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Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryte-

ringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. 

Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. Det har ge-

nomförts en enkät som 481 domare har besvarat och en intervju med Joel Hansson på 

Svenska ishockeyförbundet. Uppsatsen har påvisat det bristfälliga rekryteringsarbete 

som legat till grund för verksamheten. Uppsatsen har visat att samarbetet mellan före-

ning och domare är bidragande i syfte att rekrytera och behålla domare. Svensk ishock-

ey har ett problem att lösa i domarbristen, annars riskerar idrotten att succesivt för-

svinna utan en fungerande rekrytering av nya domare. 

 

 

Nyckelord: Rekrytering, Ishockey, Domare, Svenska ishockeyförbundet, Domar-

ansvarig, Utbildning 
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Förord 

Vi skulle inledningsvis främst vilja tacka alla de 481 domare som svarade på enkäten 

som låg till grund för hela slutresultatet. Vi vill även rikta ett stort tack till Joel Hanson 

på Svenska ishockeyförbundet som bidrog till att enkäten kunde skickas ut. Vi tackar 

för alla positiva kommentarer vi fått och hoppas att uppsatsen kan vara till grund för 

kommande rekryteringsarbete. 

 

Vi vill skicka ett stort tack till vår handledare Kalle Jonasson, för snabb återkoppling 

och feedback. 

 

Vi har tyckt att arbetet har varit väldigt intressant och givande, det är ett aktuellt ämne 

och något som kan utveckla idrotten. 

 

     

    Växjö, den 27 mars 2019 
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1. Inledning	
Domaren är den person som har de viktigaste uppgifterna under de rafflande och effektiva 30 

eller 60 minuterna. Viktigast så till vida att varje litet misstag - som alltid kommer att göras - 

märks så väl och kan vara så ödesdigert, medan en spelare som missar öppet mål får publikens 

medlidande. Domarjobbet är speciellt svårt i ishockey och anses inom alla sporter som bland det 

svåraste och detta med all rätt. Det innebär att du som ishockeydomare har allas blickar riktade 

mot dig. 

(Fransson, 2014) 

 

Citatet ovan är från en svensk domare. Hur en domare ses och hur en domare agerar tror vi 

alla med någon form av idrottslig bakgrund har sett. Att få glåpord till sig och att kunna 

hantera detta med en skrikande publik, tränare som hela tiden vill ändra dina beslut och 

spelare som bara tycker du är i vägen är något som vi upplevt många gånger. Utan en 

fungerande domarrekrytering är risken att vi kommer få uppleva idrotten mindre, oavsett om 

det är ur ett domarperspektiv som vi har, eller ur en tränares ögon. 

1.1. Bakgrund	

Tävlingsfunktionärer har varit en del av idrotten sen den grekiska antikens idrott (Lindroth 

och Norberg, 2002, s.11-13). Idrott var under antiken den sammanhållande faktorn i den 

politiska och krigshärjade värld som då existerade. Det var medborgarnas sätt att kriga, eller 

tävla, under reglerade förutsättningar, och då krävdes någon som höll ordning på reglerna 

(Lindroth, 2011, s.32-33). 

 

Regler var viktigt under medeltiden och var en bidragande orsak till att idrott kunde bedrivas 

enligt Lindroth (2011, s.56-59). Vi kan konstatera att regler och någon form av rättskipning 

har existerat genom idrottens historia ända sedan antiken. Det finns däremot inte 

dokumenterat i vilken utsträckning. Lindroth (2011) menar att regler har skapat osäkerhet och 

problem i moderna olympiska spel. Det var i början på de moderna olympiska spelen som 

reglerna inte var helt klara, detta skapade improviserade lösningar vilket skapade irritation 

och orättvisor (Lindroth, 2011, s.134). 

 

Det framkommer att ishockeyns framfart och start har varit svår att placera. Stark (2010, 

s.76-77) skriver i sin avhandling att det finns spår av hockeyliknande spel i Asien, det har 



 

8 

 

även kopplats ihop med olika idrotter som bedrivits i Europa. Ordet ishockey blev använt och 

fick utbredning i Nordamerika under 1800-talet (Stark, 2010, s.76-77). Under den moderna 

internationella organiseringen var det Kanada som var ledande inom utvecklingen och höll 

sig i framkant inom ishockeyn. Kanadas kalla klimat var en förutsättning för att ishockey 

skulle kunna genomföras, det var här den moderna ishockeyn således skapades, årtalet är sent 

1800-tal (Lindroth, 2011, s.129-130). 

 

I Sverige spelades den första regelrätta matchen den 30 januari 1921, det var en 

uppvisningsmatch mellan IFK Uppsala Bandy och storlaget Berliner SC från Tyskland. Den 

23 februari samma år tog Sverige sin första medalj i ett internationellt mästerskap, Sverige 

vann Europeiska mästerskapen efter seger mot Tjeckoslovakien. Det skedde utan att det fanns 

eller bedrevs någon form av verksamhet inom Svensk ishockey (Stark, 2010). 

Svenska ishockeyförbundet bildades den 17 november 1922, och sedan den första matchen 

1921 har det behövts domare för att genomföra en Ishockeymatch i Sverige. I Sverige finns 

idag 4 732 domare i olika åldrar, 104 är kvinnor och 4 628 är män (Svenska 

ishockeyförbundet, 2016). 

1.2. Problemområde	

Dagens idrott behöver flera komponenter för att kunna utövas. En av de delarna är i de flesta 

idrotter, domare. För att kunna utöva matcher behövs det domare som startar matcherna, ser 

till att lagen eller utövarna följer de regler som är uppsatta inom idrotten, samt får matcherna 

att kunna genomföras. 

 

Inför uppsatsen genomfördes en intervju med Joel Hansson1, domaransvarig på Svenska 

ishockeyförbundet. Intervjun genomfördes i syfte att samla information om Svenska 

ishockeyförbundet. Han har identifierat de problem som finns med rekryteringsarbetet. 

Hansson1 berättar att det rekryteras mycket ungdomsdomare, problemet är att lyfta domarna 

till en högre nivå, exempelvis få en ungdomsdomare att döma seniorishockey. Svenska 

Ishockeyförbundet och Svenska Hockeyligan (SHL) har sedan december ingått ett samarbete 

för rekrytering av domare på både spets- och brednivå (Fransson, 2015). 

 

                                                
1 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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Hansson2 berättar att det projekt som Svenska Ishockeyförbundet startat tillsammans med 

SHL är riktat mot elitspelare och elitdomare. Tanken är att elitspelare ska döma i syfte att 

vara ambassadörer för ungdomar, något som kan resultera i att ungdomar intresserar sig för 

att döma. Hansson2 fortsätter berätta ytterligare problem med rekryteringsarbetet, att det för 

närvarande är en för lång process. Arbetet från att var intresserad till att faktiskt bli domare är 

idag ett för stort steg, som man vill korta ner.  

 

Med 4 732 domare i Sverige och allt fler som slutar varje säsong tyder på en bristande 

rekrytering inom Svensk ishockey, något som Hansson2 betonar. Matcher får ställas in och 

det är inte lätt att få tag på nya domare (Brännström, 2015). Detta styrks av den undersökning 

som gjorts om arbetsklimatet för Svenska Ishockeydomare där en förhöjd toleransnivå är den 

jobbigaste uppgiften för domare (Boström, 2015). Boström (2015) gjorde en undersökning 

som innehåller ishockeydomares arbetsklimat (se tidigare forskning), detta som underlag till 

varför det blir svårare att rekrytera domare. 

 

Hansson2 berättar att fram till idag har det inte arbetats aktivt i större utsträckning med 

rekrytering av domare, ämnet har däremot varit diskuterat.  ”…vi har ett behov av rekrytering 

men vi har aldrig jobbat med rekrytering” (Joel Hansson2, intervju, 22 mars) 

Hansson2 förklarar problemet med domarrekrytering: 

 

Vi är för få domare generellt idag. Sen är vi alltid på toppen av domare, men då kommer det till 

en fråga om kvalité, har vi tillräckligt bra domare? Det är två delar, dels har vi kvantitet som är 

ett problem, sen har vi kvalité som kanske inte är ett lika stort problem men som kan bli ett 

problem om vi inte ha kvantitet. 

(Joel Hansson2, intervju, 22 mars) 

 

Hansson2 förklarar att Svenska Ishockeyförbundet inte har prioriterat arbetet med rekrytering 

av domare. ”Fram till idag har vi nog inte jobbat så mycket med det, vi har pratat mycket om 

det men vi har inte jobbat så mycket med de här frågorna”. Svenska Ishockeyförbundet ser en 

brist i rekryteringsarbetet av domare och Hansson2 förklarar att det inte har prioriterats ur 

praktisk synpunkt, snarare enbart teoretisk. Hansson2 förklarar att en förändringsprocess är 

startad men hur rekryteringsarbetet kommer se ut vet han inte. ”…största utmaningen blir att 

                                                
2 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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vi som centralorganisation inte ska hitta lösningarna utan vi ska starta processerna lokalt så 

de kan hitta lösningarna” (Hansson3, intervju, 22 mars). 

 

Hur ska förbundet rekrytera domare? Den begränsade forskningen inom området påvisar att 

det är en obesvarad fråga, något som Joel Hansson3 på Svenska Ishockeyförbundet betonar. 

Det ger underlag till att undersöka frågan med anledning av det projekt som Svenska 

Ishockeyförbundet och Svenska Hockeyligan (SHL) nu genomför. Allt fler matcher som 

behöver ställas in och fler domare som slutar ger oss ett angeläget problem.  

                                                
3 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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2.	Tidigare	forskning	
 

2.1.	Varför	lämnar	ungdomar	idrotten	

Riksidrottsförbundet (2004) har genomfört en studie angående orsakerna till varför killar och 

tjejer i åldrarna 13-15 år slutar med fotboll. Studien är en önskan från Riksidrottsförbundet 

om att belysa problematiken kring varför ungdomar slutar med idrott. Bakgrunden belyses 

främst när en undersökning om att 80 % av samtliga ungdomar någon gång varit medlemmar 

i en idrottsförening, men vid 20 års ålder är siffran halverad (Riksidrottsförbundet, 2004). 
”Idrotten utgör på flera sätt en viktig del av det svenska samhället. Den engagerar med sina 
nära tre miljoner medlemmar betydande delar av befolkningen - som utövare och åskådare. 
Vid sidan av familjen och skolan utgör idrotten idag den viktigaste organiserade socialisat-
ionsmiljön för barn och ungdom.” 
    (Riksidrottsförbundet, 2004, s.5) 

 
Riksidrottsförbundet (2004) betonar problematiseringen kring att ungdomar slutar id-

rotta. Problemet blir framförallt som ovan nämns i citatet, essentiellt ur perspektivet att 

idrott är den viktigaste organiserade socialisationsmiljön för barn och ungdomar. Stu-

dien bekräftar i huvudsak det som redan är känt sedan tidigare. Studien visar att det som 

påverkar ungdomar är inre, yttre samt det som påverkar ungdomars egen utveckling 

(Riksidrottsförbundet, 2004). 

 

Resultatet visar att en av de främsta anledningarna till att ungdomarna fortsätter inom 

verksamheten är det sociala kapitalet i form av kompisar. Att ens kompisar fortsätter 

inom verksamheten är en betydande anledning för att fortsätta. Samtidigt som det också 

visar sig att ledarens betydelse är viktig för ungdomarnas vilja att fortsätta. När ungdo-

marna blir äldre ökar också kraven i skolan. Det är något som upplevs som ytterligare 

en utav de största orsakerna, inte att skolan konkurrerar ut idrotten, utan att ungdomar 

tappar motivation för både skola och idrottsutövande. Det sociala kan istället upplevas 

även utanför idrottsverksamheten, bland annat i form av det digitala. Selektering nämns 

som en anledning till att ungdomar avslutar sin idrottskarriär, att inte bli bekräftad ge-

nom att bli uppflyttad till en äldre ålderskull, eller att spelare selekteras bort för att de 

inte anses vara tillräckligt bra för organisationen. Nu är enbart denna studie utformad 

för fotbollsverksamhet, men det poängteras också att konkurrensen från andra idrotter 

inte påverkar i någon större utsträckning.  
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2.2.	Folkhemmet	på	is	

Stark (2010, s.301) förklarar ishockeyn som ”Ett viktigt led i arbetet var att söka framställa 

ishockeyn som en fostrande sysselsättning för landets manliga ungdomar.” Stark refererar till 

Svenska Ishockeyförbundets årsberättelse från 1954/1955 styrker denna synpunkt genom att 

hänvisa till mopedåkandet som börjar ta överhand på fritiden och att ishockeyn därför ses 

som en möjlighet för ungdomarna att röra på sig (Stark, 2010). 

...ishockeyförbundets nya giv i sig närmast kan betecknas som ett regelrätt 

moderniseringsarbete. Redan dagen efter att männen som höll i trådarna – Helge Berglund och 

Rudolf ”R:et” Eklöw – valts in i förbundsstyrelsen angav den nye vice ordföranden tonen i 

Dagens Nyheter då han deklarerade att man skulle anställa administrativ personal eftersom det i 

”den nya [tiden]” tarvades ”professionals bakom varje protokoll och varje kassabok”. I övrigt 

tog man sig för att implementera sådant som ”moderna träningsmetoder” och ”ett modernt 

backspel” inom svensk ishockey, men arbetet rörde sig även på ett internationellt plan, under det 

att man verkade för en ”modernisering” av amatörregeln i ishockeyvärlden i helhet. 

(Stark, 2010, s.302) 
 

Stark (2010, s.302) berättar att Svensk ishockey tidigt ville ligga i framkant vad det gäller 

ishockey på ett internationellt plan, det gäller både rekrytering och regler. Folkhemmet på is 

handlar främst om ishockeyns väg in i det svenska samhället och folkets hjärtan. Det finns 

flertalet viktiga delar i en organisation, rekrytering kring organisationer är en väsentlig del. 

Detta gäller främst då Svenska Ishockeyförbundet ska organiseras och omstruktureras, Stark 

menar att Sverige ska och bör ligga i framkant internationellt. Det berör även regelsystemet 

och dem som ska se till att reglerna följs på ishockeyplanen, domarna (Stark, 2010). 

 

Stark (2010) pratar om Sverige som en av de ledande inom ishockeyn på ett internationellt 

plan. Han betonar också vikten vid att svensk ishockey ska vara i framkant internationellt 

gällande rekrytering och utbildning. Den kunskapslucka vi ser är hur Svenska 

Ishockeyförbundet ska utbilda och utveckla i syfte att även kunna bedriva domarverksamhet 

på allra högsta nivå, detta för att breda den svenska ishockeyn på flera sätt och göra den än 

mer slagkraftig internationellt. 
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2.3.	En	domares	strategier	

Hancok och Ste-Marie (2014, s.361-363) förklarar att elitdomare i ishockey har en större 

kunskapsbas jämfört med breddomare. Studien förklarar hur en ishockeydomares komplexitet 

och progression ser ut. En elitdomares vardag kontra en breddomare ser olika ut, den främsta 

anledningen är att de har olika förutsättningar för vilken tid de kan lägga på sin domarkarriär. 

Elitdomare analyserar ishockey mer än breddomare i syfte att lägga upp en handlingsplan 

inför varje match. Vad det beror på kommer inte undersökningen fram till men de konstaterar 

att elitdomare har en större verbal kunskap men även en större regelkunskap än breddomare 

(Hancok och Ste-Marie, 2014, s.361-363). 

 

Elitdomare har en bättre speluppfattning enligt undersökningen och Hancok och Ste-Marie 

(2014, s.361-363) förklarar hur olika egenskaper ger ett bättre resultat i speluppfattningen. 
 

The most important result of this article is that referee decisions require an understanding and 

proper selection of complex strategies, which appear to be performed better by more elite 

referees. Referees must know, for instance, when to focus on the players versus the puck 

(primary referee strategies), how to incorporate peripheral vision (secondary referee strategies), 

and how game context might affect visual attention (cognitive and situational influences). 

(Hancok och Ste-Marie, 2014, s.362) 

 

En domare måste alltså veta när man ska fokusera på spelare kontra pucken, hur de använder 

det perifera seendet samt hur man påverkar den visuella uppmärksamheten. Det visade sig 

elitdomare vara bättre på än domare på breddnivå (Hancok och Ste-Marie, 2014, s.362). 

 

Undersökningen definierar skillnader i en breddomare mot en elitdomare, vilka egenskaper 

som är skillnaden och hur utvecklade dessa är. Det vi ser brister i är hur en breddomare kan 

träna/utvecklas för att ta sig till elitdomare och vad finns det för verktyg att utvecklas till en 

elitdomare. Vad är det för arbete som en elitdomare gjort och en breddomare behöver göra 

för att ta nästa steg i utvecklingen till en elitdomare. 
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2.4.	Domarens	arbetsklimat	

Boström (2015) har med organisationen Friends, på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundet, 

gjort en kartläggning av Svenska ishockeydomares arbetsmiljö. Resultatet av forskningen 

framgår tydligt att ishockeydomare i Sverige upplever en hotfull, kränkande och nedsättande 

arbetsmiljö. Trots detta är trivseln för yrket hög (Boström, 2015, s.2). 

 

Om vi likställer domarrollen med andra yrkesroller och läser denna enkät ur perspektivet att det 

skulle vara en medarbetarenkät på ett genomsnittligt svensk företag framstår det som en extremt 

fientlig och kränkande miljö. 56 procent av de tillfrågade upplever att de vid enstaka tillfällen, 

vid flera tillfällen eller vid nästan varje tillfälle är oroliga inför en match för att utsättas för 

nedsättande kommentarer, hånfulla skämt, våld, hot om våld eller gester och ignorering. 52 

procent har känt sig otrygga någon gång under året under en match de dömer, dessa svar hade 

ansetts oacceptabla på vilken annan arbetsplats som helst. 
(Boström, 2015, s.10) 

 

Citatet ovan tyder på en stor acceptans inom ishockeyn för en domares vardag, det hade 

aldrig varit acceptabelt på en annan arbetsplats. Boström understryker att undersökningen 

fortsätter på samma sätt genom enkäten som besvarats av domare i Sverige, att de extrema 

nivåerna inom ishockeyn inte skulle accepteras i ett annat jobbsammanhang (Boström, 2015, 

s.10). 

 

Boström menar på att resultatet från undersökningen är väntat och den bild som finns av 

domarskapet idag. Det klimat som råder är ett problem, där har Svenska Ishockeyförbundet 

en uppgift. Klimatet för domare behöver förbättras i syfte att nå en fungerande arbetsmiljö för 

domare (Boström, 2015, s.10). 

 

Undersökningen berör en domares arbetsklimat och hur detta bör åtgärdas. Frågan som 

uppstår är varför fortsätter domare att döma trots det tuffa arbetsklimatet, vad gör att de 

motiveras till att döma? 
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2.5.	Fotbollsdomaren,	vem	är	han,	varför	dömer	han	och	hur	dömer	

han?	

Carlsson (2004, s.4-6) genomförde en undersökning om Svenska fotbollsdomare i Skåne. Det 

genomfördes en enkät som skickades ut till domare om ovanstående frågor. Vem är domaren, 

varför dömer han och hur dömer han? Undersökningen har bakgrund i att 20 % av domare i 

Skåne årligen slutar, det har legat till grund för forskningen. 

 

Undersökningen berör frågan om varför personer började döma. Det svar som framkom var; 

30 % ville inte lämna fotbollsfamiljen, 20 % har ett stort idrottsintresse, 10 % för att det är 

roligt, 10 % för att kunna bidra med något, 10 % kompis som påverkat, 5 % skada i 

idrottsutövande, 5 % behov i klubben, 4 % vill ha en hobby, 2 % motion, 2 % ekonomiska 

motiv, 2 % övrigt (Carlsson, 2004, s.20-21). 

 

“Jag ville fortsätta med fotboll efter att jag själv spelat aktivt i många år. Jag ville inte släppa 

fotbollen helt och jag tyckte att döma fotboll var en utmaning” (Carlsson, 2004, s.20). 

Undersökningen visar att majoriteten av de som svarat på enkäten dömer för att 

fotbollsintresset är högt och att personen vill fortsätta inom idrotten. Det finns svar som 

beskriver anledningen till ekonomisk, att se det som en extrainkomst och enkla pengar. 

“Mest för att jag behövde pengarna!” (Carlsson, 2004, s.20-21). 

 

Undersökningen berör fotboll, det framställs ett problem om vem fotbollsdomaren är och 

varför hen slutar. Vilka faktorer som är bidragande för en fotbollsdomare att börja, fortsätta 

eller sluta döma. Forskningen berör en annan idrott än den primära med vår uppsats och där 

finns en kunskapslucka i forskningen.  
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3.	Syfte	och	frågeställningar	

3.1.	Syfte	

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver 

rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. 

Tidigare forskning visar att ishockeydomares arbetsklimat är dåligt, därför behövs åtgärder 

mot detta. Det ligger ett stort arbete framåt för Svensks Ishockey med rekrytering av domare 

som kan prestera på högsta nivån, på samma nivå som de bästa spelarna i Sverige men även 

på breddnivå och i ungdomsmatcher. Uppsatsen kan på sikt vara ett startskott till flera idrotter 

samt hur förbundet bör agera inom ishockeyn. 

3.2.	Frågeställningar	

Med grund i ovan nämnda syfte har tre frågeställningar presenterats. 

• Hur har svenska ishockeydomare rekryterats fram till idag? 

• Vad har Svenska Ishockeyförbundet för utvecklingsmöjligheter ur ett 

rekryteringsperspektiv angående domare? 

• Vad har Svenska Ishockeyförbundet för utvecklingsmöjligheter ur ett 

utbildningsperspektiv angående domare? 
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4.	Teori	
I denna del beskrivs den teoretiska ansats uppsatsen utgår ifrån. Det presenteras teoretiska 

begrepp, samt tillämpning av rekryteringsprocessen. Den teoretiska ansatsen kommer ställas 

mot den insamlade empiri som presenteras i resultatdelen (kapitel 5) nedanför i analysen 

(kapitel 6). 

4.1.	Human	Resource	Management	(HRM)	

Forslund (2011, s.168) beskriver begreppet att Human Resource Management (HRM) endast 

är ett namnbyte från personalavdelningen till HRM. Det finns forskare som menar att HRM 

ger en ökad effektivitet i personalarbetet. Forslund (2011, s.170-171) föredrar fördelarna med 

HRM, genom att poängtera användandet av HRM vid rätt tillfällen. Det ska användas i de 

sammanhang där organisationen existerar, genom att leverera ett värde till sina kunder. HRM 

ger ett långsiktigt perspektiv på hur man hanterar, leder och utvecklar sin personal för att få 

ut bästa resultat (Forslund, 2011, s.168). 

 

Föreningsliv och idrott är bidragande faktorer i samhället. Idrottsrörelsens primära roll i 

många fall är att personer ska vara aktiva, bedriva idrottslig verksamhet. Sekundära faktorer 

är att idrotten är en form av uppfostran. Föreningslivet ger en form av utbildning. 

Utbildningen kan innebära exempelvis att det skapar värderingar hos personer. Staten har satt 

idrottspolitiska mål, de mål är uppsatta efter hur idrotten kan bidra till samhället. Ett av målen 

är att bidra till ökad folkhälsa. Målet med folkhälsa grundas i att idrotten är en viktig 

komponent inom samhället, att idrottsrörelsen kan motverka ohälsa. Föreningsverksamheten 

bidrar till ett friskare samhälle. I syfte att föreningarna ska bidra till de idrottspolitiska målen 

bidrar staten med ekonomisk ersättning till föreningarna (idrottsstödsutredningen, 2008, 

s.192-197). Ett annat mål är att stärka idrottens tillgänglighet, med utgångspunkt i att alla 

personer oavsett exempelvis bakgrund, etnicitet och kön har samma möjligheter att utöva 

idrott. Föreningslivet ska vara verksamheter där alla har möjlighet att delta och utvecklas som 

människor (Idrottsstödsutredningen, 2008, s.147). 

 

Den viktigaste aspekten av HRM menar Söderlund och Bredin (2005, s.45-46) är samspelet 

mellan medarbetare och organisation. Det finns flera aspekter av uttrycket men den viktigaste 

är i syfte att organisationen ska må bra. En chef fattar flertalet beslut under en dag men de 
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flesta handlar om produkten och det blir ofta just produkten som står i fokus, snarare än 

medarbetarna som gör jobbet i organisationen. 

4.1.1.	Mål	med	HRM	

Forslund (2011, s.170-171) presenterar fem mål med HRM enligt nedan: 

• Att möjliggöra måluppfyllelse för organisationen. 

• Integrera Human resource-policies med affärsplaner. 

• Nyttja individer till dess fulla kapacitet och potential. 

• De anställda är engagerade i att organisationen når framgång. 

• Medskapa en lämplig organisationskultur. 

(Forslund, 2011, s.170-171) 

 

Att använda personal till dess fulla kompetens är något som många organisationer 

underutnyttjar. Att kunna utnyttja detta genom att kartlägga personalens kompetens, 

exempelvis genom samtal med individer om vad de har för mål och drömmar (Forslund, 

2011, s.170). 

 

Att använda personalrekrytering för att skapa en homogen grupp är ett starkt sätt att utnyttja 

HRM. Det är inte enbart att rekrytera kompetent personal (Forslund, 2011, s.175-176). 

Rekrytering av personal måste förhålla sig till den rådande kulturen som finns i 

organisationen. Passar individen in i kulturen eller om individen kan utveckla den kultur som 

för tillfället råder i organisationen. Det blir mer vanligt att organisationer måste förnya och 

kunna förändra sig, och då gäller det att inte låsa sig i gamla regler och strukturer (Forslund, 

2011, s.175-176). 

4.2.	Rekrytering	

Rekrytering betyder enligt Nationalencyklopedin (ne.se, rekrytering) anskaffning av personal 

eller åtgärder för att anskaffa personal till en ledig tjänst. 

 

Englund (1999, s.6-7) berättar att rekrytering är en bidragande orsak för en lyckad 

verksamhet. Det kostar mycket tid att anställa nya personer och tid är pengar för alla 

verksamheter, oavsett område. Forslund (2011, s.172) betonar också vikten vid rekrytering. 
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Det kostar pengar i form av att annonsera, intervjua och det krävs minst en anställd person 

som får dessa arbetsuppgifter, som för tillfället eventuellt inte kan fullfölja sina ordinarie 

arbetsuppgifter. 

 

Forslund (2011, s.172) förklarar tre argument för att rekrytering är en av de viktigaste 

uppgifterna i en organisation. 

• Fel anställningar kan vara kostsamt för en organisation. 

• Rekrytering kostar med både tid och pengar för en organisation. 

• Varje ny anställning måste läras upp och kostar därmed pengar. 

Att rekrytera på ett professionellt tillvägagångssätt är något varje organisation behöver lägga 

tid och resurser på (Forslund, 2011, s.172). 

 

Schneider (1987, s.437-451) berättar att många undervärderar det inflytande som individer 

har vad gäller rekrytering och inflytande i organisationer. Varje anställning bör därför vara 

noggrant analyserad, vem vi anställer för att optimera organisationen. Följande två frågor bör 

därför besvaras: 

• Vilken personal behövs för att uppnå organisationens mål på kort och lång sikt? 

• Hur ska personalen vara för att passa in i vår kultur, respektive positivt avvika för att 

bidra till utveckling av kulturen? 

(Schneider, 1987, s.437-451) 

 

Englund (1999, s.6-8) betonar vikten vid att inte enbart anställa en person efter meriter. Det 

finns personer som är tillräckligt kompetenta men som inte passar in socialt i den grupp som 

finns bland de andra anställda, det kan skapa mer problem än lösningar. 

 

Forslund (2011, s.169-173) refererar till Smith (1991) som menar att personalspecifikation är 

en form av befattningsbeskrivning eller kravspecifikation. Det är den som ska stå till grund 

för rekryteringen för vad som krävs av den person som ska anställas. Fysisk status, formella 

kunskaper, intressen, personlighet är exempel på egenskaper som kan specificeras vid 

rekrytering av personal (Forslund, 2011, s.169-173). 	
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5.	Metod	

5.1.	Metodval	

Uppsatsen är utformad med en kvantitativ metod. Bryman (1997, s.58-59) beskriver 

kvantitativ studie som ett tillvägagångssätt, det går ut på att samla information från en större 

skara personer. Syftet är att påvisa om det finns tydliga drag i hur personer uppfattar teorier 

och hypoteser. I uppsatsen blev en kvantitativ studie aktuell i syfte att nå den breda 

målgruppens åsikter (Bryman, 1997, s.60). 

 

Det tillvägagångssätt vi använde i syfte att samla in empiri var genom en enkät. Ejlertsson 

(2014, s.12-13) beskriver att en enkät bör vara kort och enkel, i syfte att flera ska svara på 

den. Det finns en risk i enkäter att personer inte vill lägga sin tid att genomföra en enkät om 

den är lång och komplicerad. Den utformades med både svarsalternativ och frågor där 

respondenterna fick skriva egna svar, med stöd av det Ejlertsson (2014, s.26-27) beskriver, att 

den ska vara enkel för de personer som utför den. Anledningen till de öppna svarsalternativen 

var att vi ville få respondenternas åsikter och inte låsa sig vid svarsalternativ. Det var en 

enkät som berörde en domares bakgrund, med främst fokusering på rekryteringen de varit 

med om i sin domarkarriär. Den andra delen av enkäten berörde om domaren hade annan 

erfarenhet inom idrott, såsom tränare, förälder eller aktiv. Enkäten ska ge en bild från den 

breda målgruppen.  

 

5.2.	Urval	

Urvalet av personer till att samla empiri var kopplat till uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. Den främsta orsaken till det är att empiri skulle samlas från domare som 

dömer olika divisioner, att få en överblick om det finns annorlunda orsaker utifrån vilken 

division de dömer i. De olika nivåerna som domare innebar bland annat olika nivåer på 

ekonomisk ersättning, på de högre nivåerna kan domare livnära sig på att döma. Syftet med 

frågorna hade med tidigare frågeställningar som bas till urvalet av frågor: 

• Hur har svenska ishockeydomare rekryterats fram till idag? 

• Vad har Svenska Ishockeyförbundet för utvecklingsmöjligheter ur ett 

rekryteringsperspektiv angående domare? 
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• Vad har Svenska Ishockeyförbundet för utvecklingsmöjligheter ur ett 

utbildningsperspektiv angående domare? 

 

Urvalet var följande:  

• Elitdomare 

• Hockeyallsvenskan 

• Division 1 

• Regionsdomare 

• Distriktsdomare 

• Damdomare 

Enkäterna genomfördes med hjälp av Joel Hansson4, som bidrog med kontaktinformation i 

syfte att enkäten kunde skickas ut. Ejlertsson (2014, s.26-27) beskriver att det finns en risk 

vid enkäter, att antalet bortfall blir högt, personer som inte svarar på enkäten. Enkäten 

mailades ut av Joel Hansson till samtliga domare i hela landet, samt att information om 

enkäten publicerades på Svenska Ishockeyförbundets hemsida för att nå bredast möjliga 

målgrupp. Anledningen till att samtliga domare kontaktades var både att få tillräckligt med 

svar för att få ett användbart resultat, och med stöd från Ejlertsson (2014, s.14-15) om att 

risken med få svarsalternativ är möjligt vid en enkät. Enkäterna sammanställdes och ett 

resultat publiceras senare i uppsatsen. 

5.3.	Bearbetning	av	svar	

Ejlertsson (2014, s.121-123) beskriver att steget efter enkäternas genomförande är att 

sammanställa ett resultat. Det ska beskrivas i hur bearbetningen av data genomförts, hur 

frågorna sammanställts och vilket tillvägagångssätt som används i bearbetningen. Det finns 

olika tillvägagångssätt vid en enkät, exempelvis kan författaren använda frågor med färdiga 

svarsalternativ eller att respondenterna själva får svara med egna ord. Vid färdiga 

svarsalternativ genomför datorn en sammanställning, där författaren får bestämma om det ska 

presenteras i tabeller, diagram eller procentsatser. Vid öppna frågor där respondenterna får 

svara själva blir bearbetningen svårare, eftersom att författaren får tolka de svar som kommit 

in. Ett tillvägagångssätt där respondenten själv får skriva svar öppnar för bredare 
                                                
4 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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svarsfrekvens. Ett tillvägagångssätt som är användbart är att samtliga svar som kommer in 

kategoriseras i olika teman, därefter analyseras och placeras svar i de olika kategorierna 

(Ejlertsson, 2014, s.121-123). 

 

Trost (2012, s.159-160) berättar att resultatet kan presenteras på olika tillvägagångssätt, ett 

användbart är diagram. Det innebär att det presenteras exempelvis i form av en tårta, varje del 

visar de olika svarskategorierna i enkäten och det visar procentsatsen för varje kategori. Det 

ska vara enkelt att förstå när läsaren ser diagram, de ska inte behöva leta och räkna själva, 

resultatet ska framgå tydligt (Trost, 2012, s.159-160). 

 

I vår uppsats använde vi oss av både frågor med svarsalternativ samt frågor där 

respondenterna själva fick besvara frågan som de ville.  Ejlertsson (2014, s.26-27) beskrev att 

frågor med öppna svarsalternativ kan ge en bredare svarsfrekvens och det var relevant i 

enkätens genomförande. Flera frågor i enkäten hade varit svåra att svara på med färdiga 

svarsalternativ, vilket bidrog till att det istället genomfördes med egna svar. Trost (2012, 

s.159-160) berättade att diagram är ett tillvägagångssätt som är effektivt. Det används när vi 

presenterar resultatet, det ger en tydlighet i resultatet och visar samtliga procentsatser. 

5.4.	Utförande	

Första steget var att skicka ut enkäterna till domare i landet. Vi skickade enkäten till Joel 

Hansson5, som bifogade enkäten i ett mail till 1274 stycken domare. De var fördelade på 

följande kategorier och antal; 

• Elitdomare, 87 stycken 

• Förbundsdomare, 133 stycken 

• Regionsdomare, 149 stycken 

• Distriktsdomare, 891 stycken 

• Damdomare, 14 stycken 

Det placerades information om enkäten på Svenska Ishockeyförbundets hemsida, där vi 

presenterade oss och syftet med enkäten. Resultatet blev över förväntan och efter första 

dagen hade över 200 domare svarat på enkäten. På grund av tiden för säsongen räknade vi 

                                                
5 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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med svårigheter att domare skulle ta sig tid att svara på enkäten, det var en hektisk tid med 

slutspel, kval och mästerskap. Vi fick utförliga svar och information utöver enkäten som 

primärt inte var syftet. Det fanns personer som gav konstruktiv kritik, att ställa frågor om 

nackdelarna med att döma. Det speglar inte syftet med uppsatsen, som ska påvisa 

rekryteringen av domare, därför valdes det bort. 

 

Enkäten låg öppen för svar i två veckor, efter en vecka skickades en påminnelse ut till 

samtliga domare. När enkäten stängdes för svar hade 481 domare svarat på enkäten. 

Svarsfrekvensen blev 37 % av de 1274 domare som enkäten skickades ut till. I enkäten fanns 

både frågor med färdiga svarsalternativ och frågor där respondenterna fick skriva sina egna 

svar. Det var något som i efterhand hade kunnat genomföras annorlunda, det hade förenklats 

genom att samtliga frågor skulle besvaras med färdiga svarsalternativ. Det som var positivt 

med den formen av frågor som vi hade var att respondenterna svarade utförligt på frågorna 

och vi fick bredare svarsfrekvens. 

5.5.	Validitet	

Merriam (1994, s.177) beskriver att begreppet validitet mäter hur undersökningens resultat 

speglar verkligheten, det blir en betydande del i uppsatsen. En tongivande del för att mäta 

validiteten är om undersökningen berör den målgrupp som är aktuell för studien (Merriam, 

1994, s.177). Validiteten i aktuell studie är hög, den målgrupp som uppsatsen berör är 

Svenska ishockeydomare. Det hade varit aktuellt att skicka enkäten till de som avslutat sin 

domarkarriär, de resurserna är begränsade på grund av kontaktinformation och tid. 

 

Mätning av validitet i enkäter menar Ejvegård (2009, s.80-81) finns svårigheter med, 

framförallt vid undersökning om åsikter. I aktuell studie undersöks fakta, exempelvis; Vad är 

orsaken till att du dömer? Det medför med hjälp av svarsalternativ att validiteten blir hög i 

undersökningen om ishockeydomare eftersom att fakta är mer aktuellt än personliga åsikter. 

Hade undersökningens bakgrund varit att undersöka domarnivån i Sverige hade validiteten 

ifrågasatts, i det fallet hade personliga åsikter troligtvis speglat svar från respondenterna 

(Ejvegård, 2009, s.80-81).  

5.6.	Reliabilitet	

Ejvegård (2009, s.77-80) beskriver reliabilitet som ett verktyg som visar tillförlitligheten på 

en undersökning, om undersökningen genomförts med instrument som gjort svaren 
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användbara. I syfte att genomföra en reliabel undersökning kan det mätas genom att 

genomföra enkäter två gånger, blir svarsalternativet liknande eller samma är reliabiliteten 

hög. Blir svaren inte liknande eller samma är reliabiliteten låg och undersökningen riskerar 

att inte bli pålitlig (Ejvegård, 2009, s.77-80). Merriam (1994, s.180-183) betonar att 

begreppet reliabilitet är ett problematiskt begrepp, personers åsikter och beteende förändras 

med tiden och svårigheten att mäta reliabiliteten ökar. 

 

I undersökningen var möjligheten till två enkäter begränsad på grund av tid. Det kan medföra 

att reliabiliteten ifrågasätts. Merriam (1994, s.180-183) berättar att en undersökning är 

beroende av validitet för att reliabiliteten ska kunna mätas som högt. Det som ska göra 

reliabiliteten hög i uppsatsen är att enkäter skickas ut till samtliga domare i Sverige, nästan 

5000 stycken. Målsättningen var att det skulle medföra hög svarsfrekvens och ge en rättvis 

och reliabel bild av enkäterna. Enkäten skulle framställa fakta till större del, det medför att 

respondenterna troligtvis hade svarat liknande om de fått samma fråga två gånger.  

5.7.	Etiska	överväganden	

I det här kapitlet kommer de etiska överväganden som varit aktuella i uppsatsen presenteras. 

Det finns fyra krav som är utgångspunkt vid enkäter. De är informationskravet, 

samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014, s.31). 

5.7.1.	Informationskravet	

Personerna som deltog i undersökningarna ska vara helt medvetna om vad det aktuella ämnet 

är. De ska också informeras om att det är frivilligt att delta och även veta vem du är som 

sköter undersökningen (Ejlertsson, 2014, s.32). Individerna i vår undersökning blev 

informerade om syftet, deras frivilliga deltagande och våra uppgifter i både mailet samt innan 

enkätens början. De blev även informerade om denna information på varje sida av enkäten. 

5.7.2.	Samtyckeskravet	

Att du som ansvarig ska få en bekräftelse på att de samtycker om att de deltar i 

undersökning. (Ejlertsson, 2014, s.32). Denna information delgavs på varje sida av enkäten 

samt i början av densamma. 
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5.7.3.	Konfidentialitetskravet	

Det innebär att de personer som deltar i undersökningen inte ska kunna identifieras utav 

personer utanför studien (Ejlertsson, 2014, s.32). Information om att enkäten ej registrerade 

vem som genomfört den informerades om inledningsvis på enkäten samt på varje sida 

darefter. 

5.7.4.	Nyttjandekravet	

Den information som framkommit med hjälp av undersökningen får endast användas i 

samband med undersökningen och inte i annat sammanhang (Ejlertsson, 2014, s.32). 
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6.	Resultat	
I detta kapitel presenteras den insamlade empiri som kommit fram med hjälp av enkäten. 

Resultaten tematiseras och kategoriseras efter uppsatsens syfte och frågeställningar. Samtliga 

frågor i enkäten blev efter förändringar av syftet inte lika relevanta som andra, därför 

presenteras inte samtliga resultat på enkäten. 

 

Enkäten var utformad som i både svarsalternativ, samt att personerna hade möjlighet till egna 

svar. Här presenteras sammanställning på enkätens frågor utifrån uppsatsens syfte. Resultaten 

presenteras i form av figurer. För att följa den röda tråden genom arbetet och göra det enkelt 

är flera underrubriker indelade, i syfte att läsaren enkelt ska hitta den informationen som 

eftersöks. 

6.1.	Allmänna	frågor	

Frågorna som följer under rubriken allmänna frågor berör kön, ålder, domarbakgrund samt 

familje- och jobbsituation. 

6.1.1.	Kön	&	ålder	

I undersökningen var 470 (98 %) personer män och 11 (2 %) personer var kvinnor (figur 6.1). 

 
Figur 6.1 Vilket kön har respondenterna 

Undersökningen delas respondenterna in i 10 års perioder efter deras ålder. 14-20 år var 123 

respondenter (26 %), 21-30 år var 190 respondenter (39 %), 31-40 år var 98 respondenter (20  
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%), 41-50 var 44 respondenter (9 %), 51-60 år var det 18 respondenter (4 %) samt över 60 år 

var det 8 respondenter (2 %) (Figur 6.2). 

 

 
Figur 6.2 Ålder på respondenterna 

6.1.2.	Domarbakgrund	

I början av enkäten fick respondenterna en fråga om vilken nivå de befinner sig för tillfället. 

Det delades upp i sex kategorier. 37 respondenter (8 %) var elitdomare. Den näst största 

delen, 75 respondenter (16 %) var förbundsdomare. 73 respondenter (15 %) var 

regionsdomare. Den överlägset största delen var distriktsdomare, 268 respondenter (56 %) 

och kategorin övriga var 24 stycken (5 %) (Figur 6.3). 

 

 
Figur 6.3 Vilken nivå dömer respondenterna på 
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Elitdomare - Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan 

Förbundsdomare - Division 1 samt J-20 Superelit 

Regionsdomare - Division 2, J-20 Elit och J-18 Elit 

Distriktsdomare - Division 3, lägre juniorserier och högsta ungdomsserierna 

Övrigt - Andra roller inom organisationen 

 

Följdfrågan till vilken nivå de dömer på är hur många år de dömt på sin nuvarande nivå. Här 

delas svaren upp i åtta kategorier. Första kategorin var de domare som dömt i 0-5 år på sin 

nuvarande nivå, det var 324 respondenter (68 %). Nästa kategori var 6-10 år, 76 respondenter 

(16 %), 11-15 år var nästa och det var 35 respondenter (7 %). 16-20 år var nästa och det var 

30 respondenter (6 %), 21-25 år var 7 respondenter (1 %). De sista tre var; 26-30 år, 3 

respondenter (0,6 %), 31-35, 2 respondenter (0,4 %) och 36-45, 3 respondenter (0,6 %) 

(Figur 6.4) 

 

 
Figur 6.4 Hur länge respondenterna dömt på sin nuvarande nivå 

Åldern på respondenterna när de började döma ishockey delades in enligt figur 6.5 nedan. 91 

av respondenterna (19 %) var 13 år när de började döma ishockey. 84 stycken (18 %) var 14 

år, 79 respondenter (16 %) var 15 år och 54 respondenter (11 %) var 12 år. 42 stycken 

respondenter (9 %) var mellan 19 och 25 år medan 35 respondenter (7 %) var 16 år. 27 

respondenter (6 %) var mellan 26-35 år, 20 respondenter (4 %) var 17 år samt 18 

respondenter (4 %) var 10-11 år. 18 samt 36 år och äldre var det 15 respondenter (3 %) som 

var i varje ålderskategori (Figur 6.5). 
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Figur 6.5 Ålder på respondenterna när de började döma ishockey 

6.1.3.	Familj-	och	jobbsituation	

Respondenterna fick frågan om vilken civilstatus de har för tillfället, det var uppdelat i 

svarsalternativ. Respondenterna hade möjlighet att välja flera alternativ. 101 (21 %) av 

respondenterna var ensamstående. Den största delen av respondenterna, 163 (34 %) 

respondenter, var i ett samboförhållande. 96 respondenter (20 %) kryssade i alternativet att de 

var gifta. Nästa kategori var ett av alternativen som kombinerades med andra svarsalternativ, 

139 respondenter (29 %) hade barn. Den näst högsta boendesituationen var de som bodde hos 

föräldrarna, 117 personer (24 %). Den sista kategorin var övriga familjeförhållanden som inte 

fanns med som alternativ, det var 16 respondenter (3 %) (Figur 6.6). 
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Figur 6.6 Respondenternas familjesituation 

Nästa fråga i enkäten var hur respondenternas arbetssituation ser ut för tillfället, här fick 

respondenterna inga svarsalternativ. De fick skriva sina svar själva och det har vi 

sammanställt. De delades upp i 3 kategorier. 362 respondenter (75 %) arbetade idag, de som 

arbetar med ishockey på heltid i en egen kategori med 11 respondenter (2 %). 86 

respondenter (18 %) studerade och 22 respondenter (5 %) var arbetslösa (Figur 6.7). 

 

 
Figur 6.7 Respondenternas arbetssituation idag 
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6.2.	Rekrytering	

Frågorna som följer under rubriken rekrytering berör respondenternas åsikter vad det gäller 

rekrytering av domare samt deras idrottsliga bakgrund. 

6.2.1.	Idrottslig	bakgrund	

På frågan om respondenterna tidigare spelat ishockey svarade hela 466 personer (97 %) att de 

tidigare spelat. 15 respondenter (3 %) hade inte spelat ishockey själva (Figur 6.8). 

 
Figur 6.8 Vilka av respondenterna som spelat ishockey tidigare 

Följdfråga till detta var om de spelar ishockey idag, där svarade 439 respondenter (91 %) att 

de inte spelar för tillfället. 42 respondenter (9 %) svarade att de fortfarande spelar ishockey 

(Figur 6.9). 

 
Figur 6.9 Vilka av respondenterna som spelar ishockey idag 
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Respondenterna fick också frågan vilken nivå de utövat ishockey på som högst. 179 

respondenter (38 %) hade spelat ishockey på ungdomsnivå och 86 respondenter (19 %) hade 

spelat ungdomshockey på elitnivå. 58 respondenter (12 %) hade högst spelat ishockey i 

division 3, 68 respondenter (15 %) i division 2 och 35 respondenter (8 %) uppgav att de 

spelat i division 1. 10 utav respondenterna (2 %) hade spelat i hockeyallsvenskan och 5 

respondenter (1 %) hade spelat i Svenska Hockeyligan. 25 respondenter (5 %) använde 

svarsalternativet övrigt (Figur 6.10). 

  
Figur 6.10 Vilken nivå respondenterna har spelat ishockey på 

Nästa fråga i enkäten fanns färdiga svarsalternativ där respondenterna fick kryssa i alternativ. 

243 respondenter (51 %) uppgav att de har utövat annan idrott på seniornivå, 238 

respondenter (49 %) uppgav att de inte utövat annan idrott på seniornivå (Figur 6.11). 

 
Figur 6.11 Respondenternas svar på om de utövat annan idrott tidigare 
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Följande fråga berörde om respondenterna har eller har haft tränar- eller ledarroller inom 

idrotten. 360 respondenter (75 %) uppgav att de inte varit tränare eller ledare inom ishockey 

tidigare, 121 respondenter (25 %) uppgav att de har varit tränare eller ledare inom ishockey 

tidigare. Följdfråga på denna var ifall respondenterna varit tränare eller ledare inom någon 

annan idrott än ishockeyn. 396 respondenter (82 %) uppgav att de inte varit det, 85 

respondenter (18 %) uppgav att de har varit det (Figur 6.12). 

 
Figur 6.12 Respondenternas svar på om de varit tränare eller ledare tidigare i karriären 

Nästa fråga och del i enkäten behandlade respondenternas erfarenheter av ledarskap. 197 

respondenter (41 %) har jobbat eller jobbar idag med ledarskap i någon form. 190 

respondenter (40 %) har inte jobbat med ledarskap. 117 respondenter (24 %) studerar 

ledarskap och 40 respondenter (8 %) utbildar i ledarskap. 31 respondenter (6 %) angav 

alternativet övrigt (Figur 6.13). 

 
Figur 6.13 Respondenternas tidigare erfarenheter av ledarskap 
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6.2.2.	Domarbakgrund	

Denna del berör respondenternas rekrytering till domarskapet. Första frågan berör hur de kom 

i kontakt med möjligheten att döma ishockey. Respondenterna fick i frågan skriva egna 

svarsalternativ som delades upp i sex kategorier. Den största andelen respondenter, 234 

personer (49 %), uppgav att föreningen var bidragande orsaken. Den andra kategorin var 

vänner/familj/anhöriga hade tipsat om det, 97 respondenter (20 %) hade svarat det. I 

kategorin att föreningens domaransvarig i förening var orsaken hade 97 respondenter (20 %) 

svarat. 38 respondenter (8 %) uppgav att de själva sökt upp för att få möjligheten att döma. 

De två kategorier som minst personer svarade var annonsering, 12 respondenter (2 %) och 3 

respondenter (1 %) som inte visste (Figur 6.14).  

 
Figur 6.14 Hur respondenterna kom i kontakt med dömningen 

I samband med den frågan fick respondenterna en följdfråga, där de själva fick skriva främsta 

anledningen till att de anmält sig till sin första domarutbildning. Det delades upp som tidigare 

fråga i sex kategorier. Den största delen av kategorierna var att pengar var främsta 

anledningen, som 159 respondenter (33 %) hade svarat. 97 respondenter (20 %) svarade att 

de inte ville lämna hockeyn, det var lika många som hade svarat att de gjorde det för att det 

verkade roligt. Nästa kategori var att de sökte gemenskapen, det hade 44 respondenter (9 %) 

svarat. De sista kategorierna var obligatorisk domarutbildning i föreningen (43 respondenter, 

9 %), anhöriga som tipsade (29 respondenter, 6 %), de som inte kom ihåg (9 respondenter, 2 

%) och övriga anledningar (6 respondenter, 1 %) (Figur 6.15). 
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Figur 6.15 Respondenternas anledning till att de anmälde sig till sin första domarutbildning 

Respondenterna fick frågan vilken nivå de började döma, där de fick svarsalternativ att 

kryssa i. 413 respondenter (86 %) uppgav att de började döma på föreningsdomarnivå och 64 

respondenter (13 %) på distriktsnivå. 2 respondenter (0,5 %) började döma på regionsnivå 

och 2 respondenter (0,5 %) på förbundsnivå (Figur 6.16). 

 
Figur 6.16 Vilken nivå respondenterna började döma på 
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6.3.	Utbildning	

Frågorna som följer under rubriken utbildning berör domare och förening, målsättning och 

egenskaper hos domare. 

6.3.1.	Domare	och	förening	

Nedan följer respondenternas åsikter om domarskapet, föreningar samt stöd från densamma. 

Av de medverkande ansåg den största delen 377 respondenter (78 %) att barn/ungdomar inte 

får samma stöd av föräldrarna jämfört med barn/ungdomar som spelar ishockey. 89 

respondenter (19 %) tyckte att de får samma stöd och 15 respondenter (3 %) visste inte (Figur 

6.17). 

 
Figur 6.17 Respondenternas åsikter om barn och ungas stöd från föräldrar 

Nästa del i enkäten behandlade föreningstillhörigheten för domare. Respondenterna fick olika 

svarsalternativ som de själva fick kryssa i. 304 respondenter (63 %) uppgav att de tillhör en 

domarklubb i deras serie/region. 111 respondenter (23 %) är medlemmar i en 

ishockeyförening, 52 respondenter (11 %) tillhörde ingen förening och 14 respondenter (3 %) 

kryssade i alternativet övriga (Figur 6.18).  
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Figur 6.18 Respondenternas tillhörighet till föreningar 

Följdfrågan var om respondeterna kände någon tillhörighet till föreningen och fick ut något 

utav det. 298 respondenter (69 %) uppgav att de kände tillhörigheten till föreningen, 114 

respondenter (27  %) att de inte kände det och 17 respondenter (4 %) alternativet övrigt 

(Figur 6.19). 

 
Figur 6.19 Hur respondenterna känner tillhörighet till föreningarna 
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respondenterna (82 %) ansåg att de fortsatte för att det var roligt samt ville behålla kontakten 
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%) vet ej varför de fortsatte att döma och 3 respondenter (0,6 %) fortsatte döma för att hjälpa 

sin förening med domarbristen (Figur 6.20). 

 
Figur 6.20 Varför respondenterna valde att fortsätta att döma 

6.3.2.	Målsättning	

På frågan om respondenternas målsättning med att döma fick de svarsalternativ där de olika 

serierna var alternativ. 110 respondenter (23 %) uppgav att de var nöjda med sin nuvarande 

nivå. 106 respondenter (22 %) ville till Svenska Hockeyligan och 83 respondenter (17 %) 

ville döma internationellt. 58 respondenter (12 %) ville döma division 1 och 49 respondenter 

(10 %) ville döma hockeyallsvenskan. 36 respondenter (8 %) kryssade alternativet övriga, 32 

respondenter (7 %) ville döma regionsserier och 7 respondenter (1 %) vill döma 

distriktsserier (Figur 6.21). 

 
Figur 6.21 Respondenternas målsättning 
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Följdfråga på detta var om respondenterna har några andra mål med sin dömning. 148 

respondenter (31 %) svarade nej att de inte hade några andra mål med sin dömning. Den 

största gruppen, 174 respondenter (36 %) svarade att utveckling var deras mål. Utvecklingen 

kan vara på ett socialt plan, personligt plan eller inom domarskapet på olika vis. 73 

respondenter (15 %) svarade att hjälpa andra att utvecklas och förbättras var deras mål. 45 

respondenter (10 %) hade som mål att ha roligt när de dömer, medans 15 respondenter (3 %) 

hade mål att få utmärkelser eller döma vissa matcher så som SM-finalen eller få Guldpipan. 

11 respondenter (2 %) ville vara en bra domare för spelare, ledare och publik när de dömer 

medans 10 respondenter (2 %) vill bli proffsdomare. 5 respondenter (1 %) vill bli 

huvuddomare i sin karriär som annat mål med sin dömning (Figur 6.22). 

 
Figur 6.22 Respondenternas övriga mål med sin dömning 

6.3.3.	Egenskaper	hos	domare	

Följande del förklarar respondenternas åsikter i vad för egenskaper som är viktiga hos en 

domare. Första frågan behandlar vilka egenskaper respondenterna anser de har fått av 

dömningen till sitt sociala och arbetsliv. Den här frågan fick respondenterna själva skriva sina 

svar, efter det har vi sammanställt svaren i olika kategorier. De delades upp i nio olika 

kategorier och resultatet blev följande; Ledarskapskvalitéer (17 %), bättre konflikthantering 

(16 %), bättre kommunikationsförmåga (16 %), lugnare som person (13 %), ödmjukhet (10 

%), stresstålighet (9 %), ansvarstagande (9 %), social kompetens (8 %) och vet ej (2 %) 

(Figur 6.23). 
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Figur 6.23 Respondenternas kvalitéer i sociala och arbetslivet 

Respondenterna fick frågan vilken den viktigaste egenskapen var hos domare. 

Respondenterna fick själva skriva sina svar, utan svarsalternativ. Det medförde att de skrev 

flera egenskaper och svarsfrekvensen blev 556 istället för de 481 som svarat på enkäten. De 

blev uppdelade i 8 kategorier. Resultatet blev följande; ödmjukhet (20 %), tålamod (18 %), 

spelförståelse (17 %), stark personlighet (15 %), kommunikation (10 %), konflikthantering (9 

%), lugn (9 %) och vet ej (2 %) (Figur 6.24). 

 
Figur 6.24 Respondenternas åsikter om viktigaste egenskapen hos en domare 
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Följdfråga på viktigaste egenskapen är vad krävs för att bli en framgångsrik domare. Svaren 

kategoriserades i tio grupper. Största kategorin bland respondenterna var mål och ambitioner 

(27 %). Att kunna hantera kommunikation på rätt sätt (19 %), fysiska färdigheter (15 %), 

regelkunskap (11 %) och ödmjukhet och ärlighet (10 %). Ledarskap och att vara en bra 

matchledare (6 %) och speluppfattning (5 %). Vet ej (3 %), mentala färdigheter (2 %) och 

talang (2 %) (Figur 6.25). 

 
Figur 6.25 Respondenternas åsikter om vad som krävs för att bli en framgångsrik domare 

	

6.4.	Övrigt	som	framkom	i	enkäten.	

I slutet av enkäten fanns en ruta där respondenterna själva fick kommentera enkäten och 

lämna övriga åsikter kring ämnet. Det blev ett mindre antal svar, eftersom att frågan var 

frivillig att fylla i. Det som kom fram var att majoriteten utav kommentarerna var att domare 

behöver vara mer ödmjuka, det är för mycket domare mot spelare, istället för att se båda 

parter som ett lag på planen. En annan åsikt som flera respondenter poängterade var att 

domarklimatet kan vara tufft, framförallt för yngre domare, där anser respondenterna att 

föreningar behöver “skydda” våra domare mer. 
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Respondenter har poängterat vikten vid öppenhet från domare, att det ska vara en mer öppen 

verksamhet, exempelvis kamera på domare i Svenska Hockeyligan. Det skapar en större 

förståelse för publik. 

 

I övrigt framkom att enkäten och undersökningen är värdefull för Svensk ishockey, att det 

behövs en rekryteringsstrategi eftersom att det är bristande i nuläget. 
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7.	Analys	
I det här kapitlet kopplades den insamlade empirin till uppsatsens teorier (kapitel 4). Det 

besvarade uppsatsens frågeställningar och syfte. Analysen tematiserades efter uppsatsens 

frågeställningar med syfte att få struktur i texten och behålla den röda tråden. 

7.1.	Hur	har	svenska	ishockeydomare	rekryterats	fram	till	idag?	

Englund (1999)  betonar vikten vid rekrytering som en förutsättning för att organisationen 

ska fungera.  Det kan främst kopplas till företag, det blir tydligt i resultatet att rekrytering är 

en essentiell del även i syfte att rekrytera ishockeydomare. Att kunna rekrytera rätt som 

Forslund (2011) berättar, underlättar för hela organisationen. I syfte att rekrytera domare 

framkommer att 49 % av respondenterna berättade att föreningen var bidragande orsak till att 

de kom i kontakt med att döma ishockey. Det ger en tydlig bild att föreningarna har en 

essentiell uppgift i rekryteringsarbetet.  

 

Det finns tydliga drag vart ishockeydomare har rekryterats ifrån, det är till 97 % personer 

som tidigare utövat ishockey, en bidragande orsak till att de stannat (20 %) är att de inte vill 

lämna ishockeyn. Det skapar en tydlig bild i hur organisationen ska arbeta med rekrytering. 

Att kunna sköta en rekrytering i föreningen med spelare som tillhör föreningen ger en fortsatt 

föreningstillhörighet samt de faktorer som Forslund (2011) nämner med att det blir 

tidseffektivt och sparar ekonomi. Ur tidsperspektivet behöver inte föreningar aktivt leta 

domare utanför de egna leden, vilket är tidssparande. I nuläget behöver ett rekryteringsarbete 

finnas för att bredden på domare ska utökas, kan det genomföras inom föreningen sparar det 

tid och resurser. 

 

När enkäterna skickades ut till domare visades ett uppenbart problem, enbart fjorton utav 481 

domare var kvinnor, en utav domarna har också lagt av och resulterar i tretton aktiva. Det 

visar en tydlig bild av att svenska Ishockeyförbundet inte lyckats i rekryteringen av kvinnliga 

domare. Majoriteten av de kvinnliga domare som svarat på anledningen till att de fortsatt är 

att det utvecklat sin personlighet och att det är en rolig sysselsättning. Söderlund och Bredin 

(2005) berättar om effektivisering av en organisation, att kunna utveckla organisationen på 

flera plan i syfte att skapa en framgångsrik grupp av medarbetare. De kvinnor som svarat på 

enkäten berättar om de positiva effekter deras domarskap gett, Söderlund och Bredin (2005) 
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betonar vikten vid utveckling av organisationen, att kunna använda domare som 

ambassadörer i större utsträckning i syfte att nå flera och en bredare verksamhet. Det kan ge 

en effekt i det som Söderlund och Bredin (2005) berättar, en utveckling av organisationen 

kan ge ett mer effektivt rekryteringsarbete som Forslund menar är essentiellt för en 

organisation. 

 

Att skapa bredd är en väsentlig del för att skapa spets. Hansson6 menar att Sverige är i 

framkant vad det gäller domarkvalité. Dock syns en tydlig brist bland kvinnliga domare. 

Enbart 14 kvinnliga domare, något som blir ett kvitto på att rekryteringsarbetet är bristfälligt 

på flera plan. Klart är att alla kvinnliga respondenter i enkäten har tidigare spelat ishockey 

samt började döma ishockey med hjälp av deras föreningar. En av respondenterna uppgav 

annan orsak, ”Via vän som dömde fotboll”. 

 

I enighet med idrottstödsutredningen (2008) att stärka idrottens tillgänglighet oavsett 

individens faktorer, som i detta fall kön, kan rekrytering av kvinnliga domare ta stöd i de 

idrottspolitiska mål och syften som staten har satt upp. Vid rekrytering av kvinnliga domare 

kan föreningar få ekonomiskt stöd i syfte att de följer de idrottspolitiska mål som staten har 

satt upp. En satsning med mål att få in fler kvinnliga domare ger bra möjligheter till att 

utveckla hela domarverksamheten ur två perspektiv, både kvalité samt kvantitet. 

7.2.	Vad	har	Svenska	Ishockeyförbundet	för	utvecklingsmöjligheter	

ur	ett	rekryteringsperspektiv	angående	domare?	

Det råder domarbrist i Sverige och problemet kan vara att det inte finns någon klar 

rekryteringsstrategi, vilket Forslund (2011) anser vara en förutsättning. 33 % av 

respondenterna uppgav att pengar var anledningen till att de började döma, och 20 % att de 

inte ville lämna ishockeyn. Forslund fortsätter berätta att det kan underlätta både ekonomiskt 

och framförallt tidsmässigt med en fungerande strategi, med en färdig strategi hos föreningar 

behöver de inte kosta extra tid och pengar vid varje rekrytering av nya domare. 

Respondenterna uppgav att 20 % inte ville lämna ishockeyn, vilket ger möjligheter att 

rekrytera inom organisationen. Det framgick tidigare i uppsatsen att kvalitéten på domare i 

Sverige är hög, det primära problemet är att breddverksamheten inte har fungerat, det är 

                                                
6 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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svårare att få in domare kontra med att få dem att stanna inom verksamheten. Det är ett 

problem som på sikt kommer skapa en ond spiral, när dagens domare slutar kommer det inte 

finnas tillräckligt många varken i syfte att bedriva det antalet ishockeymatcher som idag 

spelas eller hålla den höga domarnivå som för tillfället finns i Sverige. Forslund (2011) 

förklarar att rekrytering är en bidragande del i en organisation, vilket även visar att det är 

nödvändigt inom ishockey. 

 

Folkhälsa är ett av de mål som staten satt upp för idrottsrörelsen, i syfte att skapa en bättre 

folkhälsa i Sverige (Idrottsstödsutredningen, 2008). Vid en rekrytering i att behålla personer 

inom föreningen, som domare, kan föreningar bidra till de idrottspolitiska mål som är 

uppsatta. Det skulle dessutom kunna generera i ekonomiska bidrag för föreningarna, något 

som ökar möjligheter för föreningen att lägga pengar på rekrytering. Ett mål från staten är att 

idrotten ska vara tillgänglig för alla (Idrottsstödsutredningen, 2008), det blir ytterligare ett 

argument för föreningar att bedriva ett effektivt rekryteringsarbete med domare. 69 % av 

respondenterna känner tillhörighet till den förening de tillhör, 27 % känner inte någon 

tillhörighet. Det visar att föreningar har stor inverkan på domarna och deras utövare. 

 

Schneider (1987) pratar om att en organisation behöver rekrytera för att nå mål på både lång 

och kort sikt, kopplat till Svenska Ishockeyförbundets mål att behålla en hög kvalité på 

domare i Sverige. Det blir en väsentlig del för både Svenska Ishockeyförbundet samt 

föreningar att rekrytera för att nå alla uppsatta mål, vid uteblivet rekryteringsarbete kan 

organisationernas målsättningar bli svåra att uppnå. Forslunds (2011) teorier om rekrytering 

stämmer för närvarande inte överens med det arbete som sker inom svensk ishockey, det 

framkommer tidigare i uppsatsen, att det är domarbrist i Sverige. I syfte att Sverige ska 

behålla en hög domarnivå är det essentiellt att svenska Ishockeyförbundet fokuserar på 

utbildning av domare. Söderlund och Bredin (2005) berör delen att utveckling av personal 

skapar effektivare grupper. Att kunna utveckla de domare som finns i Sverige, i syfte att 

behålla en hög domarnivå ska svenska Ishockeyförbundet ständigt utbilda sina domare. Detta 

går att knyta till de 97 % av respondenterna som spelat ishockey tidigare i sin karriär, samt de 

25 % som varit tränare eller ledare inom ishockey tidigare. Att förstå organisationen och vara 

en del av ishockeyn innan du börjar döma kan kopplas till Forslunds (2011) teori, att 

effektivisera arbetet för att för att få en med utvecklad organisation. 

 



 

46 

 

Forslund (2011) berättar att kravspecifikation är grunden i all rekrytering, ett riktmärke för 

vad organisationen söker. Svenska Ishockeyförbundet ställer krav på domare i Sverige att de 

ska prestera på en specifik fysisk nivå samt genomgå teoretiska test om regelkunskap. 

Kravspecifikationen som existerar i Svenska Ishockeyförbundet för tillfället berör enbart de 

fysiska färdigheterna samt regelkunskap. Ett problem som uppstår är att svenska domare på 

lägre nivåer inte har några riktlinjer för andra faktorer, exempelvis kommunikation, 

personliga egenskaper och spelförståelse, faktorer som framgår från resultatet är essentiella. 

Respondenternas svar är splittrade angående vad som krävs för att bli en framgångsrik 

domare. Forslund talar om en kravspecifikation, något som inte finns inom Svenska 

Ishockeyförbundet för domare, bortsett från fysiska färdigheter samt regelkunskap. 

Respondenterna anser att de två viktigaste egenskaperna, i syfte att bli framgångsrik, är mål 

och ambitioner (27 %) samt kommunikation (19 %). Detta före fysiska färdigheter (15 %) 

och regelkunskaper (11 %). Forslund (2011) berättar att kravspecifikationen är ett riktmärke 

för vad organisationen söker. Svenska Ishockeyförbundet har fysiska och regelkrav på 

domare vid deras utbildningar. Respondenterna anser att mål och ambitioner samt 

kommunikation ses som viktigare delar av en domare för att bli framgångsrik. Det ger 

underlag för en bredare kravspecifikation. 

7.3.	Vad	har	Svenska	Ishockeyförbundet	för	utvecklingsmöjligheter	

ur	ett	utbildningsperspektiv	angående	domare?	

Söderlund och Bredin (2005) betonar vikten vid HRM, att skapa ett samspel mellan 

medarbetare och organisation. Inom ishockeyföreningar får domaransvarig i föreningen ett 

ansvar, att bevara ett nära samarbete med föreningen. Respondenterna gav exempel om att 

det har blivit för mycket vi mot dem inställning, spelare kontra domare. Ett effektivt arbete 

med HRM kan skapa ett samarbete mellan domare och föreningen, vilket kan skapa en större 

förståelse och acceptans från spelare till domare. En respondent uttrycker sig på följande sätt 

”För att lyckas bättre med rekryteringen av domare krävs det att ledare/spelare/föräldrar visar 

större respekt mot domarna. Framförallt inom pojk- och juniorhockeyn”. Söderlund och 

Bredin (2005) betonar arbetet med ett HRM, det ges möjligheter att lyckas i organisationen. 

En domare får utstå glåpord och hårda prövningar, det är från exempelvis tränare, spelare, 

ledare och publik. Det framkommer att de arbetsförhållanden som domare inom ishockeyn 

har, omöjligt kan skapa goda förutsättningar för att lyckas. Det faktum att en spelare kan göra 

många fel på isen, som uppmärksammas i mindre skala. Begår en domare ett misstag blir 
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plötsligt hen orsaken till hela matchens utgång, enligt tränare, spelare, ledare och publik. Det 

arbetsklimat som en domare får utstå är inte hållbart, flera respondenter anser att äldre och 

rutinerade domare har lättare att tackla det, det är yngre domare som drabbas hårdast, de som 

är framtiden. 

 

Inom idrottsföreningar finns värderingar och normer som de står för och ska följa, det finns 

också noll tolerans mot faktorer som kan skada idrotten, exempelvis doping. Det är mindre 

vanligt förekommande att det finns regler mot att skrika på domare. Söderlund och Bredin 

(2005) betonar vikten vid ett effektivt arbete med HRM, att utveckla organisationen, ett 

samarbete med föreningarna kan medföra att klimatet för domare bli mer tryggt. Föreningar 

kan motverka de problem som respondenterna nämner och det som idrottsstödsutredningen 

(2008) betonar, föreningslivet skapar värderingar och i aktuellt fall att skapa värderingar i 

syfte att ”skydda” domare, att inte enbart ha det som normer i en förening. Det ska finnas i 

föreningens värderingar, skrika på domare ska inte existera, det ska finnas en noll tolerans 

mot det. Det skulle likt Söderlund och Bredin (2005) beskriver, kunna vara en bidragande 

orsak att underlätta för hela organisationen. 

 

Det är tidigare nämnt i uppsatsen att det finns ett problem inom ishockey, det är vi mot dem 

inställning mellan spelare och domare. Det skapar en negativ attityd mot domare. Forslund 

(2011) pratar om att effektivisera arbetet inom organisationer. En domargrupp i föreningarna 

skulle kunna effektivisera arbetet, exempelvis genom att det finns fler förebilder för de unga 

som vill bli domare. En domargrupp i en förening bestående av fler domare, skulle ge en 

större trygghet till de domare som finns i föreningen. Forslund (2011) pratar om rekrytering 

och Söderlund och Bredin (2005) diskuterar HRM, utveckling av de faktorerna skulle kunna 

skynda på utvecklingen av domare. Det kan med ett starkare samarbete med föreningen bidra 

till att domargruppen exempelvis får istid att träna tillsammans. De kan dessutom ges 

möjlighet att öka sina kunskaper som en grupp inom föreningen samt en ökad 

kommunikation till föreningen och dess medlemmar.  
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8.	Diskussion	
Reliabilitet för undersökningen anser vi vara god, 37 % av de utskickade enkäterna blev 

besvarade. Varje nivå anses också vara representativ då Figur 6.3 Vilken nivå dömer 

respondenterna på ställs emot 5.4. Utförande. 42 % av elitdomarna har besvarat enkäten, 56 

% av förbundsdomarna har besvarat enkäten, 48 % av regionsdomarna har besvarat enkäten 

samt 30 % av distriktsdomarna har besvarat enkäten. 

 

Diskussionen ha tematiserar utifrån frågeställningarna som framkom i syftet. 

8.1.	Hur	har	svenska	ishockeydomare	rekryterats	fram	till	idag?	

Vi kan se att 49 % av alla respondenter kom i kontakt med dömningen via sin förening, detta 

ger förutsättningarna till att hälften av alla domare kan jobbas in genom just föreningarna. 

Förbunden och föreningarna får här ett stort ansvar att jobba med rekryteringen av domare. 

Svenska Ishockeyförbundet vill ge förbunden och föreningarna processer som de sedan kan 

jobba med och utveckla för sin region, problemet ser olika ut i olika delar i landet.. Det Joel 

Hansson7 pratar om ser vi på undersökningen är ett kraftigt vapen som hockeyförbunden kan 

använda sig av, hela vägen från Svenska Ishockeyförbundet till föreningar. 

 

Den största motivatorn till varför domarna börjar döma ishockey är pengar, och chansen till 

att få en extrainkomst. 33 % av alla respondenter angav att det var anledningen till att de 

började döma ishockey. 20 % ville inte lämna ishockeyn och började döma. För en förening 

finns möjligheten att erbjuda spelare som slutar av olika alternativ, att det finns alternativa 

vägar att bli framgångsrik. Dömningen ger en chans att fortsätta med hockeyn och ger en bra 

extrainkomst, så har man fått med 53 % av alla anledningar till att individer börjar döma 

ishockey.  

 

Carlssons (2004) undersökning om fotbollsdomare i Skåne visade tydliga drag i vilka 

anledningar domare har att döma. Den visade att 30 % inte vill lämna fotbollsfamiljen och 20 

% som hade ett stort fotbollsintresse. Det finns tydliga likheter mellan idrotterna, vilka 

anledningar domare har. De visar tydligt att det finns intresse i föreningar för att döma, det 

                                                
7 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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finns personer i föreningarna som vill döma. Vid ett effektivt rekryteringsarbete som Englund 

(1999) berättade, finns goda förutsättningar att rekrytera fler domare från de egna leden. En 

av faktorerna som nämns är att de inte vill lämna sina idrotter, att döma är en ypperlig 

möjlighet för att fortsätta sin ishockeykarriär, fast som domare. Söderlund och Bredins 

(2005) teori om HRM kan bli en essentiell del i rekryteringsarbetet, som tidigare nämns finns 

alla möjligheter efter att enkätens resultat presenterats. Det finns potentiella domare i 

föreningarna, det handlar enbart om att fånga dem. 

 

8.2.	Vad	har	Svenska	Ishockeyförbundet	för	utvecklingsmöjligheter	

ur	ett	rekryteringsperspektiv	angående	domare?	

Svenska Ishockeyförbundet är i behov av ett rekryteringsarbete som kan anpassas på hela 

ishockeysverige. Vi ser att behovet är annorlunda i olika delar av landet menar Hansson8. För 

att kunna tillämpa en rekryteringsstrategi behöver det tas fram hjälpmedel och ekonomiska 

resurser för de olika delarna i landet så att varje region kan anpassa dessa medel efter deras 

egna behov. Likt Starks (2010) forskning beskriver, vill Sverige ligga i framkant 

internationellt även vad det gäller domare menar Hansson8. För att få fram bra domare 

internationellt behövs en större bredd skapas för att på så sätt förbättra spetsen för svenska 

ishockeydomare. 

 

De ekonomiska fördelar som kommer med rekryteringsarbete inom föreningen är att tid är 

pengar. Det är tidigare nämnt att en rekryteringsstrategi är essentiell för en förening, kan 

rekryteringsarbetet ske inom föreningen sparas resurser, både de ideella samt de betalda 

poster som en förening har. En förening har alla förutsättningar för att bedriva ett effektivt 

rekryteringsarbete för domare, att kunna erbjuda ekonomisk ersättning plus en fortsatt 

föreningstillhörighet är efter resultatet de primära orsakerna till att personer blir domare. Här 

skiljer sig Carlssons (2014) forskning emot de resultat som presenterades. Carlsson hade 

enbart 2 % som hade ekonomiska motiv till att de började döma. Respondenterna i denna 

undersökning visar att det är 33 % av respondenterna som angav pengar som anledning till att 

de anmälde sig till sin första domarutbildning. Riksidrottsförbundet (2004) nämner i sin 

studie att många ungdomar slutar spela fotboll vid en ålder av 13-15 år, till stor del på grund 

                                                
8 Joel Hansson; Domarchef vid Svenska Ishockeyförbundet. Intervju den 22 mars 2016. 
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av bristande motivation. Resultatet visade att svårigheten att rekrytera domare in i 

verksamheten är ett större problem än att behålla dem inom verksamheten. Resultatet från 

respondenterna visar att möjligheten till att tjäna extra pengar är en viktig del för domare, 

något som kan vara ett bra tillvägagångssätt att använda som rekryteringsstrategi. 

I resultatet framkommer att det sociala är en viktig del för att delta i en idrottsverksamhet, 

något som också bekräftas av Riksidrottsförbundet (2004), att kunna erbjuda ungdomarna en 

möjlighet att känna tillhörighet till en idrottsorganisation, även fast det är en 

domarverksamhet. I syfte att nå tillhörighet, har föreningarna ett enormt arbete, att 

tillsammans med domaransvarig i varje förening låta domarverksamheten vara en större del 

av föreningen. 

 

I analysen diskuteras en faktor som kopplas ihop med ett av citaten som presenteras tidigare i 

uppsatsen, en av respondenterna uttrycker följande, ”För att lyckas bättre med rekryteringen 

av domare krävs det att ledare/spelare/föräldrar visar större respekt mot domarna. Framförallt 

inom pojk- och juniorhockeyn”. Det faktum att domarklimatet i dagens ishockey inte är 

hållbart, i syfte att rekrytera nya och behålla de befintliga domare som rekryterats. Broström 

(2015) undersökning om en domares arbetsklimat visar tydligt problem för domare. Det kan 

vara en av de bidragande orsakerna till att framförallt ungdomsdomare inte vill fortsätta. 

Respondenterna beskriver ett domarklimat som är hårt, något som kan speglas utifrån egna 

erfarenheter tillsammans med Broströms (2015) undersökning. Det finns föräldrar som står 

och skriker på femtonåriga domare och det finns föräldrar som blivit utkastade ur 

idrottshallar för att de skriker på domare. Det är en del som ishockeyn behöver diskutera i 

syfte att kunna behålla domare inom organisationen, om de teorier som diskuterades i 

analysen ska fungera. 

 

Att vara domaransvarig i en förening innebär ansvar och kostar mycket tid. I syfte att kunna 

bedriva ett effektivt rekryteringsarbete tillsammans med ett effektivt arbete med HRM, kan 

ett ekonomiskt bidrag underlätta. I resultatet framkommer att personer som börjar döma drivs 

av den ekonomiska fördelen, något som även borde kunna ligga till grund för en rekrytering 

av en domaransvarig. I föreningar kan resurserna vara begränsade, om Svenska 

Ishockeyförbundet kan bidra med ekonomiskt stöd till föreningarna skulle därför 

rekryteringsarbetet kunna underlätta. Kan en förening presentera en rekryteringsstrategi, ska 

det finnas ett ekonomiskt bidrag i syfte att anställa en domaransvarig i föreningarna. Ett 
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första steg hos Svenska Ishockeyförbundet är att sätta krav på föreningarna, att det ska finnas 

en domaransvarig i varje förening. Kan en domaransvarig arbeta med rekrytering, finns en 

möjlighet att fler domare kan rekryteras och få stöd. Tidigare nämndes att respondenterna 

ansåg att unga domare inte får samma stöd som spelare i sitt utövande. En domaransvarig i 

föreningen kan bidra med det stöd som underlättar i deras domarskap. Bättre kvantitet, med 

fler rekryterade domare, kan på sikt ge en högre kvalité. 

8.3.	Vad	har	Svenska	Ishockeyförbundet	för	utvecklingsmöjligheter	

ur	ett	utbildningsperspektiv	angående	domare?	

Stark (2010) berättar i sin forskning den betydande delen av rekrytering som speglar 

Englunds (1999) teori om rekrytering, svensk ishockey ska vara i framkant med 

rekryteringsarbete på ett internationellt plan. Det krävs rekryteringsarbete inom svensk 

ishockey, att kunna vara i framkant internationellt genom att hålla domare på elitnivån 

högutbildade, det blir dessutom betydande att utbilda domare som dömer i lägre seriesystem 

för att nå en bred elitdomarnivå. 

 

Som tidigare nämns finns ett stort arbete att fånga upp de personer som slutar med ishockeyn 

eller andra som vill hålla fast vid/komma in i hockeyn. Dömning är ett väldigt bra alternativ 

som ger förutsättningar till att utvecklas och få möjligheter. Vi ser en brist i möjligheten att 

bli domare. För att vara godkänd domare måste en utbildning genomföras med godkända 

resultat på fysiska tester och kunskapstest. Utbildning sker en gång om året och anmälan till 

utbildningarna stänger innan säsongen börjat, vilket potentiellt kan leda till att utbildning och 

utveckling av nya domare blir lidande. I syfte att rekrytera fler domare skulle förbundet 

behöva bedriva utbildningar i större utsträckning jämfört med nu, att exempelvis genomföra 

två utbildningstillfällen per år. 

 

Inom idrottsföreningar i Sverige finns värderingar och noll tolerans mot exempelvis doping 

och mobbing. Det betyder inte att samtliga i föreningen följer de värderingarna, det skapar 

däremot en tydlighet och ett ställningstagande från föreningen. Att införa värderingar och 

regler som säger att föräldrar enbart ska vara uppmuntrande mot sina barn som spelar, de ska 

inte kommentera domare, spelare, ledare eller andra inblandade i spelet på ett negativt sätt. Vi 

tror inte att det kommer lösa alla problem med domarens hårda arbetsklimat, vi tror däremot 

att budskapet kan bidra till ett bättre arbetsklimat på sikt. En domaransvarig i en 
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ishockeyförening har en bidragande del i rekryteringsarbetet, tidigare i uppsatsen 

diskuterades en möjlighet att behålla spelare inom ishockeyn, fast som domare. 

Domaransvarig har uppgift att kunna sköta en rekrytering och betona vikten med att det ska 

finnas domare, hen bör arbeta för att hålla de normer och värderingar som finns i föreningen, 

att kunna rekrytera och stötta unga domare. En domaransvarig i förening har då stor 

möjligheter att jobba för att de 78 % av domarna som inte känner att föräldrar stöttar unga 

domare lika mycket som unga ishockeyspelare. Hen kan även arbeta för att få in de 11 % som 

inte tillhör någon förening, samt att få de 27 % som inte känner någon tillhörighet att kännas 

bidragande till föreningen.  

 

Problemet med att tränare och spelar skriker på domare, leder till att domarorganisationen 

behöver utvecklas. Det framkommer från respondenterna att domare behöver visa mer 

ödmjukhet på isen, i syfte att få respekt tillbaka. 20 % av respondenterna anser att ödmjukhet 

krävs av en bra domare samtidigt som 10 % anser att det krävs ödmjukhet för att bli en 

framgångsrik domare. Ödmjukhet var det svarsalternativ som flest respondenter svarade på 

frågan om vad som kännetecknar en bra domare. 

 

Från egna erfarenheter tillsammans med respondenternas svar upplevs det som ett problem, 

det är svårare för spelare och tränare att visa ödmjukhet tillbaka om det inte är ett givande 

och tagande. I analysen diskuterades en kravspecifikation för domare, som inte enbart 

innefattar fysiska färdigheter och regelkunskap. Det diskuterades ett krav på personliga 

egenskaper, det kan däremot finnas svårigheter att mäta ödmjukhet. I syfte till det som 

tidigare nämndes, Broström (2015) med ett bättre arbetsklimat, ska ödmjukhet vara en 

riktlinje för samtliga domare. Det ska inte vara prestige mellan de olika parterna på isen, det 

underlättar för en domare att kunna kommunicera med spelare och tränare. Det syns tydligt 

med det nya systemet med domarkamera i SHL, det som framkommer under filmerna är att 

domarna ständigt har kommunikation med spelare och tränare. Det kan kopplas med egna 

erfarenheter, domare som kan kommunicera på planen får en respekt och förståelse för att 

även de kan göra fel. Vi anser att en kravspecifikation med riktlinjer för hur en domare ska 

agera bör tas fram och göras mer tillgänglig för både domare så som spelare och ledare. Det 

kan skapa en större förståelse från spelare, ledare och publik till domare om varför de agerar 

som de gör på isen. 
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8.4.	Metoddiskussion	

Den metod och de tillvägagångssätt som vi använt har inneburit för- och nackdelar. I 

inledningen av uppsatsen fanns tanken att insamlad empiri skulle ske med hjälp av både 

semistrukturerade intervjuer samt enkät. I samband med att intervjuer skulle bokas uppstod 

en tidsbrist, vilket ledde till att vi enbart använde en enkätundersökning. I slutändan blev det 

tillräckligt eftersom att vi fick 481 svar på 1274 stycken utskickade enkäter. I efterhand hade 

intervjuer varit ett användbart tillvägagångssätt att nå en djupare empiri. Vi ansåg däremot 

inte att det var obligatoriskt i syfte att nå ett användbart resultat. Inför enkäten valde vi att 

använda öppna svar i några frågor, syftet var att få mer utförliga svar. I efterhand medförde 

det en del extrajobb, när egna svar skulle sammanställas. Ejvegård (2009) beskriver ett annat 

problem som kan uppstå vid öppna svar, att respondenternas känslo- och tonläge inte kan 

analyseras. Den fördel som öppna svar gav var att respondenterna faktiskt skrev utförliga 

svar. När metodvalet av enkäter sammanställs överväger fördelarna de nackdelar som 

uppkommit. Den svarsfrekvens och de kommentarer vi fick bidrog till att uppsatsens 

frågeställningar kunde besvaras. Vi anser att uppsatsens syfte och frågeställningar bevarades 

med hjälp av forskningen. 
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9.	Slutsats	
 

Här kommer de slutsatser som vi kommit fram till i uppsatsen. De mest centrala och primära 

delarna presenteras i punktform efter frågeställningarna som framkom i syftet. 

• Hur har svenska ishockeydomare rekryterats fram till idag? 

o För tillfället bedrivs inget organiserat rekryteringsarbete från Svenska 

Ishockeyförbundet med inriktning för domare.  

o Svenska Ishockeyförbundet behöver ge rekryteringsarbetet större möjligheter 

att genomföras. Att kunna erbjuda fler utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 

för ishockeydomare. 

• Vad har Svenska Ishockeyförbundet för utvecklingsmöjligheter ur ett 

rekryteringsperspektiv? 

o Kravspecifikationen ska inte enbart innebära fysiska färdigheter och 

regelkunskap. 

o Samarbetet mellan förening och domare är essentiellt i syfte att rekrytera och 

behålla domare, ett närmare samarbete skulle öppna stora möjligheter i 

rekryteringssyfte. Det finns oerhört många ishockeyspelare som slutar spela, 

de behöver ”fångas upp”. 

o Svenska Ishockeyförbundet ska kunna sätta krav på föreningar, att det ska 

finnas en domaransvarig. Det kan innebära större möjligheter att rekrytera och 

utveckla domare i föreningar. 

• Vad har Svenska Ishockeyförbundet för utvecklingsmöjligheter ur ett 

utbildningsperspektiv? 

o I syfte att kunna hålla en domarnivå med hög kvalité behöver organisationen 

utvecklas. Utbildning och ständig kommunikation mellan samtliga parter, 

kommunikation från Svenska Ishockeyförbundet till föreningar på ett 

nationellt plan. 

o I syfte att förbättra domares arbetsklimat kan normer och värderingar mot 

”domarvåld” vara väsentliga i föreningarna. 
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10.	Avslutning	
Vi har i uppsatsen utgått ifrån teorierna rekrytering och HRM, något som speglade sig med 

det resultat vi fick från enkäten. Motivation var ytterligare en faktor som skulle kunna 

undersökas. Uppsatsen kan förhoppningsvis ligga till grund för Svenska Ishockeyförbundets 

arbete med att rekrytera och behålla fler domare inom verksamheten. I syfte att underlätta och 

nå djupare empiriska belägg hade intervjuer kunnat genomföras, svårigheten att nå 

intervjupersoner samt tidsbrist gjorde att detta inte var möjligt. Vi anser att enkäterna var 

tillräckligt för att kunna besvara uppsatta frågeställningar. Primärt är uppsatsen riktad mot 

ishockey, det kan däremot användas i andra idrotter i syfte att rekrytera domare. Vidare 

forskning kring ämnet är relevant, vid sökning inom ishockey är forskningen begränsad och 

det finns mycket som kan förbättras. 

 

Vi har primärt i uppsatsen presenterat hur domare ska rekryteras och hur de ska behållas 

inom organisationen. Ett ytterligare steg skulle kunna vara, varför ishockeydomare väljer att 

sluta, är det på grund av det hårda klimatet? Vi har i uppsatsen poängterat domaransvariges 

roll i föreningar, vad krävs av en domaransvarig i syfte att utveckla organisationen? 
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12.	Bilagor	
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12.2.	Transkribering	av	intervju	med	Joel	Hansson	

Kalle - Är det okey att vi spelar in det här, och använder i fortsatta arbetet? 

 

Joel - Inga problem 

 

Johan – Tack för att vi får intervjua dig till och börja med, skulle du kunna göra en kort 

beskrivning av dig själv? 

 

Joel – Jag heter Joel Hansson, och jag är domaransvarig på Svenska Ishockeyförbundet, och 

jag ansvarar då för all domarverksamhet inom svensk hockey. Och har arbetsområdena 

utbildning, utveckling, rekrytering, administration och tillsammans med våra 22 

distriktsförbund och 4 regionssamlingar, eller regionsgrupperingar och även internationellt 

mot våra internationella förbund och sammarbetsförbund då i andra länder. Det är väll min 

huvudsakliga arbetsuppgift. 

 

Johan – Hur har ni i Ishockeyförbundet valt att jobba med domarrekrytering idag, eller hur 

har ni jobbat fram till idag? 

 

Joel – Fram till idag har vi nog inte jobbat så mycket med det, vi har nog pratat mycket om 

det men vi har inte jobbat så mycket med de här frågorna. Jag tror att det har legat på vår 

agenda men vi har aldrig tillämpat nån metod eller processer eller på den biten, vi har liksom 

bara lyft frågan och de har vart en brist hos oss det. Där ser vi nått vi saknar ett praktiskt 

arbete med rekrytering och det är nått som är i vår förändringsprocess att kunna skapa något 

o säga att vi jobbar med rekrytering, det som vart bristen vi har ett behov av rekrytering men 

vi har aldrig jobbat med rekrytering om man säger så. 

 

Johan – Hur skulle ni vilja jobba med rekryteringen? 

 

Joel – Vi skulle vilja ha tydliga processer tydliga material och verktyg för olika delar i vår 

verksamhet som vi kan arbeta med, mycket idag är mun till mun, att man pratar och känner 

nån och det då blir mer på chans. Det vi vill göra är att skapa en tydlig kommunikation om 

vad det handlar om och ha en kanal för där man kan rekrytera oavsett nivå egentligen, det är 

väll där vi står har faktiska verktyg för rekrytering. 
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Kalle – Är det ett problem, finns det för lite domare i Sverige idag, eller är det mer att man 

vill ha en rekryteringsmetod? 

 

Joel – Vi är för få domare generellt idag. Sen är vi alltid på toppen av domare, men då 

kommer det till en fråga om kvalité, har vi tillräckligt bra domare? Det är två delar, dels har 

vi kvantitet som är ett problem, sen har vi kvalité som kanske inte är ett lika stort problem 

men som kan bli ett problem om vi inte ha kvantitet. Så det är där jag tror vi står och brottas 

idag. Sen ser vi geografiska skillnader också, ser man till södra Sverige så har man ganska 

gott om domare, ser man i norra Sverige så har man ganska dåligt med domare. Ser man 

framförallt i öst i Stockholm som är vårt största distrikt så har man en brist på domare på 

distriktsnivå. Så den här bristen det här behovet ter sig i olika former i olika nivåer. Och det 

är något som försvårar vårt rekryteringsarbete också, vi kan inte ha en universell process eller 

verktyg utan vi måste ha anpassat utefter behov och geografiskt, så det är väll där vi står 

framförallt. 

 

Johan – Ser du möjlighet att genomföra olika rekryteringsprocesser i olika delar av landet 

också? 

 

Joel – Absolut, jag tror att största utmaningen blir att vi som centralorganisation inte ska hitta 

lösningarna utan vi ska starta processerna lokalt så de kan hitta lösningarna. Det tror jag är 

nyckel inte att vi ska komma med patenterade och färdiga modeller, utan vi ska ge initiativ 

och ge kraft och ge förutsättningar för att skapa lokala rekryterings- mallar eller behov eller 

processer eller vad man nu kallar det. 

 

Kalle – Men är det några föreningar som har prövat några rekryteringsstrategier som du 

känner till? 

 

Joel – Ja det finns ju flera föreningar eller några föreningar som arbetar ganska aktivt med 

rekrytering, och den rekryteringen har varit mest vart framgångsrik genom att man ställt en 

fråga, man har frågat om nån är intresserad. Vi har väll något exempel på nån förening som 

jobbat aktivt med planscher eller träffar eller hela den externa fysiska sättet om man säger 

utan framgångsrika receptet har varit att man är i muntlig kontakt med dom som har varit 
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intresserade, det har varit framgångskonceptet för många. Och då vill vi försöka hitta 

modeller för hur man kan göra det på flera nivåer då också. 

 

Johan – Så egentligen vill ni att man ska jobba regionsmässigt med rekryteringen att ni bistår 

med verktygen för att klara av det. 

 

Joel – Ja, genom att vi är så stort, vi är 22 medlemsdistrikt så blir det ju väldigt svårt om vi 

ska va behjälplig till 22 distrikt som har olika bakgrund i ett rekryteringsarbete. Men det vi 

vill göra framförallt är att skapa förutsättningar för det. För oss är det ett svårt arbete då det 

finns en förutfattad mening om att vi ska skapa material och vi ska skapa 

rekryteringsunderlaget, problemet är att vi kan inte se till 22 distriktsförbund när vi har en 

anställd, utan det är snarare förutsättningarna så att de kan genomföra arbetet, det är där 

kärnan och tankesättet ligger. 

 

Johan – Finns det domarnasvariga idag i de olika förbunden som jobbar aktivt med det idag? 

 

Joel – Det skiljer sig nog väldigt mycket där, och det är ett framtida arbete med att 

säkerhetsställa organisationerna på distrikts och lokal nivå, hur kan vi säkerhetsställa att det 

finns individer som är aktiva i den processen och i de arbetet. Och framförallt en koppling 

mellan föreningen och distriktsförbund just i rekryteringsfrågor, det tror jag är jätteviktigt. Så 

att det blir en naturlig kedja från nationell organisation till distriktsorganisation till lokala 

föreningsorganisationer det tro jag är den trappa måste finnas. 

 

Johan – Så den rekryteringsprojektet ni har startat nu, hur vill ni att det utformar sig mot 

bredd eller båda delarna? 

 

Joel – Det blir ju lite det här grundtanken som vi sa tidigare, vi är ansvariga för 

internationella frågor och ta fram elitdomare därav är vi aktiva direkt i att ta fram 

elitrekrytering, sen vill vi att det här elitrekryteringsprojektet och själva strukturen, hu i når ut 

via film, direkta kontakter skapar informationstillfällen det vill vi ju ska ge ringar på vattnet 

och gå ner på lokal och distriktsnivå. Så den process och de olika steg v tar i den här 

rekryteringsprojektet för elit spelare till elitdomare vill vi ju självklart ska funka hela vägen 

ner. Tanken var att om vi börjar med elit och det funkar så ser vi en fungerande modell som 
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går hela vägen ner. Och även för de aktiva som vi söker så kan vi söka elitspelare som väljer 

att blir domare, så blir de attraktivare för dom på lägre nivå. Så det var egentligen själva 

grundtanken, att vi skapar en bas för en målgrupp som vi äger, som vi inte ger till 

distriktsnivå, för dom killarna och tjejerna ska in på en specifik nivå som är förbundsnivå. 

Och resterande rekryteringsarbete ska ske underifrån på regions distrikts och 

ungdomsdomare framförallt. 

 

Johan – Hur jobbar vi vidare med dessa sen, för att få dem och stanna och utvecklas inom 

domarskapet? 

 

Joel – Om man säger grundtanken som vi har i rekryteringsarbetet när man vill hitta saker att 

tillämpa det är ju egentligen och ha en kort process från att man ha intresse till att man liksom 

får förfrågan till att man går en utbildning och att man är på isen. Så de här fyra stegen idag 

kan vara ganska långa. Man kan ha intresse i December och så får man kontakt ganska snabbt 

också via de direktkontakter vi har också via mail och hela den biten, men sen nästa steg vi 

har i rekryteringsbasen att man lir utbildad, då kan man få vänta till augusti och då har man 

dötid mellan december och augusti som man inte är aktiv. Och där tror vi att man har den 

felande länken i rekryteringsprojektet. Vi har tillexempel förra året hade vi en online 

plattform på Facebook att man skulle sprida information, då var inte jag involverad, och är 

fick vi över 400 namn just på det projektet, men det är väldigt få som fortsätter, just på grund 

av det här att det var för långt steg, man fick frågan för sent och så var man tvungen att vänta 

till nästa säsong och så sket man i det. Så det är ju också en bit i vårt rekryteringsarbete. Vi 

kan ju säkert många bra saker, men när de är in rekryterade och vi har fått deras 

personuppgifter, telefonnummer och en tumme upp att nu är det köra, då är det för långt steg 

till utbildning till att man faktiskt är på isen.  

 

Kalle – Om man ska titta utbildning material, hur länge bekostar man själv sin utrustning, 

utbildning? 

 

Joel – Egentligen hela vägen upp. Förutom högsta serien, vi ser ju också rekrytering. OM vi 

har en pyramid så är den idag lite skev, för problem blir ju att om vi gör en axel där det är 

kostnad och nivå. Sår är pyramiden uppochnervänd högsta kostanden har du ju för dem på 

bredden, som tjänar minst, måste köpa ny utrustning, bekosta utbildning. Sen kostanden blir 
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ju lägre för den minsta delen på pyramiden betalar ju inte utrustning, behöver inte betala kurs 

och hela den biten tjänar mest. Det är ju någonting vi också tror spelar in i rekrytering. Hade 

vi kunnat vända pyramiden så att de som börjar, de är största delen, dem betalar minst, 

utrustning, utbildning och hela den biten. Både förening och individen då tror jag också de är 

attraktivare. Så det är något som vi också ser på hur kan vi hitta förutsättningar så det blir 

enklare billigare och lättare att börja döma så man inte behöver köpa grejer betala massa och 

hela den grejen. Det är universellt, där har alla samma problem. Både inom ishockeyn i olika 

länder men även olika idrotter, fotboll, basket alla de som är nya har störtas kostnaden för att 

starta upp. 

 

Johan – Du nämner lite andra idrotter andra länder, hur tittar ni på båda aspekterna, andra 

idrotter andra länder hur dem jobbar? 

 

Joel – Vi är väldigt aktiva i just att försöka få bästa erfarenheter från de andra och lite i den 

slutsatsen i har kommit till hittills så är att behovet ser likadant ut, processerna ser likadant ut 

men det är ingen som inte riktigt gör nått. Vi har inte hittat nån sån här färdig modell som vi 

är ute efter. Många har ett eftersatt arbete, många har ett behov av rekrytering oavsett idrott. 

Om man kollar idrottsmässigt så ser man samma problem där, basket som exempel och 

fotboll också, dom har mest brist på domare i norr och det har ishockeyn också. Är det så att 

ishockey, innebandy, basket och hockey alla har problem att få domare i norr, då är det ju så 

att någonting som, det är inte hockeyns fel utan det är någonting annat som gör att det inte 

kommer domare där. Och det är någonting som vi vill lösa tillsammans. Vad är det för 

orsaker, varför är det så och vad kan man göra för att lösa det? Basket sa att dom har en tredje 

del av sin verksamhet norr om Sundsvall, men de har bara två förbundsdomare norr om 

Sundsvall, och de är i Ljusdal och jag vet inte va det var. Så då är frågan hur gör vi det här 

gemensamt och hur löser vi de här problemen. Ser vi till andra länder så ligger vi väldigt 

långt framme i kanaler för att nå ut, även om vi ser hockey Kanada som är jätte stort, så har 

vi mer nyheter mer aktiviteter och så synliggör vi domarrollen mycket mer. Sen om det är en 

framgångsfaktor det vet jag inte, men vi har i alla fall verktyg som är mycket starkare än de 

andra i en rekryteringsprocess. 

 

Johan – Ser du nån tillhörighet till det här med färre domare på vissa ställen relaterat till 

föreningar och aktivitet på ställe/orterna? 
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Joel – Det vi ser framförallt som är överraskande är att om vi tar norr tillexempel så har vi 

städer som Skellefteå, Luleå och Umeå som är enormt starka hockeystäder som har många 

lag i alla ålderskategorier som har lag väldigt långt upp och som har en ganska god 

föreningsverksamhet hockeymässigt. Men man lyckas ändå inte involvera dom i domarskap. 

Så det finns absolut en grund i både, om man kallar det personalmässigt en rekryteringsbas, 

det finns även en kunskapsbas om ishockeyn. Men det finns inte en ström av nya domare som 

är överraskande medans man kanske har Blekinge som är ett mindre distrikt som har flera 

nya domare än Norrbotten som är ett ganska starkt hockeydistrikt eller Västerbotten som är 

ett ännu starkare. Och det är någonting som är förvånande, och vi har inte undersökt eller sett 

varför det är så. Du kan ha starka föreningar men du kan ha en väldigt låg rekryteringsgrad av 

domare. 

 

Johan – Det har väldigt mycket att göra med vilka personer som sitter där också. 

 

Joel – Och ja tror det har med att vilken organisation rekryteras man in i och vilka aktiviteter 

och vilka individer det siter där bakom och det är väll som vilken rekryteringsprocess som 

helst, har man ingen sund eller organisation som känner att här vill jag vara så är det nog 

ganska tungt at få in folk oavsett. Så jag tror att de framgångskoncept vi ser så har man en 

väldigt lyckad organisation runt omkring som är väldigt attraktiv att komma in i, det kan vara 

en orsak. Sen hur man skapar en attraktiv domarverksamhet på ungdoms och distriktsnivå det 

är en svår nöt att knäcka. 

 

Johan – Vi har ungefär 5000 domare i Sverige idag? 

 

Joel – Ja 

 

Johan – Hur ser målbilden ut med rekrytering, vill man öka antalet domare eller vill man öka 

kvalitén på domarna? 

 

Joel – Det är också en relevant fråga, som vi inte har tagit tag i. Vi pratar om att vi har ett 

behov men vi vet inte hur stort behov. Och det är också ganska viktigt, det är nått vi gör med 

distrikten nu och utreder hur stort behov har vi egentligen. För det kan ju vara så att 
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Östergötland tillexempel dom har ett behov av 10 nya distriktsdomare, Norrbotten har 200. 

Och då är ju frågan om man ska ha samma rekryteringsprocesser oavsett vilket distrikt eller 

vilket behov man har. Om man gör det kan man få en större grupp än vad man behöver ha i 

vissa delar och kanske förstör hela processen och utveckling och utbildning. Så där vet vi inte 

vi kan inte säga om 5000 är tillräckligt, för lite, för mycket. VI har en känsla av att vi har för 

få, i och med att vi måste ställa in matcher, men vi vet inte hur många vi behöver ha för att 

fylla kvoten. Problemet blir också att dom domare vi har i de distrikten där vi spelar alla 

matcher så kan man döma hur många matcher som helst, och då blir det också vad är en sund 

matchning, hur många matcher ska man ha som domare på en viss nivå. Vissa dömer kanske 

för mycket men alla matcher spelas och därav ser vi ingen kris eller att det finns behov för att 

vi täcker upp alla matcher. Sen att en domare dömer 10 matcher på en vecka och att det inte 

är bra för prestationen, det har vi inte undersökt riktigt. 

 

Johan – Är det nått ni planerar att göra? 

 

Joel – Vi har en FK konferens, konferens för alla funktionärskommittéer i distrikten i 

sommar och där bli en nyckelfråga hur många domare behöver vi ha och hur ska vi nå upp till 

det antalet. Det är ju som i alla delar har man mätbara mål och man vet var man ska så är det 

ju lättare med den riktningen än att det blir på chans. Så arbetar vi ju mycket idag, vi chansar 

ju på att vi behöver fler. Vi ett inte hur många men vi måste hitta någonting för att bli fler. 

 

Johan – Om vi går till de rekryteringsprojekten som ni har idag, hur ser framförallt detta 

elitrekryteringsprojekt ut är det antalet rekryteringar eller är det kvalitén som ni vill öka? 

 

Joel – Just elitrekryteringsprojektet är det kvalité. Där ser vi att vi ska inte kliva över och ta 

över en rekryteringsdel som att de ska ta över några platser, utan det är mer för att sprida en 

kunskap om organisationen. Så där har vi ingen målbild över antal, där har vi mer en önskan 

om vilken kvalité och vilken bakgrund individerna ska ha. Sen om det blir en eller om det blir 

10 eller 20 det är inte så relevant i den här frågan. Sen ser vi att elitrekryteringsprojektet är 

inte någonting som vi tror ska ge frukt år ett utan det är ett fortsatt arbete som kanske ger 

frukt år fem, när yngre spelare ser att det finns en möjlighet. Vi lägger ju inte så stor vikt med 

hur många vi får ut år ett, självklart önskar vi ha många år ett men de ska ju vara just den här 
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processen som lever vidare och en möjlighet som leder vidare, som är en grundtanke i hela 

det här projektet. 

 

Johan – Har du någonting mer du skulle vilja tilläga innan vi tackar? 

 

Joel – Det är ju just det här med föreningsverksamheter, hur kan man få in, jag tror att en 

viktig del är att man får en aktiv föreningsrörelse, alltså med medlemsaktivitet. Bortsätt från 

roller hur kan man skapa möjligheter i en förening att erbjuda medlemmar en aktiv roll i en 

förening. Det tror jag är en viktig del. Att man inte ser det som att man är färdig som spelare 

och att man sen lämnar ishockeyn. Det ä nog et vanligt faktum idag, det är få som fortsätter 

från en aktiv roll. Vi ha ändå 60 000+ spelare så det finns ju en grund att rekrytera ifrån. Vi är 

för få som rekryteras därifrån, eller som behålls i idrotten som lägger av helt med idrotten. 

Och det är inget bra det är något som vi tappar på jätte mycket. Så det är något att lägga till i 

så fall en viktig del i rekryteringsarbetet blir att skapa en positiv och naturlig miljö i 

föreningsverksamheten för att bli domare. Och då behöver man kanske inte ha så mycket 

olika processer eller projekt för att rekrytera, då blir de en naturlig del. Och det är det vi ser i 

Kanada tillexempel domarskapet är en naturlig del av idrotten och då blir det lättare. Tycker 

man om ishockeyn så spelar det inte så stor roll vilka delar man är aktiv i utan då håller man 

på med ishockey för att man tycker det är kul helt enkelt. Och sen vill jag nog lägga till det hr 

med rekrytering av vuxna individer, vi rekryterar idag väldigt mycket barn, i åldrarna 12 till 

16. Det vi saknar är att rekrytera vuxna individer till barn och ungdomsidrott. Och där letar vi 

också vad har vi för framgångsfaktorer för at rekrytera en vuxen till ungdomsidrotten som ett 

stöd och ett verktyg för en säkrare idrott, det tror jag också är viktigt. Och som en intressant 

fråga hur kan man få vuxna individer och hjälpa till och stötta i barn och ungdomsidrotten. 

 

Johan  - Följdfråga på det då, jobbar ni aktivt med elitdomarna idag att de kommer in och 

stöttar ungdoms idrott och ungdoms domarna  på nått vis? 

 

Joel – Vi pratar mycket om dom som förebilder mer än rent fysiskt gå in och jobba med 

någonting, men det är lite som den här filmen vi jobba med där vi vill synliggöra deras arbete 

och personerna bakom just för att på nått viss mänskliggöra deras arbete. Det tror jag är jätte 

viktigt, och dom spelar en stor roll, det var lite som vi sa ekonomiska förutsättningarna har vi 

en pyramid där också att har vi ett bra klimat upp på toppen så sprider du ju ner sig på 
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ungdoms- och barnnivå. Och dom sätter lite agendan framförallt på vad är domarskapet, och 

det är ju någonting vi också måste prata om, den spridning och medial uppmärksamhet som 

finns på domare på elitnivå påverkar barn och ungdomsidrotten också. Jag tror att lyckas vi 

rekrytera rätt personer och lyckas vi ha bra klimat och rätt förutsättningar på elitnivå blir det 

mycket enklare att jobba ner på breddnivå framförallt. Men som svar på din fråga så jobbar vi 

inte jätte aktivt idag med det, vi har några få små saker men vi vill definitivt bli bättre på det, 

och använda de som syns mest i de här frågorna. bryter vi ner till den specifika frågan med 

domarrekrytering så är det bara en person som är anställd för att jobba med de frågorna 

tillsammans med massa andra frågor, så det blir ju aldrig en prioriterad fråga i sig genom att 

det blir end el av en arbetsdag eller flera arbetsuppgifter så det tror jag också är en svårighet, 

genom att jag tror att vi aldrig kan fokusera riktigt på det utan det blir en bisak i hela 

sammanhanget.  

 


