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Domarenkät

Domarenkät
28 svar

Kön?
28 svar

Man
Kvinna
14,3%

85,7%

Redigera detta formulär

Ålder?
28 svar

Under 18 år
mellan 19-25 år
25%

mellan 26-35 år
över 35 år

60,7%

14,3%

Hur länge har du dömt fotboll?
28 svar
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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mindre än 1 år
25%
25%

1 år
2 år
3-5 år
6-10 år
11-20 år
mer än 20 år

32,1%

Vilket distrikt tillhör du?
28 svar
Redigera detta formulär

20
19 (67,9 %)
15

10

5

2 (7,1 %)

1 (3,6 %) 1 (3,6 %)

1 (3,6 %) 1 (3,6 %) 1 (3,6 %) 1 (3,6 %) 1 (3,6 %)

0
GFF

Göteborg
Gbg

Göteborgs fotbol…
Göteborg
Göteborh

Svff
Västra g…
Västra Götaland…

Tillhör du någon domarklubb?
28 svar

https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Om du tillhör en domarklubb, varför har du valt att tillhöra en
domarklubb?
25 svar

Rabatt på gym.
För att det är solidariskt att vara med.
Jag ser det som ett forum där domarfrågor lyfts upp och arbetas med. Ger även ökad gemenskap
Socialt
Gemenskap, stöttning och möjligheten att skapa nya vänner för livet.
Gemenskap och utbyta erfarenheter

Redigera detta formulär

Gemenskap, bra rabatter, bollplank
Omgänge med kollegor
Gemenskap och laganda
Gemenskapen
Bra med en domarklubb som står upp för domarna.
För att det är viktigt med en stark domarklubb som stöttar nya domare, ordnar tillställningar där man kan
få prata med liktänkande som delar ens passion, som för vår talan för att tillvarata gemensamma
intressen och inte minst för att stötta varandra när det är tufft.
ﬁn gemenskap. Bra avtal
Tillsammans är vi starka. Som ett fackförbund.
För att ha en enad front i externa samtal
Gemenskapen!
För sammanhållningen och olika event och för att få större chans att kunna påverka.
GIFDK
För att stötta en aktiv domarklubb, som kämpar för en sund domarkår och ser till att den växer och
utvecklas över tid.
För att få lite gemenskap och utöka mitt nätverk
Nästa är
De anordnar lite aktiviteter
En säkerhet,
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Gemenskapen
För att öka sammanhållningen bland domare

Om du inte tillhör en domarklubb, varför har du valt att inte tillhöra en
domarklubb?
2 svar

För att det tillför mig inget
De skall skicka ut sådana här formulärer oftare och se hur domarna mår och vad det tycker. Denna är
första som jag ser.
Redigera detta formulär

Hur ska domarklubbarna få domarna engagera sig med styrelsearbeten
i den lokala domarklubben?
28 svar

De ska se att deras arbete har effekt och belöning.
Det viktigaste är att få medlemmarna förstå vad domarklubben är. Det är först då du kan få engagerade
medlemmar. Få dem att förstå vad som gjort att vi har det som vi har Det.
Jag tror att styrelsen måste vara aktiv och visa sitt engagemang för att locka ﬂer domare och medlemmar
att bli aktiva. Att styrelsen behöver vara någon inspirationskälla
Stötta de mer, kolla på deras matcher, hjälpa dem i svåra situationer.
Ni borde marknadsföra
Domarklubben mer och på bredare sätt på alla domarkurserna. Men även också lägga upp event med
längre tids horisontell så att ni kan marknadsföra eventen under längre tid. Så att de kommer upp i allas
ﬂöden på sociala medier ﬂer gånger. Fortsätt i banan med att bjuda in proﬁler och bjuda in till diskussion.
Svår fråga att svara på men jag tror det handlar om att fortsätta visa hur roligt det är och vilket viktigt
arbete det är att ha en fungerande styrelse. Detta tror jag leder till mer intresse och ﬂer som vill engagera
sig.
Förmedla vikten av klubben
Ingen aning
Visa på att det är viktigt. Bra att synas i medier av olika sammanhang. Visa tydligt att det klubben gör är till
gagn för domarna.

https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Synas mer
Fler träffar , där domarna mer ingående förstår vad domarklubben gör.
Höras och synas i olika kanaler, ordna intressanta tillställningar med fokus på olika grupperingar i klubben,
stötta domare som har det tufft och även vara bra på att informera om att man gör bra saker.
Det gör ett bra jobb
Bjuda med intresserade vid styrelsemöten.
Vet ej
De gör ett bra jobb redan, mycket personligt ansvar utöver
Kanske genom att förklara vad syftet med en domarklubb är. Jag vet exempelvis inte vad den är till för
egentligen utan bara varför jag väljer att vara med.
Öppenhet och insyn i klubbens arbete och också informera och förtydliga de fördelar som ﬁnns i och med
att vara med i klubben.
Projekt, förelösningar etc.
Redigera detta formulär
Att verkligen ge alla chansen. Inte bara gå efter kontakter och att känna rätt människor för att komma
någon vart.

Knepigt, då väldigt få saker i samhället idag görs med ren goodwill. Man måste nog börja i rätt ände, och
se till att behålla nya unga domare då klimatet är tuffare nuförtiden.
Jättesvår fråga, tror att domarklubbarna precis som andra ideella föreningar har det svårt att få folk göra
gott för andra gratis
Ha bra kontakt tillsammans med aktiviteter.
Visa på fördelarna och möjligheterna som ﬁnns med det
Mer marknadsföring,
Mer tydliga direktiv
Månads brev för att summera hur det gått, vi har haft ﬂera överfall mot domare som man skall prata om
inte vara tysta.
Intresse samt möjligtvis någon förmån, domarkläder betalda?

Vad behöver fotbollsklubbar tänka på för att få yngre person att börja
döma?
28 svar

Känns redan som det är majoritet av unga domare.
Följa sina värdegrunder. Och behandla alla med respekt. För att skapa ett klimat. Som deras
föreningsdomare kan vara trygga i
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Vet inte
Sitt beteende
Motarbeta "Vi och dom" tänket som ﬁnns.
Jag tror det faller sig naturligt och att det inte är något som klubbarna kan påverka utan att det oftast är
ett individuellt val man gör där man känner att man kanske inte är tillräckligt duktig på fotboll eller inte
känner samma glöd och att bli domare sen borde falla sig naturligt.
Visa hur roligt det egentligen är
Erbjuda föreningsdomare kurser regelbundet, hitta intresset hos dessa personer tidigt
Visa att det ﬁnns en karriär att göra. Stödja ungdomarna. Uppmuntra. Ta bort spelare och ledare och
föräldrar som beter sig illa mot domare.
Att få bort våldet och hoten mot domare
Jag anser inte att det är en fråga fotbollsklubbar. De vill bara ha en domare. Frågan borde vara vad vi kan
göra för att motivera och engagera unga domare.
Ha en gemensam värdegrund när det kommer till hur man beter sig mot domare och vara bra på att leva
Redigera detta formulär
upp till den. Ett exempel är att någon gång under året bjuda in domare att komma ut och prata om
domarskap. Sen är att hålla föreningsdomarutbildningar något väldigt positivt
Uppföljning och närvaro
Informera i klubbarna.
Vet ej
Trygg miljö
Att förklara (och påminna väldigt ofta) hur svårt det kan vara att döma. Även att ledarna i laget försöker
hålla sig lugna vid motvind på matcher.
Ta ansvar för hur föräldrar och ledare beter sig och stötta och lyfta domarna och klargöra och förtydliga att
det är nya och unga domare som precis har börjat sin karriär. Låta äldre/mer rutinerade domare att få
informera/föreläsa för de yngre för att öka förståelse och skapa intresse.
Bete sig normalt. Vara mänskliga mer och samtidigt hylla insatserna som dom gjort.
Visa domaren lika mycket respekt som sin egen coach
De behöver nog börja tänka hur de agerar själva mot funktionärer under sina matcher. När man som ung
växer upp och skolas i en miljö där domare/funktionärer inte respekteras så vill man förmodligen inte stå
på den sidan heller.
Uppmuntra unga till att bli domare, skärpa synen på domare från ledare och föräldrar i klubbarna
Stötta och beromma domarna.
Ta hand om och stötta de yngre domarna.
Sitt Beteende,
Mer ansvar om moralen
Förståelse och dela samma målbild (ställ frågan till dem sedan levererar man)
Bjuda in och kanske låta en ung domare följa med under en match i en högre division.
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Vad behöver domarförbundet tänka på för att få yngre person att börja
döma?
28 svar

Fixa klimatet och vara mycket hårdare med protester osv så matcher är respektfulla och folk vågar bli
domare.
Sätta ner foten mot alla föreningar som inte kan respektera domarensroll. Få domarna att förstå och få
känna sig trygga i att förbundet står bakom dem.
Fortsätta utbilds föreningsdomare.
Stötta mer
Redigera detta formulär

Gå ut i klubbar runt om i Göteborg. Ta ett möte på 20 minuter när 15-17 åringar tränar. pitcha glädjen och
hur man utvecklas som människa.

Känslan jag får är att många yngre som blir domare gör det i början för att ha extraknäck så en lösning kan
vara att höja arvodet även ifall det är en ganska känslig punkt.
Visa hur roligt det är
Gå ut med info oftare till klubbarna
Ett förebyggande arbete. Visa för klubbarna att det är viktigt att domare måste börja sin karriär
någonstans. Alla måste få göra misstag och utvecklas. Även domare. Förbunden behöver stödja klubbarna
i att göra domaruppdraget attraktivt.
Att få bort våldet och hoten mot domare
Ge dem stöd. Finnas på plats. Som ung kanske man inte behöver en observation på kvalitén. Utan mer ifall
domaren ifråga ryckte det var roligt idag
Visa sig, stötta de som har valt att börja döma och satsa tid och resurser på coacher och observatörer för
gruppen av nya domare.
Stöd uppföljning närvaro
.
Uppvakta föreningar och skolor
Att man känner att man har stöd
Ingen aning men det kanske hade varit värt att låta ett par utvalda personer testa på hur det är att döma
och göra en intervju med dem där de får berätta om sin upplevelse. Då kanske dem förstår att det inte är
enklaste jobbet.
Information/utbildning och stöttning.
Höja arvodet, vara närmare domarna som dömer under ett helt år. Bättre kontakt.

https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Förbundet måste visa mer stöd. Gå ut och visa er för domarna. Behöver inte alltid vara en observation.
Räcker bara med att säga hej här är jag.
Kanske bjuda in till matcher eller träffar så att man som icke-domare kan se vilket ﬁnt gemenskap man
kan ta del av.
Göra något åt klimatet!
Stötta och berömma dommarna
Visa på det roliga med att döma, ofta är det bara det negativa som visas
Att prata mer positivt om fotbollen.
Stötta mer
Bättre och närmare samarbete
Bjuda in och göra domarskapet attraktivt. Hälsa på i skolor!

Redigera detta formulär

Vad behöver man göra för att behålla de som redan dömer idag?
28 svar

Få slutar. Så länge det inte är farligt att döma är det inga problem.
Ge dem en mer social gemenskap. Så den största delen av dömandet gör man för sig själv och
kollegornas skull.
Fokusera och öka uppmärksamheten för utvecklingen av domarna, ex observationer osv. Jag tror att Alla
domare uppskattar feedback, och viljan att göra bättre till nästa match och faktiskt se sin utveckling skulle
nog göra att man fortsätter döma.
Stöttning som sagt
Få ett bättre klimat med respekt mot domare.
Sätta mycket hårdare straff för lag och spelare som missköter sig eller på något sätt verbalt eller fysiskt
ger sig på domare. Ju hårdare straffen är desto mindre är chansen att spelare/ledare missköter sig och
det leder till en bättre arbetsmiljö för oss domare vilket gör att ﬂer väljer att fortsätta döma.
Se de, höra de, visa att de kan utvecklas och ständig feedback. Visa ledarskap från coacherna.
Stöd vid avbrutna matcher, tajtare kontakt mellan domarcoacher och domare
Ta hand om den rådande arbetsmiljön som domarna i de lägre divisionerna utsätts för i dagsläget. Våld
och hot blir vardag - det är oacceptabelt och förbunden måste agera! Förebygga ute i klubbarna.
Att få bort våldet och hoten mot domare
Ledare som är konsekventa , det är alldeles för mycket ( jag gillar honom han blir uppﬂyttad )
Stötta, observera, ge deras coacher möjlighet att ta sig tid att vara närvarande och kanske ordna event så
att de kommer i kontakt med varandra
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Stöd uppföljning närvaro
Jobba för högre arvoden, längre och skarpare straff vid våld/hot mot domare, fortsätta med alla grymma
aktiviteter som skapar gemenskap.
Stötta, uppmuntra, observationer
Respons, bra kommunikation
Hatet mot domare måste sänkas avsevärt.
Stötta och ﬁnnas tillgängliga.
Ni måste ha bättre struktur i domarklubben. Tydligare och striktade direkt till klubbar och ledningar.
Samma sak som ovanstående svar. Och detta häller alla domare. Inte bara yngre, utan även dom äldre
domarna. För vi behöver också stöd och uppvaktning.
Fler mentorer på plats under matcherna. Fler från förbundet som tar sig ut och stöttar domarna, nya som
gamla, och inte bara när det hettar till på hösten utan under hela säsongen.
Stöttning, mentorskap, ﬂer "vuxna" vid tidiga matcher för unga domare. Fler observationer!!
Utvärdera, observera, utbilda

Redigera detta formulär

Coachverksamheten är väldigt viktig. Att domarna får observationer. En till två gånger per år är för lite
Höj Arvorderna,
Fortsätta puscha
Bättre och närmare samarbete
Värna om dem och lyssna. Återkoppla och fråga hur de mår och följa upp eventuella händelser så att de
får stöd. Att man blir sedd och uppskattad!

Övriga tankar/synpunkter?
5 svar

Bra enkät!
Om ett lag drar på sig 6 grova röda kort på en säsong (helt orimligt i bok/ a 20 matcher +-5) Så borde
nästa grova röda kort resultera i en större böter till föreningen för disciplinära skäl. Säg att grov nummer 7
innebär 10 000-15000 i böter. Det skulle innebära liv eller död för vissa föreningar. De skulle nog också
innebära att de jobbar mot problemet mer internt. Idag har vi klubbar som ligger på 10-15 röda kort på 2025 matcher. De blir också avbrutna matcher och dålig stämning med hot osv. En tanke hur vi skulle kunna
slå emot klubbarna som beter sig illa.
Nej
Ni från er sida måste visa att ni står bakom oss domare. Ibland känns det inte så och samtidigt hör ni av er
när det väl händer. Bättre struktur, kontakt och styrelse. Ni måste kunna höja rösten gentemot förbund,
spelare, ledare och klubbar.
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7rQd4/viewanalytics
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Mer formulärer där domarna får utrycka sig anonymt och ge sin bild
"puls check" exempelvis månadsvis bra feedback till alla.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor Ytterligare villkor

Formulär

Redigera detta formulär
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