll är på fotbollsplanen under matchen samt hur kommunikationen ser ut med spelare 

samt med assisterande domare. 

 

8.3.1 Domarrollen och samarbetet med de assisterande domarna 

Utifrån våra observationer lade vi märke till att fotbollsdomarna tar på sig en roll på 

fotbollsplanen. Inledningsvis utstrålade en stor del av dem pondus och auktoritet för att bekräfta 
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sitt revir. Medan andra var mer tillbakadragna som resulterade i att spelarna fick övertaget under 

matchernas gång. Precis som vi tidigare redovisat har fotbollsdomarna assistenter som 

underlättat deras roll och axlat en del av ansvaret. I vår första observation som vi gjorde hade 

huvuddomaren en central roll trots att han hade med sig två assistenter.  

 

“Alla tre fotbollsdomarna som träder in på fotbollsplanen har likadan svart uniform 

på sig, långärmad tröja som är instoppad i shortsen och med strumpor upp till knäna. 

Huvuddomaren har klocka på båda armarna. Kroppsspråket och gångsättet är 

nästintill identiskt med varandra och det ser inövat ut.” (fältanteckning 2018-05-15) 

 

Under alla observationer såg vi samma mönster. Domarna var alltid enhetligt klädda och hade 

samma inövade kroppsspråk samt gångstil. Detta är framför allt för att påvisa en skillnad mellan 

domarna och fotbollsspelarna. Att domarna är speciella i den mån att de inger en annan roll i 

sammanhanget.  

Under våra observationer var det endast färgerna på domarnas kläder som var skillnaden i de 

olika matcherna. Detta kunde understrykas av Albert som betonade: 

 

“Klädseln är minst lika viktigt som allt annat, om inte det viktigaste. Det är krav och 

regler från domarförbundet att alla har rena, fina kläder och att vi klär oss enhetligt. 

Är man smutsig och inte klär sig bra på plan är det svårt att få respekt, lite som en 

arbetsintervju. Klär man sig i trasiga, smutsiga kläder kommer arbetsgivare att se 

konstigt på personen än om den är fräsch och proper.  Vi klär oss enhetligt främst för 

att kunna sticka ut i den stora skaran personer som är på plan och dels för att vi 

domarna blir som en egen liga, enhet. Vi vill ge intrycket av att vi har en helt annan 

roll än spelarna på plan och därför ser våra kläder annorlunda ut också.” (Albert, 

2018-05-15) 

 

Som ovan citat belyser värdesätter intervjupersonen professionalism genom att belysa hur en 

uniform bör bäras eftersom det är det den första individen lägger märke till. Att bära uniform 

innebär att följa vissa regler och visa respekt för den uniformen som bärs. Det är som vilken 

annan uniform som helst, det är regler på hur den ska bäras och görs det inte på rätt sätt visar 

inte individen respekt för det yrket eller uniformen som tillhör. Genom att ständigt vara proper 

i sin framställning påvisar domarna en professionalitet och ett allvar i sitt yrke, de värdesätter 

helt enkelt de lagar och regler som gäller. Då domaren intar sin roll är uniformen en väsentlig 

och en viktig del av den rollen, därav gäller det att den behandlas och bärs med respekt. 

 

 ”Jag är bara mig själv fast jag måste också visa att jag tar rollen som stark och kan 

ta rollen som en som bestämmer i matcherna. De ska veta att jag är domare och inte 

någon de kan styra över. Det är viktigt för mig att spelarna känner sig trygga i min 

närvaro, att de vet att jag dömer rättvist. Lite som en sträng men kunnig chef. När jag 

gör fel ska det inte synas för mycket.” (Albin. 2018-05-17) 

 

Kombinationen att vara sig själv men också sticka ut var något som domarna förespråkade. 

Personligheten kan inte bara bytas ut sådär utan kräver tid och ork. Ett ofrånkomligt krav är att 

domaren också intar en roll som påvisar att han kan bestämma. Ett sätt att visa det är 

kroppsspråket enligt den här intervjupersonen: 

 

”Jag visar ännu kraftigare och tydligare med kroppsspråk och tecken att jag inte gjort 

fel. Inte visa mig påverkad eller svag. Krävs det att visa kort till spelare som klagar så 

är det bara dra upp det. Jag brukar hålla armen med kortet högt och länge så att alla 
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ser att jag inte tvekar. Spelarna brukar vanligtvis upptäcka en fotbollsdomare som är 

svag, när hen visar osäkerhet, visslar otydligt och använder inte sina armar på ett 

tydligt sätt när den ska förmedla något. Spelarna börjar då försöka gnälla till sig 

domslut och ta ännu mer plats. Jag brukar vara tydlig, att det var okej den här gången 

med den gesten, men att jag kommer varna vid nästa förseelse. Då brukar spelarna 

sköta sig själva, för man vill inte förstöra för sitt egna lag genom att bli utvisad” 

(Martin, 2018-04-14) 

 

Martin belyser användningen av kroppsspråk, ett exempel på icke-verbal kommunikation, och 

hur viktigt det är att domaren är tydlig och står fast vid sin ståndpunkt. En domare som tvekar 

och inte uppvisar ett konsekvent beteendemönster är inte självsäker i sin roll. En domare 

behöver således inte enbart ha en spelförståelse men kunna se saker och ting ur olika perspektiv.  

 

I nedanstående citat synliggörs relationen mellan tydlig kommunikation, verbal eller inte, i 

korrelation till en förståelse för spelet. 

  

“Som fotbollsdomare är det viktigt att förstå matchens gång. Det är alltså viktigt för 

mig att förstå hur spelarna känner och tycker kring mina beslut. Inte att jag är mer 

soft i mina bedömningar snarare att jag ser till att jag ger dem en rättvis bedömning. 

Därför sätter jag mig alltid i deras sits och försöker reflektera på hur jag skulle känna 

själv om jag fick samma dom över mig.” (John, 2018-05-06) 

  

John betonar att det är viktigt att visa vem som bestämmer och ge en bild av en person som har 

pondus och auktoritet men som även innehar en god förmåga att känna av personer i sin 

omgivning. Vi valde därför att fortsatta flika in på pondus och auktoritet hos huvuddomarna 

och observerade här för hur viktig pondus och auktoritet var för fotbollsdomarna: 

 

“Avbytarbänken hos bortalaget är högljudda och skriker ut vid varje avblåsning, 

domaren agerar till en början inte nämnvärt, de fortsätter på samma spår fast med 

gester och tränaren går nästa in över den avgränsade linjen och in på plan, domaren 

blåser plötsligt av, ber spelaren med bollen att stanna upp genom att visa med armen 

och han springer sedan ut till tränaren, säger något kort och pekar sedan mot 

omklädningsrummet för honom. Tränaren försöker klaga men domaren vänder ryggen 

om och springer in på plan igen utan intresse för vidare diskussion.” (fältanteckning. 

2018-05-06) 

 

Vi upplever att observationen ovan visar på att det underlättar för huvuddomaren om denne 

redan innan matchstart bestämt sig för nolltolerans mot spelare och tränaren i sin roll. Vi 

observerade att varje domslut inte behöver förklaras av fotbollsdomarna för vare sig tränarna 

eller spelarna. Vi lade märke till att vissa av fotbollsdomarna bara sprang ifrån en situation då 

de visar att det inte finns en anledning för spelarna att klaga då beslutet är taget och inte kommer 

ändras utan det leder även till ett flyt i spelet. Det blir mindre snack, mer spel vilket gynnar alla. 

Att inte göra väsen av sig och inte synas allt för mycket som huvuddomare är en del av att visa 

auktoritet kan det tolkas som i rollen som huvuddomare, upplever vi. Domaren visar vem som 

bestämmer och ger inte utrymme för annat än det viktiga som är själva spelet. 

 

“Tränare skriker och härjar emot de dombeslut som tas. Spelarna triggas igång av 

tränaren, de spelar fulare än tidigare. Domare blir irriterad vid pausen under 

halvtiden går han fram och pratar med tränare. Man ser tydligt att det gäller hans 
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beteende på sidan av planen. Efter pausen är tränaren tyst och sitter ner istället” 

(Fältanteckning, 2018-05-06).” 

 

Då denna tränare som observationen benämner tydligt går över gränsen uppvisar det ett dåligt 

skick, upplever vi, då han uppvisade icke önskvärda egenskaper hos sig själv i sin roll som 

tränare. Hassan tog på sig rollen som mogen ansvarstagare och ledare genom att tala tränaren 

till förnuft. Vi talade med Hassan angående händelsen och rollen han tog på sig: 

 

”Det är mycket viktigt. Talar jag med en tränare brukar jag ställa mig rak och ha 

ögonkontakt, känner jag att det finns skäl för att lyssna lite på tränarens synpunkter 

så gör jag det, upplever jag att det inte finns mycket att prata om så brukar jag låta 

det fortgå. Spelarna brukar då märka av att den här domaren är då seriös. Men det 

här kräver mycket träning och något som kommer med tiden. Jag brukar med mina 

assisterande se över hur man står, ansiktsuttryck och gester för att se hur de 

uppfattas. Det gäller att vi är brutalt ärliga mot varandra för att vi ska kunna nå ett 

bra resultat. Sedan finjusterar vi dessa tills vi tycker att jag är tillräckligt 

respektingivande.” (Hassan 2018-05-06) 

 

 

I citatet nämner Hassan att det krävs mycket träning men även samarbete för att man ska växa 

in i domarrollen och exempelvis hantera, i det här fallet en påfrestande tränare, genom att ta 

hjälp av sina assistenter. Deras huvudsakliga uppgift är att underlätta för huvuddomaren samt 

att de kan vara en extra hjälp vid beslutstagande då de ser saker som inte huvuddomaren hinner 

med att iaktta: 

 

“Bollen skjuts till andra sidan plan av målvakten. Spelaren i samma lag tar emot 

bollen och fortsätter springa mot mål när andra spelarna börjar skrika på domaren 

och slå sig själva på armen. De menar att spelarna har gjort felet att ta emot bollen 

med handen och det är därför frispark som gäller. Domaren blåser av men avvaktar 

sitt dombeslut. Han går till närmaste linjedomare i hörnan och pratar samtidigt som 

han håller i headsetet vid örat och diskuterar med de andra domarna. Efter en ca 3 

minuter kommer beslutet att det blir frispark.” (fältanteckning 2018-05-12) 

 

Då Hassan inte såg denna händelse ville han inte uttala sig om ett beslut tills han hade mer kött 

på benen. Så tolkade vi händelsen. Han gick därför direkt till den närmast linjedomaren för att 

fråga om råd och pratade sedan i headset med resterande domare som vi förmodar kan ha 

iakttagit denna händelse. De assisterande domarna verkade förklara vad de såg och domaren 

godtog deras förklaring. Vi tolkade det som att han lät dem ha en viktig roll i hans 

beslutsfattande. Vi frågade Hassan om hur han enbart genom att diskutera snabbt med sina 

kollegor tog de beslut som han tog utan att se över detta mer ingående. 

 

”Det gäller att vi har förtroende för varandra, vi har inte alltid tid att gå igenom 

allting till punkt och pricka. Det gäller då att jag godtar mina kollegors berättelse. 

Jag försöker att alltid vara med mentalt i matchen, ha koll och inte hålla på med annat 

eller så sådär dagdrömma. Trots detta kan jag missa saker och då får jag ta det med 

mina assisterande angående hur vi ska göra. Sedan är det klart att vi ibland inte synkar 

i våra bedömningar men då lyssnar jag till mina kollegors åsikter men det är 

fortfarande jag som har den slutgiltiga talan. Jag brukar säga att de bör ta en passiv 

roll och vara low-key. Exempelvis inte diskutera med spelarna och visar med 
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pekfingret att det är mig de ska prata med. Då slipper de ha pressen” (Hassan 2018-

04-12). 

 

Den mänskliga faktorn är inte ofrånkomlig, det sker ofta att domaren missar väsentliga delar av 

en situation men då gäller det att han kan anförtro sig till sina assisterande som ska vara som 

hans extra ögon. Så tolkar vi domarens ord. Han tycktes också ha menat att det gäller att 

domarna är sammansvetsade och kan agera som ett team, som effektivt kan göra bedömningar 

och slänga ur sig dombeslut. Effektivitet, uppmärksamhet och tillit är viktiga egenskaper som 

de måste ha i sina roller som assisterande och huvuddomare, vilket denna intervju belyser: 

 

 

“Det händer att vi är oense eller att vi har olika åsikter. Men då får majoriteten 

bestämma. Vi använder oss som sagt av headset som underlättar för oss att dela med 

oss av åsikter eller information.  

Dock kan det vara distraherande ibland när man inte är van att ha någon i bakgrunden 

som slänger kommentarer medan man själv försöker bestämma ett beslut. Men det är 

sådant som kommer med tiden” (Tomas 2018-04-15) 

  

Tomas nämner att det händer att de är oense om vad bedömandet ska vara och därför kör de på 

en metod att majoriteten får bestämma. De använder sig av headsets och sedan får domaren 

anpassa sig till det majoriteten av domarna uttalat sig om. Detta uppfattar vi som väldigt viktigt 

att domaren respekterar då individerna i ett team måste stå enade bakom de åsikter och 

ställningstagande som teamet tagit. I temat nedan kommer vi att komma in på de ritualer 

huvuddomarna använder sig av som förberedelse och på fotbollsplanen. 

 

8.4 Ritualer 
Dramaturgin hos huvuddomarna innefattar även ritualer. I det här kapitlet lyfter vi fram ritualer 

som används som förberedelse inför och under fotbollsmatcher. Med ritualer menar vi en 

handling som har en symbolisk betydelse för utföraren i relation till ett socialt sammanhang.  

Det kan vara en handling som tros bringa tur eller trygghet i samband med att man utfört den. 

 

8.4.1 Förberedelseritualer 

Som domare tvingas individen att hantera motgångar och begreppet motgång ska inte bara 

kopplas till en form av misslyckande utan även som en faktor där det finns plats för nya 

lärdomar och förbättringar. En motivation att hitta möjligheter, där domaren kan utveckla 

förmågor som att kunna hantera konflikter, kunna leda, kommunicera, inta roller och vara 

anpassningsbar. Ritualerna för hur fotbollsdomarna laddade inför en fotbollsmatch varierade 

mycket individuellt. Många av dem hade sina egna unika ritualer som de följde till punkt och 

pricka. 

  

“Jag kanske inte har den bästa metoden ur ett sportsligt perspektiv, men jag brukar 

varva ner med en god vattenpipa på altanen hemma. Detta ger mig ett lugn efter långa 

arbetspass som lagermedarbetare. Jag brukar göra det jag känner för så länge jag 

har en stressfri dag innan matchen för annars går det rent åt helvete för mig på plan.  

Det kanske låter löjligt men jag är mer fokuserad om jag inte stressar kvällen innan 

och gör precis det jag känner för.” (Albin, 2018-05-05) 

  

Albin betonar att han har ett jobb utanför fotbollsdömningen. Beroende på det dagliga arbetet 

kan därför förberedelserna innan en match, ritualerna, skilja sig åt inför fotbollsdömandet. 
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Intervjupersonen använde sig av rökdon för att koppla av eftersom det annars brukar gå snett 

för honom. 

 

Här kan vi se en annorlunda uppladdning inför en fotbollsmatch: 

  

“Kvällen innan gör jag ingenting speciellt förutom att köra runt i bilen, då spelar jag 

mina favoritlåtar och peppar mig själv genom beröm. Jag pumpar i mig så pass mycket 

beröm att jag ibland blir lite kaxig haha. Men det är bra då de ger mig ökat 

självförtroende när jag går ut på plan. Jag gillar att vara ensam dagen innan, speciellt 

mot kvällen och bara vara” (John, 2018-04-14) 

  

John väljer att inte göra någonting speciellt den sista dagen innan matchen förutom att köra runt 

i sin bil och det kan i sin tur ses som en ritual. Att det är högljutt i uppladdningar verkar bara 

vara ett plus då det ger inger ett självförtroende. 

 

8.4.2 Ritualer på fotbollsplanen 

I takt med att fotbollen hela tiden utvecklas, dyker även nya ritualer upp. För att underlätta för 

fotbollsdomarna har de utrustats med nya hjälpmedel för att slippa onödiga hinder som kan 

stoppa upp spelet eller ge möjlighet till spelarna att handla oärligt. 

 

“Närkamp mellan två spelare, domaren blåser av och visar gult kort till den spelaren 

som attackerade den spelaren som hade bollen. Han tar fram en sprayflaska, sprayar 

en halvcirkel, lägger bollen bakom halvcirkeln. Går sedan till spelaren, ritar ett streck 

med sprayflaskan framför spelaren som spelaren sedan rättar sig efter. Domaren 

blåser i visselpipan och frisparken skjuts.” (Fältanteckning 2018–04–15) 

 

Vi upplevde att domaren handlade tydligt i den här situationen, Domaren använde sig av 

sprayflaska. Vi tolkade det som att frisparkssprayen hjälpte honom att anvisa regelrätt avstånd. 

Detta gav domaren en kontroll över situationen, genom att markera med sprayen kunde han inta 

nya positioner ute på plan utan att behöva vara orolig för att det skulle bli tjafs för vart bollen 

ska ligga. Ritualen att använda sprayflaskan gav huvuddomaren andrum i många situationer 

som annars hade varit en ingång till diskussion och konflikt. Här är en ritual som börjar när alla 

spelare befinner sig på fotbollsplanen: 

 

”Spelarna har spridit sig till sina positioner, domaren tittar på sin klocka en sista gång 

och sedan går till bollen som ligger i mittcirkeln, han tar upp den långsamt, känner 

om den pumpade tillräckligt för att sedan pussa på den, lägga tillbaka den i mittcirkeln 

och går därifrån då det är dags för avspark.” (fältanteckning 2018-04-13). 

 

I den här observationen lade vi märke till att domaren använde sig av en ritual som bestod av 

att titta på sin klocka, ta upp en boll och sedan pussa på den för att sedan gå tillbaka till sin 

plats. Ritualen upplevde vi som inövad då han utförde handlingen snabbt men tydligt vilket vi 

också intervjuade Younes om: 

 

”Ja, alltså jag har gjort så sen jag började döma, länge sedan, det bara blivit så, mest 

för att känna att bollen är pumpad [...]men även för att jag känner att det här ger mig 

tur, jag vet att andra domare har sina ritualer men jag tycker om min och har alltid 

använt mig av den.” (Younes, 2018-05-13) 
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Varje huvuddomare verkar ha sin egen, alldeles unika ritual som den följer inför varje match 

enligt Younes. För vissa är ritualerna mer inövade medan för andra bara blivit så under tiden 

som huvuddomare. Intervjupersonen menar att hans ritual är mest för säkerhetskoll samt att 

ritualen upplevs att den inbringar tur i fotbollsdömandet. Ritualerna, upplever vi, visar på att 

domarna vill försöka få kontroll över situationen eller rättare sagt ge skenet av att vara i kontroll. 

I nedanstående observation beskriver en annan intervjuperson sin ritual precis innan avspark: 

 

 

“Spelarna står på varsin sida och väntar in huvuddomarens signal för avspark. 

Huvuddomaren lyfter i sin tur först upp ena armen och väntar på reaktion från 

vänstersidas målvakt som också lyfter upp armen, sedan vänder huvuddomaren sig om 

och lyfter upp armen den här gången mot högersidans målvakt som också lyfter 

tillbaka. Huvuddomaren drar sedan igång matchen genom att blåsa i pipan.” 

(fältanteckning. 2018-05-04) 

 

Ritualen var utmärkande då vi båda observatörer lade märke till den, vi upplevde ritualen som 

ett prov på att domaren genom sin handling och okej-tecken till målvakterna bevisade för 

omgivningen att han är personen med yttersta kontroll på fotbollsplanen. Det är efter domaren 

spelarna och assisterande domare skall rätta sig. 

 

8.5 Sammanfattning av resultat 
Syftet med vår studie har varit att få en fördjupad förståelse kring dramaturgin som används för 

att hantera en yrkesroll med hög stress. Med detta i fokus utgörs syftet av att studera 

dramaturgin hos huvuddomare. Vårt fokus har legat på kommunaktionen på fotbollsplan, 

konflikter på fotbollsplan, domarrollen samt ritualer som de deltar i.  Dessa fyra teman har varit 

centrala för oss för att de har varit förekommande fenomen utifrån våra observationer och 

fältanteckningar vilket också kunde kopplas till det som sades på intervjuerna som vi 

kompletterade vår studie med. 

En bra kommunikation var en mycket viktig del för interaktionen mellan fotbollsdomarna och 

spelarna men även fotbollsdomarna emellan. Kommunikationen skedde både verbalt där den 

nya tekniken underlättat för fotbollsdomarna samt icke-verbalt med gester och kroppsspråk, 

och båda dessa aspekter var viktiga för att lyckas. I tävlingssammanhang är pulsen hög och 

deltagarna vill enbart sitt eget bästa, vilket leder till att de ofta hamnar i konflikter med andra.  

Detta var ett ständigt förekommande problem för fotbollsdomarna som fick inta olika roller för 

att lösa dessa konflikter. Auktoritet på fotbollsplanen som huvuddomare var det som framför 

allt lyftes upp här. Fotbollsdomarna hade även olika traditioner. Det förekom att 

uppladdningarna, ritualerna inför matcherna (så att säga bakom scenen) skiljde sig åt från 

person till person och fotbollsdomarna valde det som passade dem själva bäst. 

9. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens metod och tillvägagångssätt samt två 

diskussioner kring resultatdelen i relation till såväl tidigare forskning som teori. 

 

9.1 Resultat i relation till Syfte och frågeställning 
Syftet med studien har varit att ge en fördjupad förståelse av dramaturgin som används för att 

hantera en yrkesroll med hög stress. Med detta i fokus utgörs syftet av att studera dramaturgin 

hos huvuddomare. Därmed undersöka huvuddomarnas strategier och roll i utövandet av 

domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna. Med särskilt fokus 
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på hur huvuddomarna uppträder och agerar samt bevarar sin roll som huvuddomare med hjälp 

av det dramaturgiska perspektivet i dessa matchsituationer har följande frågeställningar 

besvarats: Vad består fotbollsdomarnas yrkesroll av på fotbollsplanen under match, vilka 

verbala och icke-verbala strategier använder fotbollsdomarna på fotbollsplan under match och 

vilka typer av kommunikationsfärdigheter synliggörs hos fotbollsdomarna på plan, samt hur ser 

kommunikationen ut med spelare och assisterande domare? 

 

Inledningsvis kunde vi finna att yrkesrollen som huvuddomaren består av är en förmåga att 

kommunicera mycket med tränare och spelare. Huvuddomarna ger uttryck för en maskulin 

hållning i upprätthållandet av domarrollen. Vi observerade att huvuddomarna självsäkert ville 

projicera en bild av sig som ödmjuka men ändå bestämda i sitt domarskap.  Under match är det 

exempelvis av central vikt att huvuddomaren direkt tar på sig den symboliska domarhatten 

redan innan match med avstamp i individuella ritualer. De individuella ritualerna belyser just 

att domaren gör sig redo för att ”leda” som högsta huvud på matchplan. Det teatraliska och 

symboliska belyses även genom själva intåget på spelplan, där domaren marscherar ut framför 

spelarna för att tydligt visa sin roll som dirigent. Studien visar att den maskulina hållningen i 

upprätthållandet av domarrollen som framkommer ser likadan ut oberoende av match eller 

huvuddomare. Sedan finns det också en individuell och personlig gestaltning som var domare 

enskilt står för. 

 

Det framgår av våra studier att domarna uppvisar vitt skilda strategier för att döma i matcher. 

De verkar dock alla vilja utstråla tydlighet, bestämdhet och erhålla respekt. För att uppnå detta 

använder de allt ifrån icke-verbala metoder där domaren ”pekar med hela handen” och därmed 

inte lämnar något utrymme för diskussion till mer inkännande diskussionsliknande 

förhandlingar. Variationen beror på individens temperament och även på kunskaps- och 

utbildningsnivå. 

 

Vidare synliggör studien även fotbollsdomarnas kommunikationsfärdigheter mellan spelare 

och assisterande domare. Domarnas arbete är ett komplext samspel där ett flertal aspekter ska 

tas hänsyn till. Detta gäller inte minst kommunikationen, där vår studie visar att en effektiv 

domarstil bygger på att bemästra motsägelsen mellan de fyrkantiga och absoluta regler som 

fotbollen styrs av och de mänskliga aspekter som spelarna, tränarna, publiken och slutligen 

domarna själva står för. Detta är en slags brytning mellan positivismens logik och 

hermeneutikens förståelse. Studien visar att domarna använder sig av en blandning av verbala 

och ickeverbala kommunikationsmetoder för att uppnå bästa resultat i att styra matchen. Vidare 

visar studien på att denna kommunikation sker i två sammanflätade led: Det ena ledet bestående 

av domarna till spelare, tränare och publik, och det andra domarna emellan. 

 

 

9.2 Resultat i relation till teoretisk referensram 
Vi bedömer att Goffmans och Charons begrepp går att använda för att förstå dramaturgin hos 

fotbollsdomare, för deras agerande kan liknas vid ett framträdande på en scen. Detta 

framträdande sker på fotbollsplan av huvuddomare tillsammans med domarteamet som består 

av honom och hans två assisterande domare. Denna studies resultat i relation till teoretisk 

referensram identifierar en betydelsefull dimension i resultatets första tema om kommunikation. 

Hos Charon (2010:141) betonas det att det viktiga inte är andra individer utan interaktionen 

med dessa individer. Vi tolkar och anpassar oss till individers handlingar och vice versa. Charon 

menar att individen i många fall inte vet var hen kommer att hamna i den sociala interaktionen, 

det beror på riktningen av de fortsatta handlingarna i relation till varandra. Huvuddomaren är 

inte ensam utan har även assisterande domare till sitt förfogande som underlättar 
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beslutstagandet men vårt intryck av det empiriska materialet var att det inte alltid är självklart 

att det är samma kollegor som får arbeta tillsammans på en match. Detta bidrar till att 

individerna inte lärt in varandras beteendemönster eller hur de ska besluta eller agera i olika 

situationer i förhållande till varandra. Denna viktiga aspekt är således vikten av den 

kommunikation som huvuddomaren för med spelarna samt med assisterande domare. Är 

samarbetet bra påverkas även kvaliteten på matchen, därför är det av vikt att domarna integrerar 

med varandra dessförinnan. 

 

Vår studie belyser att kommunikation, som påpekas i den social interaktionistiska teorin, är en 

väsentlig del av all social interaktion. Goffman (2006:156) betonar vikten av tydlighet i 

kommunikationen mellan individer i social interaktion. Bland annat ansågs viskningar var 

mindre lämpliga då detta agerande ger publiken en bild av en individ som inte vågar stå för sina 

tankar och åsikter. Det var påtagligt att huvuddomaren var tydliga i sina beslut samt under 

tillsägelser, där man i vissa fall visade med hela kroppen vad man tänkte och tyckte i en viss 

situation. Detta för att individerna på och utanför fotbollsplanen skulle förstå vad domaren vill 

förmedla och att det inte skulle bli några missförstånd som kunde leda till konflikter. När två 

team konfronteras med varandra i en social interaktion brukar medlemmarna i båda teamen 

upprätthålla en illusion om att de är vad de gör anspråk på att vara, det vill säga: De håller fast 

vid rollgestalten. Under normala omständigheter brukar varje deltagare i samspelet sträva efter 

att inte bara lära sig sin plats, utan även hålla sig till den. Denna form av balans mellan 

formalitet och informalitet ska bevaras samt till och med utsträckas till de egna medlemmarna 

i teamet. Författaren betonar att deltagarna i en social interaktion projicerar en uppfattning om 

sig själva och om de andra som är relativt acceptabel för andra. Och för att vara på den säkra 

sidan på att kommunikation kommer att hållas inom de upprättade och snäva gränserna ska 

båda sidorna ha en förståelse för varandra och taktfullt hjälpa den andre att upprätthålla det 

intryck som hen försöker upprätthålla. Goffman (2006) menar att kommunikation ska skötas 

smidigt, i enlighet med rollen, så att publiken inte mister förtroendet för de officiella 

projiceringarna. Denna kommunikation avser hela publiken där alla likställs som mottagare av 

det som förmedlats. 

 

Studiens andra viktiga aspekt synliggörs både i temat Konflikter samt domarrollen där hur 

domaren gestaltar och framställer sig själv är av extremt stor betydelse för att kunna hantera 

konflikter som uppstår samt samspela med sin omgivning. Goffman (2006:97–102) delar in 

individens framträdande i främre och bakre regioner. Den främre regionen är den scen där 

individen agerar medvetet och tänker på hur den agerar. Den bakre regionen är den scen där 

individen kan vara mer avslappnad, lite mer sig själv utan att behöva tänka på sina agerande 

och uttalanden lika mycket som i den främre regionen. Dock menar Goffman (2006) ändå att i 

den bakre regionen spelas fortfarande en scen upp: Individen agerar utifrån en roll men i en 

mindre utsträckning än i den främre regionen. Domarna laddar upp sig på diverse sätt som vi 

kan läsa i resultatet, de befinner sig då på den bakre regionen där de inte har samma slags krav 

på sig att agera och föra sig ett visst sätt som de har när det är på en fotbollsplan. I den bakre 

regionen är de inte iakttagna av spelare, tränar eller publik. 

  

Dessa regioner är i ständig kontakt med varandra och individen växlar mellan dessa regioner i 

sina framträdanden. Individen kan vid behov gå över till den bakre regionen och reflektera över 

eller slappna av från den främre regionen. Exempel på detta är när huvuddomaren dömer en 

hektisk fotbollsmatch där denne i paus behöver gå iväg en stund för att andas ut och ta det lugnt 

innan den kör igång igen. I det här fallet omklädningsrummet. Den främre och bakre regionen 

är som sagt i ständig kontakt men det finns en skiljelinje som individen ibland kan träda över 

för att byta region. Vad domarna gör i den bakre regionen påverkar exempelvis deras 
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framställning och agerande i den främre regionen vilket vi kan se i resultatdelen där våra 

huvuddomare pratar om hur de laddar upp sig inför en match. Utifrån resultaten kunde vi se att 

en lyckad föreställning är den med ordning, som skapas genom individens agerande som i sin 

tur upprätthåller normer. Här finns det enligt Goffman (2006: 98) två olika normer, 

anständighetsnormer och hövlighetsnormer. Dessa normer upprätthålls inom varje region tack 

vare individens agerande och handlingar i diverse situationer. Då individen är medveten om att 

han iakttas agerar individen utifrån anständighetsnormer, då för sig individen anständigt i sina 

bemötanden med andra individer.  

 

Det finns moraliska och instrumentella anständighetsnormer, där de förstnämnda är att 

individen bör agera moraliskt och exempelvis inte kränka en annan individ. Vi kunde observera 

att fotbollsdomarna hade kraven på sig från tränarna, spelarna och publiken att agera i enlighet 

med den situation som äger rum. Beroende på vilken situation domaren befinner sig i är det 

därför av vikt att denne agerar i enlighet med sin roll och det mandat han har. Fotbollsdomarna 

använde sig oftast av självbehärskning som i sin tur bidrog till att de undvek att tappa sitt 

ansikte. Oavsett respons agerande de i enlighet med reglerna. Ett exempel på detta var 

ansiktsuttrycket. Goffman (1970:11–16) menar att vi individer har ett flertal ansikten och dessa 

ansikten är en del av individens personlighet som förmedlas ut i omgivningen. Beroende på 

situation och vad man vill förmedla väljer individen det ansikte som anses vara bäst lämpat. 

Det gick inte att undgå att fotbollsdomarna ibland gjorde fel i sina beslut enligt 

intervjupersonerna. Men det gäller att domaren står fast vid det beslut som tagits och detta för 

att hen inte ska tappa sitt ansikte framför spelaren, tränaren, publiken och framförallt sina 

kollegor. Skulle det hända att domaren tappar sitt ansikte tappar han även sin status i 

sammanhanget och trovärdigheten minskar, menade intervjupersonerna. Då en person känner 

att hen har sitt ansikte i behåll utstrålar hen självförtroende och säkerhet, jämfört med en individ 

som utstrålar skam och underlägsenhet då hen inte har ett ansikte. 

 

I och med att olika ansikten används kan individen komma att känna en viss förpliktelse i 

samband med respektive ansikte, varför motsvarande handlingsmönster följer. Ansiktet är en 

slags självbehärskning, då individen ändrar sitt ansikte utifrån situationen hen befinner sig 

i.  Individen underkastas de förväntningar som finns i situationen och måste därför anpassa sig 

för att platsa in. 

 

En viktig del i den sociala interaktionen leder oss till nästa resultatfynd. Denna studie visar att 

sociala interaktioner är viktigt för ceremoni och ritual i likhet med Charon (2010:178–180) som 

hänvisar till Goffmans argument för betydelsen av ritualer. Det vi kallar för etikett är egentligen 

en komplex uppsättning av ceremoniella samt rituella föreskrifter som styr individen i samspel 

med andra. Dessa ritualer ger individen en kunskap vad som kan förväntas ske eller inte ske i 

en situation med andra individer. Den vanligaste ritualen som sker på fotbollsplan är att 

domaren kallar fram lagkaptenerna och de singlar slant om vem som börja med bollen, det är 

en kunskap som alla på och utanför fotbollsplan är medvetna om. Denna handling styr sedan 

interaktionen och spelet, då de som börjar med bollen har större chans att göra det första målet. 

I enlighet med Charons analys kan vi se att ritualer är en väsentlig del av all typ av interaktion. 

Ritualer är nödvändiga för att en fortsatt interaktion ska kunna äga rum då ritualerna som 

används ger upphov till ömsesidig tillit, gott beteende, sociala relationer och den moraliska 

ordningen i samhället. Huvuddomaren brukar genom sina unika ritualer utanför planen och 

dagen innan matchen gå in i sig själv. Genom att ingå i en interaktion mellan sig själv och sitt 

inre finner de en slags ro och en ömsesidig tillit till sig själva. Domaren tar hand om sitt inre 

och finner ro i detta läge då det imorgon förväntas att han ska prestera på topp, under stor press. 

Charon lyfter även upp begreppet rollövertagande som en är nödvändig del och en grund för att 
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våra sociala interaktioner ska funka med varandra. Huvuddomarna betonade hur viktigt det är 

att sätta sig in i spelarnas roller och agera därefter.  Goffman (2006:73–96) använder sig av 

begreppet Team för att benämna individer som på något sätt agerar tillsammans i ett 

framträdande. Oavsett social status eller om individen har andra personliga åsikter om något 

måste medlemmarna stå enade bakom teamet framställande, detta för trovärdighetens skull. Vi 

tror att alla individer på ett eller annat sätt har ett behov av närhet och gemenskap och ställer 

oss kritiska till att någon väljer att inte vara med i gemenskapen, i synnerhet när man talar om 

dömande i idrottssammanhang där man snabbt och enkelt kan man bli ett offer. 

  

Ett dramaturgiskt begrepp som vi kan tillföra Goffman och Charon utifrån våra analyser av 

fotbollsdomarnas dramaturgi är begreppet dramaturgisk smidighet. Detta begrepp finns inte 

inom teorierna utan är ett begrepp vi själva kommit fram till. Begreppet syftar till att en 

flexibilitet hos huvuddomaren på fotbollsplan är väsentlig för att kunna lyckas i sin karriär. 

Huvuddomarens dramaturgiska smidighet är viktigt då det gäller för huvuddomaren att snabbt 

läsa av situationen samt individerna i situationen som denne agerar inom. Därmed kunna inta 

olika roller, växla ansikte samt skick för att på bästa sätt kunna utföra sin yrkesroll. 

 

9.3 Resultat i relation till tidigare forskning  
Den tidigare forskning som redovisats har inte studerat dramaturgin hos fotbollsdomare. 

Snarare har aspekter kring själva yrkesrollen lyfts upp och därmed antytt vilken slags 

påverkan det haft på den enskilde domaren och dess yrkesroll. Vårt resultat har fokuserat på 

dessa förbisedda aspekter, samt andra fenomen som egentligen behöver lyftas upp för att 

läsaren ska kunna få en djupare förståelse för dramaturgin hos fotbollsdomarna. 

Trots att de tidigare forskningsstudierna som sagt inte belyst dramaturgin hos huvuddomare 

har vi funnit likheter samt skillnader mellan studiens resultat med den tidigare forskningen. 

Nedan följer en diskussion om vilka likheter respektive skillnader som vi funnit. 

Studiens resultat belyser likheter med tidigare forskning i relation till temat fotbollsdomarens 

roll på plan som markerar att fotbollsdomaren är den viktigaste spelaren på fotbollsplanen. 

Vår studie identifierar att fotbollsdomaren har stort ansvar och dombesluten ska fattas snabbt. 

Som tidigare forskning beskriver Grott (2005), är det domarkommissionen som väljer 

fotbollsdomare till matcher vilket bekräftas av intervjupersonerna. Intervjupersonerna menade 

att det här ofta debatterades på mötena: Att fotbollsdomarna tilldelades fotbollsmatcher som 

de själva inte kunde välja. I temat fotbollsdomarens roll på plan menar intervjupersonerna att 

man i många fall inte fick fotbollsmatcher som spelas i staden de bor i, då det fanns risk att de 

skulle sympatisera i förhållande till hemmalaget. Detta verkade gälla framför allt för fotboll 

som spelades på högre nivå men att man ändå valde att ta ansvaret för matcherna och döma 

dessa. Att döma fotboll i de lägre nivåerna var för många av fotbollsdomarna en hobby och 

möjlighet till extra inkomst. I vår studie menade intervjupersonerna att det vore en dröm att 

leva på fotbollsdömandet men att det inte var möjligt på grund av det inte var särskilt bra 

betalt.  

 

I studien av Johansen & Haugen (2013) som ingick i temat psykisk ohälsa inom domaryrket 

undersöktes det hur pass stora domarnas ångestnivå är. Vårt studieresultat visade att 

fotbollsdomare som dömer på högre nivå också var de som hanterade ångesten bättre än de 

fotbollsdomare som dömde fotboll på en lägre nivå. Överlag lade vi dock märke till att våra 

fotbollsdomare påverkades av ångesten. Under våra intervjuer blev det uppenbart att den stora 

förväntningen på att prestera verkade framkalla ångest hos individerna, vilket också var tydligt 

under observationerna på fältet, då vi lade märke till en viss osäkerhet i dramaturgin hos 
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fotbollsdomarna när de vinkade eller pekade fel. Misstagen hade varit enkla att justera, men 

publikens reaktion var inte alltid så stöttande.  

 

Under temat psykisk ohälsa inom domaryrket betonas det i vår studie att ångest är vanligt hos 

fotbollsdomare samt att den är synlig i dramaturgin som fotbollsdomaren använder sig av. En 

kunskapsökning om fotbollsdomarnas ångest kan förbättra deras situation, vilket i sin tur skulle 

leda till att även matcherna blir av högre kvalitet då fotbollsdomarna har en så stor roll. En 

annan intressant aspekt som vi fann under våra intervjuer var att de flesta av dessa domare hade 

ett vanligt arbete vid sidan om domaryrket. På de lägre nivåerna är domaryrket inte välbetalt 

och individerna sades utföra arbetet främst av kärlek för sporten.  

 

Vidare betonade fotbollsdomarna att de inte blir tillräckligt skyddade av domarkommissionen 

eller/och andra institutioner. Inom temat den diskriminerande fotbollsdomaren och den tidigare 

forskning av Mean (2001) framkommer det även att fotbollsdomarna var konflikträdda och 

ängsliga för att bli anklagade för diskriminering om de inte dömde på ett visst sätt. Vi noterade 

utifrån våra observationer på fältet att det sällan var någon som kom och gav sitt stöd till 

fotbollsdomarna. Oftast samlades de i mitten av plan efter matcherna och det hände att de blev 

nonchalant avtackade för matchen av vissa spelare och tränare.  

 

Under temat hoten som avslutar domarkarriären uppdagas det att domarkarriären ofta avslutas 

på grund av dålig arbetsmiljö. I studien Dell et al., (2016) betonades det att många 

fotbollsdomare, exempelvis i England, tvingades avsluta domarkarriären på grund av att de fick 

utstå psykisk och i vissa fall fysiskt våld som negativt påverkade deras självkänsla samt hälsa 

generellt. Vi hade behövt en studie som sträckte sig under en längre tid än det vi fick på oss för 

att inte dra förhastade slutsatser angående varför fotbollsdomarna avslutade sina domarkarriärer 

trots att det var ett yrke de brann för. Här var det stora skillnader mellan intervjupersonerna: en 

del ansåg att de gjort sitt bästa och var nöjda med detta, andra kände sig utsatta. Det 

intervjupersonerna däremot var tydliga med var att en grundförutsättning för att lyckas som 

fotbollsdomare är regelkompetens. Domarna måste kunna reglerna utan och innan.  

 

I temat psykisk ohälsa inom domaryrket framkommer det att ett israeliskt utbildningsprogram 

som utbildade fotbollsdomare såg en tydlig kompetensutveckling efter de kontinuerliga 

domarutbildningar som erbjuds för fotbollsdomarna. Framför allt i de perioder då nya regler 

tillsattes eller ändrades visade sig värdet av utbildningar för att fotbollsdomarna skulle ha en 

möjlighet att hänga med i utvecklingen enligt undersökningen av Yair, Galily & Tenenbaum 

(2017). I vårt intervjumaterial understryks det att nya utbildningsprogram har utformats för att 

bibehålla en hög nivå och utveckla fotbollsdomarnas yrkesroll. I vårt material var det tydligt att 

det inte räckte med formell kompetens utan att domarna även behövde ett tydligt kroppsspråk 

och rörelsemönster på plan som var intränat och inte impulsivt för att upprätthålla rollen. För 

oss som var nya på fältet var vissa händelser och aktioner obekanta men dessa blev tydligt 

förklarade av fotbollsdomarna vid intervjuerna. 

 

Trots alla likheter och skillnader som uppkommit i dessa olika teman vi redovisat i vår tidigare 

forskning har ingen tidigare studie, som tidigare nämnt, belyst dramaturgin hos fotbollsdomare. 

Varken hur dramaturgin förekommer eller hur dramaturgin aktivt används av fotbollsdomare i 

deras yrkesroll. Det vi bidragit med i denna studie är en ny synvinkel på den stressiga 

yrkesrollen som fotbollsdomare är och hur de uppträder, agerar samt bevarar sin roll som 

huvuddomare med hjälp av det dramaturgiska perspektivet. 
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9.4. Reflektion kring den etnografiska metoden 
Den etnografiska metoden vi har använts oss av har varit en givande ansats, detta då vi har fått 

tagit del av beskrivningar och fältanteckningar på ett sådant sätt som inte andra metodansatser 

möjliggör. Vi har fått reflektera och granska de upplevelser vi har haft samt det vi tagit del av. 

Då vi varit två har det gett oss ett bredare perspektiv då vi har fokuserat på olika saker när vi 

studerat samma fenomen. Våra sammanslagna iakttagelser har gett oss en bred kunskap som 

kanske är svår att få när en studie skrivs av en person. Det har varit utmanande att försöka förstå 

och ta in vissa aspekter samt perspektiv.  

  

Vi båda har granskat och gått in på fälten med en stor nyfikenhet på vad vi kan hitta. Med 

eftertanke och efter att ha studerat våra tidiga anteckningar kom vi fram till att vi måste smalna 

av och fokusera på de delar vi avsett att studera. Efter studien har vi insett att etnografiska 

forskningsprocessen är något som inte ska påskyndas. Den är något som ska upplevas och vara 

så detaljrik som möjligt för att sedan bli begriplig. I och med att vi inte deltog som 

fotbollsdomare utan var passiva observatörer var det viktigt att vi bekantade oss med fältet även 

om det till en början tog lång tid. Med tanke på hur stort studieområdet var blev det även svårt 

att sortera bort vissa teman som kunde varit intressanta. Det intensiva skrivandet har vissa 

perioder upplevts som stressigt men var även en positiv utmaning då den tog fram den 

analytiska förmågan hos oss. 

  

Studieområdet har som vi tidigare nämnt varit enormt stort men vi fick chansen att uppleva och 

fördjupa förståelsen för yrket som huvuddomare med hjälp av fyra olika teman. Vi har varit 

medvetna om att vi kan gräva ännu djupare för att öka kunskapen gällande våra teman men vi 

har ändå tillfört en tillräckligt rik mängd data som lyfter upp aspekterna studien belyser. 

Intervjuerna har varit givande för att få större helhetsbild samt att de har varit bra komplement 

till våra passiva observationer. Vi har genom våra intervjuer fått bekräftelse på att våra 

observationer har stämt överens med varandra men vi har också fått en fördjupad insikt i varför 

fotbollsdomarna agerat som de gjort. Svårigheten har legat i att finna en överensstämmande 

tolkning för vissa situationer då de funnits möjlighet till flertalet tolkningar. Så här i efterhand 

känner vi även att vi borde varit tydligare med vilka teman som vi ville ha till grund för vår 

studie då detta skulle lett till mer specificerade intervjufrågor. 

 
 

9.5 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
Vårt syfte med studien var att beskriva huvuddomarens sammanhang för utövandet av sin 

yrkesroll, under fotbollsmatcher. Studien belyser hur huvuddomarna lyckades klara av sina 

arbetsuppgifter med hjälp av dramaturgin. I många fall var det uppenbart att ta de fick ta sig an 

olika roller. I rollerna ingår det bland annat att ta beslut i stressiga och ibland tvetydiga 

situationer.  

 

Vi är medvetna om att bilden vi gett av huvuddomarna på fotbollsplanen i denna studie är 

ganska negativ. Yrket framställs som väldigt problematiskt och betungande för individen, men 

det finns säkerligen mycket positivt att hämta. Då tiden varit knapp för oss har vi säkert 

utelämnat vissa delar som kan ha gett oss en mer positiv insyn i det hela. Även den tidigare 

forskning som vi har tagit med visar en negativ bild av fotbollsdomare som yrke. Då studien 

utförts genom ett passivt deltagande har resultatet säkerligen påverkats, då en deltagande 

observation möjligtvis kunde ha lett till ett större förtroende till oss som forskare. Detta kunde 

i sin tur ha lett till ett ännu öppnare samtalsklimat med en mer fördjupad information i dialogen 
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mellan oss och domarna. I slutet av denna studie vill vi lyfta upp vår beundran för våra 

huvuddomare som trots brist på tid ställde upp och avsatte tid för oss. Vi lade märke till deras 

djupa kärlek och engagemang för sporten, något som sällan skildras. Huvuddomare ses i värsta 

fall som individer som tagit yrket som huvuddomare av ren maktgalenskap. Men enligt våra 

upplevelser var det endast kärlek till sporten och inte makten som lockade dem till yrket. 

  

I en framtida forskning kring ämnet vore det intressant att se hur domare tar med sig dessa 

kunskaper ut i sina vardagliga liv. Dessa kunskaper kan sedan bli grunden för en utbildning 

inom kommunikation eller konflikthantering som kan användas av andra individer inom andra 

yrken. En annan framtida möjlighet kan vara att, i större detalj än vi kunnat, studera om hur 

digitalisering i kommunikation sker på fotbollsplanen. Detta kunde i sin tur leda till att man 

finner nyare och bättre teknologi för en smidigare kommunikation på fotbollsplan och därmed 

bättre domarskap.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev och förfrågan om godkännande om utförandet av en observationsstudie med 

kompletterande intervjuer. Studiens rubrik: Den viktigaste spelaren på fotbollsplan 

  

Vi är två studenter som läser beteendevetarprogrammet på Mälardalens Högskola och just nu 

skriver vi vår C-uppsats inom sociologi. 

Syftet med vår studie är att observera de interaktioner, händelser samt reaktioner som sker på 

fotbollsplanen i relation till fotbollsdomaren. Detta för att skapa en förståelse för hur 

huvuddomaren utövar sin roll som domare samt bevarar och agerar utifrån den i olika 

situationer. 

  

Utförandet av studien kommer ske på sådant sätt att vi kommer observera matchen och göra 

anteckningar. Därefter kommer vi att sammanställa våra observationer och se vad vi behöver 

fördjupa oss i. Genom att intervjua huvuddomaren och gällande de vi observerat som varit 

oklart kommer vi att kunna presentera en klarare bild av varför huvuddomaren agerade som 

han gjort. 

  

Intervjun sker där ni känner er mest bekväm och kommer att spelas in på band. Intervjuerna 

kommer att avidentifieras, det vill säga att det kommer kodas och inga namn kommer att 

nämnas. Inspelningarna kommer endast att användas för studiens ändamål och därefter 

raderas allting. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan utan någon 

motivering. 

  

Med vänlig hälsning 

Andy Fransi & Shuana Mayeli 

Mälardalens Högskola 

Akademin för hälsa, vård och välfärd - HVV 

 

 


