
Motion angående VAR 
 

Moderniseringen av fotbollen är i full gång, på samma sätt som tekniken mer och mer tar över 

samhället. Vi ser hur sporten förändras genom tillåtandet av konstgräs som underlag och 

matcher som avgörs vid skrivbord istället för på planen. Ytterligare en förändring som följer 

samma linje är det eventuella införandet av Video Assistant Referee (VAR). Systemet har 

tillämpats i flera av de europeiska ligorna och ska för första gången i Sverige testas när vår 

förening spelar 16-delsfinal i Europa League.  
 

Tanken med ännu ett redskap för domarteamet är i teorin god, men i praktiken väldigt mycket 

svårare att hantera. Vilket har visat sig, då fotbollsmatcher ständigt har påverkats av avbrott 

samt att rytmen i spelet försvinner. Med tillämpningen kommer känslan för fotbollen avta och 

den spontana, euforiska känslan vid avgörande sekvenser kommer att försvinna för alla oss 

fotbollsälskare. Fotboll utgörs av människor och dess mänskliga faktor är en avgörande 

beståndsdel i sporten. Fotbollen urholkas när spelet börjar utgå ifrån millimeterrättvisa. 

Genom att vårda och förbättra den mänskliga faktorn istället för att radera den helt och hållet 

kan också charmen och passionen på läktaren och på planen bibehållas.  
 

Domslut, såväl korrekta som de som senare visar sig vara felaktiga, är en del av den totala 

fotbollsupplevelsen och mytbildning runt fotbollsmatcher som lever kvar och diskuteras i det 

kollektiva supporterminnet. Dessa minnen och diskussioner verkar som en förenande kraft 

inom supporterkretsar. Därför anser vi att fotbollsmatcher måste få omgärdas av bedömningar 

som ibland är rätt och ibland är fel, då de bidrar till den känslomässiga bergochdalbana som 

fotboll är, samt till den kultur och historia som omgärdar en förening och dess supportrar. Om 

detta tas bort från fotbollen närmar vi oss mer och mer ett tv-spelsliknande tillstånd av 

matcher utan utrymme för spontanitet, känslor, mytbildning eller argumentation. 

 

Ett argument som yttrats för införande av VAR är att det behövs för att våra svenska domare 

ska kunna utbilda sig och få den erfarenhet som krävs för att kunna döma internationella 

matcher samt mästerskapsmatcher. Vi anser att inskränkningen av formatet på Allsvenskan är 

alldeles för stort vid införandet av VAR och ser därför hellre en avsaknad av svenska domare 

i VAR-sammanhang än ett införande i Allsvenskan. 

 

Även om fotbollen ska vara så rättvis som möjligt så är fotbollen inte till för domarna utan för 

spelarna och supportrarna. Millimetergranskning på bekostnad av känslan för fotbollen är 



oproportionerligt. Det är viktigare att fotbollen fortsatt får vara en åskådarsport med känslorna 

i främsta rummet, snarare än en exakt vetenskap. Håll bara tanken i huvudet att Rosenbergs 

sista mål på Stadion hade blivit utsatt för en VAR-granskning och den sordin det hade lagt på 

den stundens spontanitet och glädjeyttringar. Ett scenario vi tror väldigt få skulle valt som 

alternativ. 

 

För att Svensk Elitfotboll ska kunna göra en förutsättningslös utredning gällande VAR i 

svensk fotboll väljer vi att inte motsätta oss eventuella kommande alternativ till VAR utan 

istället specificera motståndet till VAR i dess nuvarande form: videogranskning som innebär 

spelavbrott eller fördröjning av domslut. Vi poängterar samtidigt att detta inte betyder att vi 

inte kommer att vara kritiska till eventuella kommande alternativ till VAR. 
 

Därför yrkar vi på att årsmötet beslutar:  
 

• att Malmö FF aktivt ska verka inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet 

mot införandet av videogranskning (VAR) som innebär spelavbrott eller fördröjning 

av domslut i svensk fotboll. 

• att Malmö FF aktivt verkar för att övriga svenska elitklubbar ska gå på samma linje  
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