
Motion angående VAR 

Just nu ser vi på många håll i europeiska ligor och internationella turneringar hur införandet 
av VAR, Video Assistant Referee, breder ut sig inom fotbollen. Också på hemmaplan går nu 
diskussionerna varma om huruvida verktyget ska implementeras även i den svenska 
elitfotbollen. 

Vi förstår att det finns en god tanke och ambition att genom tekniska hjälpmedel stötta 
domarna i svåra situationer, men vi menar att de problem och bieffekter som VAR för med 
sig, vida överstiger nyttan av införandet. 

En av de absolut största nackdelarna med VAR, är hur det upplevs för de som många 
beskriver som den viktigaste faktorn inom fotbollen, nämligen supportrarna, åskådarna, 
konsumenterna, eller kort och gott – de som besöker våra arenor. VAR är i mångt och 
mycket en TV-produkt, som på sin höjd kan ge tv-tittarna en extra dimension i sofforna, men 
hur upplevs egentligen en VAR-bedömning på plats på arenan för en aktiv supporter? Vi tror 
att VAR kraftigt reducerar spontana känslouttryck av glädje, upprymdhet, ilska eller total 
eufori som kan uppstå vid avgörande ögonblick och riskerar att ta död på en stor del av 
upplevelsen som en fotbollsmatch faktiskt innebär. 

Det är också så att fotbollens utövare är människor, därmed bör även bedömningen vara av 
mänsklig karaktär. Att sträva efter millimeterrättvisa är ingenting som fotbollen tjänar på, 
tvärtom vet vi att en svårbedömd situation eller ett tveksamt domslut snarare bidrar till en 
diskussion och ett engagemang som ökar intresset för sporten.  

Fotbollens natur bygger, till skillnad från exempelvis ishockey, på rullande tid och 
förhållandevis få mål. På detta sätt passar VAR väldigt illa i formatet, då det blir långa, 
onaturliga avbrott som tar bort matchens rytm och puls. Av denna anledning är vi däremot 
klart mer positiva till exempelvis goal line technology, som i motsats till VAR, omedelbart ger 
ett svar om en boll är över mållinjen eller ej, och inte påverkar matchen med avbrott. 

I supporterkretsar är motståndet till VAR starkt och vi har sett hur det motionerats på 
liknande sätt till flera årsmöten i svenska klubbar. Vi tycker att de svenska elitklubbarna bör 
vara lyhörda gentemot sina supportrar. Allsvenskan har klarat sig utan VAR i snart 100 år, det 
har fungerat utmärkt. Vi är rädda om den svenska fotbollen så som den är idag och vill inte 
riskera att VAR reducerar den till en tv-upplevelse. 

Därför yrkar vi: 

- Att Kalmar FF ska verka emot ett införande av VAR gentemot Svensk Elitfotboll och 
Svenska Fotbollsförbundet. 

- Att Kalmar FF ska verka för att övriga elitklubbar går på samma linje. 
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