
ATT VARA 
FOTBOLLSDOMARE I 

VÄRMLAND
Intervjuer och 

sammanställning av 
Amanda Törner



Idag möts 
personer som vill 
bli domare av 
följande 
information på 
Värmlands 
Fotbollförbunds 
hemsida:

REKRYTERING IDAG

Men är det verkligen så?



Under våren har en intervjuundersökning 

genomförts där elva domare som valt att 

avsluta sin karriär har fått svara på frågor 

angående bemötande, svårigheter med 

domarrollen och varför de har valt att sluta. 



Alla tillfrågade fick beskriva sitt första år som domare och hur de 

upplevde det…

Första året



Alla tillfrågade domare tog sig förbi sitt första år, men förstår hur 

det kommer sig att så många slutar, tack vare det hårda klimatet 

som finns runt matcherna i Värmland idag.

Första året



De tillfrågade domarna fick svara på vad de 

tycker om bemötandet de får från andra 

personer i fotbollsfamiljen när de dömer. 

Tänker man efter är det enkelt att svara att 

man borde bemöta alla domare lika, men 

det är inte så det ser ut.



Bemöts domare lika?



Trots, eller kanske tack vare att klimatet för 

en domare är så tufft upplever alla ändå att 

de har lärt sig att bemöta andra domare på 

ett bättre sätt eftersom att de själva har 

varit i samma situation. 



Hur bemöter du andra domare idag?

Om jag hör saker på 
läktaren, försöker jag 
försvara domaren. 

Tjej, 28 år



Domarna fick också svara på hur det kommer sig att de har 

slutat…

Varför slutar domare döma?



Problemen som finns för domare i Värmland idag går att 

sammanfatta med följande punkter:
• Det första året är föräldrarnas beteende det tuffaste man ställs inför.

• Domare bemöts inte lika, och den största skillnaden beror på vilket 
kön domaren har.

• För många tar dömandet för mycket tid, man pressas till att döma 
mer än vad man egentligen vill.



Trygga domare

Från och med i år pågår verksamheten Trygga domare som  är ett samarbete mellan förbund och förening 
för att främja en trygg miljö för domarna i distriktet. Allt för att förebygga att domare slutar på grund av hög 
press eller dåligt bemötande vid match. 

Med enkla medel som en domarvärd och en banderoll vid spelplatsen kan vi förhoppningsvis tillsammans få 
alla som befinner sig runt om fotbollen i Värmland att tänka till en extra gång innan de uttrycker sig negativt 
om en domare och dennes insats. Domarna behövs för att matcher ska kunna spelas, därför vill vi att så 
många föreningar som möjligt ansluter sig till Trygga domare. Allt för att få en så levande och välmående 
fotbollskultur som möjligt i Värmland.

För att ansluta Er till Trygga domare, eller för att få ytterligare 
information, skall ni kontakta Richard Morero: 
richard.morero@varmlandsff.se 
054-770 71 03



Men det viktigaste av allt att komma ihåg…

”Utan domare kan inga matcher 
spelas, men utan matcher kan vi 
inte döma. Vi behöver varandra 
allihop.”

Tjej, 21 år


