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Att VAR eller icke VAR är en fråga som påverkar svensk fotboll går inte att 
sticka under stolen med, oavsett på vilken sida i frågan man står på. Precis 
som motionärerna lyfter är detta en fråga som redan tagits upp på vårt 
årsmöte 2021 och till viss del håller vi med om att det hänt mycket kring VAR 
samtidigt som det utifrån ett svenskt perspektiv inte hänt mycket.  
 
Med det sagt vill vi tacka motionärerna för att de återigen lyfter frågan. Vad 
gäller VAR inom svensk fotboll finns det sedan tidigare ett beslut inom 
Svenska Fotbollsförbundet som ger styrelsen för SvFF mandat att fatta 
beslut om eventuell implementering av VAR i den svenska elitfotbollen.  
 
Det finns även en utredning som också motionärerna hänvisar till och där det 
mycket riktigt framgår att andelen korrekta domslut beräknas öka från 93 
procent till 98,8 procent. Det som också framgår av utredningen men som 
motionärerna inte tar upp är det i uppskattningsvis 70 procent av matcherna 
inte uppstår någon fördröjning av spelet på grund av granskningar via VAR. I 
resterande 30 procent beräknar man den genomsnittliga fördröjningen per 
match med ungefär 1 minut.  
 
Av de 240 allsvenska matcherna som granskades under 2022 i efterhand 
korrigerades 41 domslut, vilket precis som motionärerna skriver innebär 
ungefär var 6:e allsvensk match. Av de 41 besluten var 23 straffsparkar som 
inte dömdes men som borde dömts, 8 utvisningar som inte blev dömda, 7 
mål som felaktigt dömdes bort för offside och 3 mål som inte dömdes som 
offside men som borde blivit det. Resultatet rent sportsligt och poängmässigt 
skulle mycket väl kunnat påverka hur tabellen såg ut i slutet på säsongen om 
vi redan hade VAR i svensk elitfotboll.  
 
Kostnaden för att införa VAR i svensk elitfotboll beräknades 2021 till cirka 13–
15 miljoner. Med den teknikutvecklingen som sker just tex i Norge kommer 
dessa kostnader att minska markant. Dessutom finns det positiva 
marknadseffekter kring ligan vid en implementation av VAR. 
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Styrelsens yttrande 
 
Styrelsen uppfattning är att föreningen ska fortsätta följa utvecklingen 
avseende VAR enligt beslut på årsmötet 2021 och avvakta ställningstagande 
tills det finns tydliga tillgängliga alternativ. Vidare ska föreningen fortsätta följa 
den teknikutveckling som sker i hög takt för att förbättra effekten av VAR.  
 
Mot denna bakgrund ska motionen anses besvarad.  
 


