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1. Abstract 

Technological development is rapidly transforming most aspects of modern society, and is 

consequently affecting expectations to the precision of processes previously handled with larger room 

for (human) maneuvering. Overall, the thesis seeks to examine this trend by investigating the 

implications of the Video Assistant Referee (VAR) technology on Danish professional football.  

Specifically, the thesis analyses ways in which the VAR technology can ascribe new meaning to the 

sport through various discursive positions. The analytical strategy is inspired by Laclau’s Discourse 

Theory, which frames the different meanings fixations. Empirically, the thesis relies on data gathered 

from qualitative interviews, articles, press releases, rulebooks, and official documents from high 

profile international football organisations.  

 

The thesis finds that the fixity of meaning happens within three main categories: First, VAR questions 

the role and professionalism of the referee. Second, VAR affects the quality of the Danish football 

championship tournament (Superligaen) and the overall entertainment value of the sport. While lastly, 

the new technology raises overall fairness-questions, which can be subcategorized into rule-

regulations, sportsmanship, and technical and timely fairness. In particular, the latter concerns 

whether VAR’s rulings on ‘clear and obvious’ mistakes can be defined within a timeframe.  

 

Based on the analysis, the thesis argues that the VAR-technology can be seen as a steering technology, 

a concept introduced in Michel Foucault’s work on power relations. An example is the referees’ 

potential behavioral change. The technology can further be seen as a Panopticon, which means that 

the players constantly feels surveilled, and therefore self-surveil. By doing this, the thesis argues, the 

players’ behavior positively improves. From a ‘Bourdieusian’ perspective, the thesis also argues that 

the technology entails self-observation within the organisations FIFA and DBU, where FIFA for 

example perceives itself as an organisation that stands for fairness and rule-regulation.  

 

In conclusion, the thesis proposes two possibilities to overcome the unintended and unwanted 

consequences of VAR. On the one hand, a possibility is to set a maximum time in which VAR can 

be used and the flow of the game is preserved, while on the other hand, a fixed amount of time can 

be set, so that the game is always stopped for the same amount of time every time VAR is used.  

This thesis shows that VAR is introduced to minimize referee errors, but that the technology cannot 

be installed without unforeseen consequences that risk changing entire aspects of the game.  



  

  

  

Side 2 af 131 

 

2. Indholdsfortegnelse 

1. ABSTRACT .................................................................................................................................................................... 1 

2. INDHOLDSFORTEGNELSE....................................................................................................................................... 2 

3. PROLOG......................................................................................................................................................................... 4 

4. INDLEDNING ................................................................................................................................................................ 6 

4.1 PROBLEMFELT ............................................................................................................................................................ 6 

4.1.1 Problemformulering .......................................................................................................................................... 8 

4.2 AFGRÆNSNING ........................................................................................................................................................... 8 

4.2.1 Fodboldens historie – kort fortalt ...................................................................................................................... 9 

4.2.2 Følelserne, økonomien og teknologierne ......................................................................................................... 10 

4.2.3 Video Assistant Referee (VAR) ........................................................................................................................ 11 

4.2.4 Udviklingen og modtagelsen af VAR ............................................................................................................... 13 

4.3 FODBOLDENS AKTØRER ............................................................................................................................................ 14 

4.4 BEGREBSAFKLARING ................................................................................................................................................ 18 

5. TEORI OG ANALYSESTRATEGI ........................................................................................................................... 19 

5.1 VIDENSKABSTEORETISK POSITION OG ROLLE ........................................................................................................... 19 

5.2 LACLAU OG MOUFFE ................................................................................................................................................ 19 

5.3 DISKURSBEGREBET OG TEORIEN............................................................................................................................... 20 

5.3.1 Dislokation....................................................................................................................................................... 22 

5.3.1.1 Det sociale felt og kriterier .......................................................................................................................................... 23 

5.3.2 Hegemoni ......................................................................................................................................................... 23 

5.3.3 Artikulatorisk praksis, elementer og ækvivalenskæder ................................................................................... 24 

5.3.4 Nodalpunkter ................................................................................................................................................... 25 

5.3.5 Subjektpositioner ............................................................................................................................................. 26 

5.4 DET ANALYSESTRATEGISKE BLIK OG KRITIK ............................................................................................................ 27 

5.4.1 Ledeforskel og iagttagelsespunkt..................................................................................................................... 28 

5.4.2 Blik ................................................................................................................................................................... 28 

5.4.3 Kritik ................................................................................................................................................................ 29 

6. FREMGANGSMÅDE .................................................................................................................................................. 31 

6.1 FORSKNINGSTEKNIKKER .......................................................................................................................................... 31 

6.2 FORSKNINGSDESIGN ................................................................................................................................................. 32 

6.3 AFGRÆNSNING AF EMPIRIARKIV............................................................................................................................... 33 

6.3.1 Udsagn videreformidlet i en dansk kontekst .................................................................................................... 34 

6.4 TEMATISERINGER OG BEHANDLING AF UDSAGN ....................................................................................................... 35 

6.5 KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEWS ................................................................................................................... 35 



  

  

  

Side 3 af 131 

 

7. DISLOKATIONEN ...................................................................................................................................................... 37 

8. ANALYSE ..................................................................................................................................................................... 43 

8.1 ANALYSEDEL I: DOMMERENS ROLLE ....................................................................................................................... 43 

8.1.1 Dommerens professionalisering ...................................................................................................................... 43 

8.1.1.1 Subjektpositioner ......................................................................................................................................................... 48 

8.1.2 Opsamling ........................................................................................................................................................ 51 

8.2 ANALYSEDEL II: KVALITETEN AF DANSK FODBOLD ................................................................................................. 53 

8.2.1 Konkurrencedygtighed..................................................................................................................................... 53 

8.2.1.1 Subjektpositioner ......................................................................................................................................................... 56 

8.2.2 Fodboldoplevelsen ........................................................................................................................................... 58 

8.2.2.1 Subjektpositioner ......................................................................................................................................................... 64 

8.2.3 Opsamling ........................................................................................................................................................ 67 

8.3 ANALYSEDEL III: RETFÆRDIGHED ........................................................................................................................... 69 

8.3.1 Regelret retfærdighed ...................................................................................................................................... 69 

8.3.1.1 Subjektpositioner ......................................................................................................................................................... 74 

8.3.2 Sportslig retfærdighed ..................................................................................................................................... 78 

8.3.2.1 Subjektpositioner ......................................................................................................................................................... 83 

8.3.3 Teknisk retfærdighed ....................................................................................................................................... 86 

8.3.4 Tidslig retfærdighed ........................................................................................................................................ 90 

8.3.5 Opsamling ........................................................................................................................................................ 92 

8.4 DELKONKLUSION ..................................................................................................................................................... 94 

9. DISKUSSION ............................................................................................................................................................... 96 

9.1 DOMMERENS, TILSKUERENS OG SPILLERENS HANDLERUM ....................................................................................... 98 

9.2 PANOPTIKON .......................................................................................................................................................... 102 

9.3 MÅLET OM RETFÆRDIGHED I FODBOLDSPILLET ..................................................................................................... 104 

9.4 TIDSPERSPEKTIVET OG FORSLAG TIL INTERVENTION .............................................................................................. 108 

10. KONKLUSION ........................................................................................................................................................ 113 

11. PERSPEKTIVERING ............................................................................................................................................. 116 

LITTERATURLISTE .................................................................................................................................................... 118 

 

 

 



  

  

  

Side 4 af 131 

 

3. Prolog 

Det gamle legendariske Wembley i den engelske hovedstad London var fyldt til bristepunktet og 

formentlig også mere end det. 93.000 tilskuere sad i åndeløs spænding og fulgte historiens sjette VM-

finale i fodbold. Året var 1966 og dagen den 30. juli. Kampen stod mellem to af Europas absolutte 

stormagter - både på og udenfor banen - England og Vesttyskland. Stillingen var 2-2, og det 

nervepirrende opgør var gået i forlænget spilletid for at finde en vinder. For England - fodboldens 

moderland - ville det være første gang, hvis det skulle lykkes at vinde verdensmesterskabet, mens det 

for vesttyskerne ville være anden gang i landets korte historie, hvilket i sig selv ville være 

imponerende. Den store viser, på det enorme ur i den ene ende af Wembley, havde netop krydset 

minut 100, da en situation, som senere er blevet kaldt den mest omdiskuterede i fodboldhistorien, 

udspillede sig. Den engelske angriber Geoff Hurst modtog bolden lige uden for det lille målfelt i 

vesttyskernes ende. Da Hurst tæmmede bolden, havde han kun en ting for øje. Han ville afslutte med 

det samme på den halvflade aflevering. Det hårde spark fra den tætbyggede englænder kanonerede 

forbi den vesttyske-målmand Hans Tilkowski og direkte op på overliggeren. Herfra sprang bolden 

ned på græstæppet og ud i spil. Hændelsen, der varede et splitsekund, er den dag i dag stadig 

omgærdet af mystik, for var bolden inde eller ude? (Ertmann 2014). Havde Geoff Hurst scoret sit mål 

nummer to i kampen, eller havde forsøget kun været lige ved og næsten? Ingen kameravinkel har 

siden kunnet afsløre det endegyldigt, ej heller dommerne kunne med deres øjne nå at registrere, om 

bolden havde været over stregen eller ej. Kampen var et kort øjeblik afbrudt, da hysteriske engelske 

officials febrilsk gestikulerede til dommer Gottfried Dienst samt hans linjevogter Karol Galba, hvis 

ansvarsområde mållinjen reelt udgjorde. Dienst og Galba konfererede kort og dømte så mål. Wembley 

eksploderede, og fodboldens moderland var nu foran 3-2. Denne føring gav de aldrig fra sig, og en 

sidste desperat vesttysk satsning kostede endnu et mål således, at England vandt finalen med 4-2. 

 

Siden den juli-aften i 1966 havde der i fodboldverdenen været interne diskussioner omkring, hvorvidt, 

der måtte yderligere hjælp til, hvis det skulle sikres at fodboldkampene udspillede sig efter 

Fodboldloven. Intet havde dog kunnet overbevise fodboldens øverste myndigheder om, at en sådan 

yderligere hjælp var nødvendig, og så skete det uundgåelige, nemlig at historien nærmest gentog sig. 

52 år efter finalen på Wembley skulle England og Tyskland igen mødes ved et verdensmesterskab. 

Stillingen var 2-1 til Tyskland, og englænderne skulle igen være holdet, der ramte overliggeren. 

Denne gang var det den engelske landsholdsanfører Frank Lampard, som med sin afslutning 

overlistede den tyske målmand Manuel Neuer. Bolden sprang fra overliggeren ned på græstæppet, 
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men denne gang utvivlsomt, og med en margin på over en meter, ned på den side af mållinjen, som 

betød, at England efter reglerne havde scoret. Problemet var dog, at kampens dommer ikke vurderede 

det således, og han vinkede afværgende spillet videre. Alverdens tv-seere var vidne til den åbenlyse 

uretfærdighed, som blev vist igen-og-igen fra forskellige kameravinkler, der alle uden tvivl påviste, 

at bolden havde krydset mållinjen. Efterfølgende rasede englænderne, som følte sig snydt og debatten 

om indførelsen af teknologier, der kunne hjælpe dommerne, blussede for alvor op igen.  
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4. Indledning 

Det er i dag vanskeligt at forestille sig et liv uden teknologier. Fra vi står op, til vi går i seng, er vi 

brugere af teknologi, og oftest er disse sat i verden med det formål at gøre det mere bekvemmeligt 

for dem, der installerer disse. På denne måde er teknologier med til at forme, hvad vi forstår ved det 

rigtige og det forkerte, det bekvemmelige og det ubekvemmelige etc. Da teknologierne er blevet så 

stor en del af vores hverdag, er det dog samtidig også først, når teknologierne ikke virker, at vi stiller 

spørgsmålstegn ved dem, og brugen af dem vil derfor ofte, når de fungerer perfekt, foregå ureflekteret. 

I sportens verden er teknologierne også flyttet ind, og dette sågar i en sådan grad, at teknologierne er 

til voldsom debat i f.eks. fodboldverdenen. For selvom disse er sat i verden for at løse et problem og 

dermed har en hjælpende funktion som sit formål, så flytter disse, nøjagtig som i resten af samfundet, 

også i fodboldens verden, kompleksitet fra et sted til et andet. (La Cour et al. 2017: 7-13). Netop af 

denne årsag stilles der i disse år i fodbolden, det samme spørgsmål, som man har stillet i 

velfærdssamfundet længe: “Bare fordi vi har teknologien, skal vi så bruge den?”  

 

4.1 Problemfelt 

Fodbold er den største sport i verden (Hansen 2006a: 9-11) og spillet med den lille runde bold vokser 

sig større år for år, når man måler på antallet af udøvere, mediebevågenhed, antallet af tilskuere og 

kommercielle parametre (PLbold.dk 2018). Sportens absolutte topelite er spækket med 

personligheder, som hovedparten af klodens befolkning er bekendte med, og som de ivrigt følger uge 

efter uge. Spillet er med andre ord en verdenssport, som beviseligt ikke bare afgrænser sig til kampen 

på banen, men som også breder sig ud i samfundet og ind i de politiske og økonomiske systemer rundt 

om i verden (DR.dk 2017). Udviklingen af spillet har selvsagt ændret sig enormt siden 1850’erne, 

hvor sporten blev udviklet og sat i system på de engelske kostskoler. Bolden er næsten det eneste 

oprindelige tilbageværende fra spillets fødsel, da spillets tilgang, regler, udøvere og omverden har 

forandret sig. Sporten har over årene udviklet og optimeret sig. Spillerne er blevet dygtigere, 

træningsmetoderne mere avancerede, pengene større, udstyret mere specialiseret, tilskuerne flere, 

stadionerne smukkere, mediedækningen mere massiv, reglerne mere omfattende og 

dommergerningen mere professionaliseret. Netop dommeren, som Fodboldlovens håndhævende 

instans på banen, har ligesom resten af spillet gennemgået en stor udvikling fra sportens begyndelse. 

Dommeren er gået fra slet ikke at eksistere til i dag - 150 år efter - at være flankeret af en håndfuld 

dommerassistenter. På trods af denne udvikling i “dommerinstitutionen” er håndhævelsen af spillets 
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regler i dag, ligesom for 150 år siden, et anliggende for dommeren inde på banen. (Hansen 2006a: 

13-31). Således står der i Fodboldloven:  

“Fodbold må have regler, som sørger for at spillet er fair, eftersom én af 

forudsætningerne for skønheden i ’det skønne fodboldspil’ er fairness. Dette er et 

grundlæggende træk i spillets og lovens ånd. De bedste kampe er dem, hvor dommeren 

nærmest er overflødig, fordi spillerne spiller med respekt for hinanden, dommerteamet 

og reglerne. Integriteten i reglerne og hos de dommere, som forvalter dem, skal altid 

beskyttes og respekteres. Alle med indflydelse, især trænere og anførere, har et stort 

ansvar over for spillet ved at respektere dommerne og deres afgørelser.” (DBU 2019a: 

8) 

     

Udviklingen i spillets fairness har i mange år været til diskussion, da respekten for modspillerne i 

kampens hede mange gange har været til at overse. Diego Maradonas “Guds hånd” fra 1986 (Classic-

England 2012), Thierry Henrys snyd mod Irland i 2009 (Futblog 2016) og Rivaldos teatralske filmeri 

fra VM i Japan og Sydkorea i 2002 (Dunkmaster3333 2011) er blot tre eksempler på, at denne fairness 

har været skubbet til side. 

Af blandt andet disse årsager har fodboldverdenen det seneste årti bevæget sig i retning af, at 

Fodboldloven - og dermed denne fairness - ikke længere blot skal opretholdes og håndhæves af 

dommeren på banen og dennes assistenter, men at disse skal have hjælp fra teknologier, hvis funktion 

ikke udelukkende administreres af en dommer af kød og blod, og som ikke udelukkende befinder sig 

på banen. Forsøget på at håndhæve reglerne har med indførelsen af Goal-line technology i 2012 

(FIFA.com 2012) og senest Video Assistant Referee (VAR) (IFAB 2018: 10-16) fra 2018 taget endnu 

et skridt i udviklingen om at håndhæve Fodboldlovens regler. Dette er første gang i fodboldens 

historie, at man gør brug af ikke-menneskelige dommerassistent-teknologier i håndhævelsen af 

Fodboldloven. Særligt VAR-teknologien har været til heftig debat rundt omkring i fodboldverdenen 

siden, at fodboldens øverste organ vedtog at indføre VAR i topfodbold. Markante ændringer i det 

traditionsbundne fodboldspil går sjældent stille for sig, hvilket heller ikke har været tilfældet i 

forbindelse med indførelsen af VAR-teknologien rundt omkring i fodboldverdenen. 

Teknologien har på nuværende tidspunkt bredt sig til nationale ligaer i hele verden deriblandt 15 

europæiske fodboldforbund (IFAB 2019a). Fra sommeren 2020 bliver VAR-teknologien også at finde 

i den bedste danske fodboldrække Superligaen (DBU 2019b).  
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Da VAR-teknologiens udbredelse nu også har nået de danske boldbaner, er debatten om VAR i 

elitefodbolden naturligvis også blusset op herhjemme. Diskussionerne i den offentlige debat omkring 

teknologien, dens virke og berettigelse har vakt vores interesse for det sociale felt omkring 

Fodboldlovens håndhævelse, da vi undrer os over, hvordan der kæmpes om at definere og dermed 

meningstilskrive den betydningen som VAR-teknologiens indførelse får for spillet og dets aktører. 

Vi ønsker derfor med dette speciale at undersøge, hvordan denne teknologiske tilføjelse til 

håndhævelsen af Fodboldlovens regler kan have konstitutive konsekvenser for væsentlige aktører i 

fodboldspillet og fodbolden som sport.  

 

4.1.1 Problemformulering 

Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: 

 

Hvilke diskursive positioner, om at tilskrive mening til teknologien “VAR” i den danske 

fodboldverden, kan identificeres, og hvilke konstitutive konsekvenser har teknologien for 

fodboldspillet?  

 

For at kunne besvare problemformuleringen har vi opstillet følgende arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan tilskrives der mening til VAR-teknologien i en dansk kontekst efter nærværende 

projekts iagttagede dislokation? 

2. Hvilke konstitutive konsekvenser har meningstilskrivelserne for måden at iagttage 

fodboldspillet på? 

 

Vores analyse, og dermed besvarelsen af første arbejdsspørgsmål, vil foretages med udgangspunkt i 

en poststrukturalistisk diskursanalyse inspireret af Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, hvorudfra det 

vil blive analyseret, hvordan VAR-teknologien tilskrives mening ud fra forskellige diskursive 

positioner. Yderligere vil vi diskutere, hvilke konstitutive konsekvenser disse diskursive positioner 

har for måden at iagttage fodboldspillet på, bl.a. med hjælp af Michel Foucaults begreb om 

styringsteknologier, der dermed er besvarelsen af andet arbejdsspørgsmål.  

 

4.2 Afgrænsning 

I dette afsnit ønsker vi at redegøre for hvorledes VAR-teknologien kan anskues i et større perspektiv 

og dermed bevæge os mod en afgrænsning af projektets sociale felt omkring fodboldverdenen. Vi 
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ønsker med afsnittet at redegøre for den kontekst, som VAR-teknologien udspringer af samt skærpe 

vores blik for, hvad der går forud for teknologiens indførelsen i fodbold. Dette præsenteres og 

afgrænses med udgangspunkt i en udvidet “tragtmodel”, hvor vi starter overordnet i fodboldens 

historie, og derefter skridt for skridt indsnævrer vores blik for teknologien og dens praktiske 

betydning og formål. Modellen afbildes i projektets afsnit “Fremgangsmåde”.  

 

4.2.1 Fodboldens historie – kort fortalt 

Fodbold er i dag verdens mest udbredte sportsgren målt på antallet af udøvere, tv-seere og den 

omsætning som spillet hvert år genererer. (PLBOLD.dk 2018). Naturligt nok har sporten derfor 

gennemgået en enorm udvikling siden dens oprindelige rødder, som man mener, kan spores tilbage 

til 1300-tallet. Spillet har været sat i system siden 1800-tallet, hvor engelske kostskoler begyndte at 

opsætte regler for spillet. Datidens fodbold er dog langt fra den moderne udgave af spillet, som vi 

kender i dag. (Hansen 2006a: 15-20). Spillet, i den moderne genkendelige form, har eksisteret siden 

1863, hvor en gruppe mænd fra den britiske middelklasse grundlagde verdens første fodboldforbund 

FA (Football Association) (Hansen 2006a: 13). 

  

Penge og topfodbold har siden slutningen af 1800-tallet hængt uløseligt sammen. Her begyndte de 

bedste engelske klubber at indgå kontrakter med de bedste spillere, hvilket førte til, at FA i 1885, 

modvilligt, måtte acceptere, at ”fodboldpenge” nu var en del af sportens elite. Lige siden har økonomi 

og topfodbold været uadskillelige størrelser. (Hansen 2006a: 27-28). I Danmark hentede man 

inspiration fra den engelske liga, og herhjemme overtog man også de regler, som FA havde opstillet 

i slutningen af 1800-tallet. I dag er fodbold Danmarks nationalsport og Dansk Boldspil-Union havde 

i 2018 329.922 medlemmer, hvilket gør sporten til landets største målt på antallet af udøvere. (DIF 

2018).  

  

Fodbolden bredte sig ikke kun til Danmark. Sporten blev hurtigt en verdenssport med udøvere på 

flere kontinenter og i mange befolkningsgrupper. Grundlæggelsen af FIFA i 1904, Det Internationale 

Fodboldforbund, satte en tyk streg under, at fodbold ikke kun var en engelsk kostskolesport, men en 

global sport. Sportens hurtige udbredelse skyldtes blandt andet, at landene på dette tidspunkt i højere 

grad end tidligere interagerede med hinanden. Denne udvikling i verdenssamfundet førte til 

konflikter, krige og politiske kriser på tværs af landegrænser og kontinenter, og midt i konflikterne 

fik fodbolden i flere tilfælde en symbolsk forsonende rolle. Et ikonisk eksempel på dette var, da tyske 
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og britiske soldater juleaften 1914 under Første Verdenskrig lagde våbnene for en kort bemærkning 

for at spille fodbold mod hinanden i krigsterrænets ingen-mands-land. (Hansen 2006a: 51).  

I dag er fodbolden i yderligere grad globaliseret og dens økonomiske formåen gør, at sporten huser 

de bedst betalte sportsudøvere, har de højeste seertal, og er den sport på verdensplan med flest 

professionelle ligaer (PLbold.dk 2018).  

  

4.2.2 Følelserne, økonomien og teknologierne 

Sport og konkurrence har altid afstedkommet mange følelser, da det engagerer mennesker verden 

over at følge med i, hvilken nation som mestre en given sportsgren bedst og her er fodbolden ingen 

undtagelse. Det kunne blandt andet i Frankrig registreres, at selvmordsraten faldt signifikant hver 

gang franskmændene havde vundet en kamp ved fodboldens verdensmesterskab i 1998 (Encrenaz et 

al. 2012). I Mexico City betød publikums jubel ved et storskærmsarrangement, som følge af en 

mexicansk scoring ved VM i fodbold i 2018, at jordskælvsalarmer på landets seismologiske center 

slog ud (Park 2018), og i Argentina kan du blive begravet i en kiste i farverne fra dit yndlingshold i 

vished om, at det kun er fans af netop den samme klub, som ligger til hvile rundt om dig (Jørgensen 

2010). 

 

Rundt om fodboldspillet har magtens elite i mange år forsøgt at påvirke verdensordenen og 

verdensfortællingen igennem fodbolden. Det har betydet, at også store summer af penge er i omløb 

omkring spillet, og det har afstedkommet, at sporten har været genstand for meget kritik og mange 

skandalesager. Senest har det internationale fodboldforbund, FIFA, været i søgelyset i forbindelse 

med historier om magtmisbrug, her med særlig tanke på bestikkelsesskandalen i milliardklassen, der 

udspillede sig i 2015 og i 2016, og som trækker tråde til uddelingen af værtskab for VM i Rusland i 

2018 og VM i Qatar i 2022 (DR.dk 2017). 

 

De ovennævnte faktorer er formentlig medvirkende årsager til, at situationer, som er sket på 

fodboldbanen, efterfølgende diskuteres heftigt blandt spillets udøvende aktører, blandt fodboldfans, 

blandt eksperter og i medierne. Omdrejningspunktet for debatten er ofte dommerkendelser eller 

mangel på samme, hvis udfald, de forurettede mener, har været afgørende for kampens udfald. Af 

denne årsag har og er dommerkendelser, Fodboldloven og hjælpedommerteknologier ofte genstand 

for diskussion i fodboldverdenen.  
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Det er med dette udgangspunkt, at vi nu kan skærpe blikket for, hvad det sociale felt omkring 

fodboldspillet for vores projekt beskæftiger sig med. Vi vil beskæftige os med Fodboldlovens 

håndhævelse igennem VAR-teknologiens indførelse, velvidende at dette trækker tråde til den brede 

fodboldverden herunder aktørerne på banen, de kommercielle interesser uden for banen, den interne 

konkurrence mellem forbundene, oplevelsen af spillet og spillets grundlæggende retfærdighed. Da vi 

undersøger fodboldspillet ift. indførelsen af en teknologi, vil vi dog afgrænse os til at undersøge 

artikulationer vedr. VAR-teknologien. Vi stiller os dermed åbne overfor, at der kan tilskrives mening 

på forskellig vis inden for dette sociale felt og dette ønskes jf. problemfeltet også undersøgt.  

 

Vi vil i det følgende gennem en redegørelse forsøge at give en forståelse for, hvad VAR-teknologien 

iflg. Fodboldloven er, og hvad teknologiens formål er. 

 

4.2.3 Video Assistant Referee (VAR) 

I 2017 besluttede The International Football Association Board (IFAB), at der skulle indføres en 

teknologi til sporten, der skulle assistere hoveddommeren i særligt udvalgte situationer på banen. Til 

dette blev VAR-teknologien udviklet, og teknologiens formål er iflg. IFAB at assistere dommeren i 

situationer, hvor denne har foretaget eller overset “klare og tydelige fejl” eller “ alvorlige hændelser” 

(IFAB 2019b). 

Video Assistant Referee, bedre kendt som VAR, blev endeligt godkendt i 2018, efter det i nogle år 

havde været testet i forskellige kampe og ligaer rundt om i verden (IFAB 2017: 9; IFAB 2018: 13). 

VAR udgøres af et VAR-dommerteam, som i et “kontrolrum” ved hjælp af kameraer assisterer 

hoveddommeren i dennes ledelse af kampen. Kommunikationen mellem VAR-dommerteamet og 

hoveddommeren foregår gennem headset. På denne måde kan VAR-dommerteamet give 

hoveddommeren besked om, om der er grundlag for, at hoveddommeren genser og/eller ændrer 

kendelsen i en specifik situation, da VAR-dommerteamet - ud fra TV-billeder og gengivelser - kan 

have mistanke om, at dommeren har overset “en klar og tydelige fejl” eller “en alvorlig hændelse”. 

VAR-teknologien er begrænset til kun at yde assistance i nogle specifikke situationer, som skal leve 

op til en række på forhånd definerede principper. Det betyder i praksis, at det ikke er alle situationer 

som VAR i håndhævelsen af Fodboldloven har hjemmel til at assistere hoveddommeren med, da 

spillets lovgivere har besluttet, at en sådan indgriben vil kunne ødelægge det essentielle flow og 

følelserne i fodboldspillet. Filosofien bag VAR bliver dermed: “minimum interference – maximum 

benefit”. (IFAB 2019c). 
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De, specifikke principper, er blevet fastlagt i en såkaldt VAR-protokol, som er blevet udarbejdet af 

IFAB i henhold til Fodboldloven.  

  

VAR: Protokol og principper 

Principperne i protokollen beskrives i “Laws of the game” af IFAB: 

1. A video assistant referee (VAR) is a match official, with independent access to match footage, who 

may assist the referee only in the event of a ‘clear and obvious error’ or ‘serious missed incident’ 

in relation to: 

a. Goal/no goal 

b. Penalty/no penalty 

c. Direct red card (not second yellow card/caution) 

d. Mistaken identity (when the referee cautions or sends off the wrong player of the offending team) 

  

2. The referee must always make a decision, i.e. the referee is not permitted to give ‘no decision’ and 

then use the VAR to make the decision; a decision to allow play to continue after an alleged offence 

can be reviewed. 

  

3. The original decision given by the referee will not be changed unless the video review clearly 

shows that the decision was a 'clear and obvious error'.  

  

4. Only the referee can initiate a ‘review’; the VAR (and other match officials) can only recommend 

a ‘review’ to the referee. 

  

5. The final decision is always taken by the referee, either based on information from the VAR or 

after the referee has undertaken an ‘on-field review’ (OFR). 

  

6. There is no time limit for the review process as accuracy is more important than speed. 

  

7. The players and team officials must not surround the referee or attempt to influence if a decision 

is reviewed, the review process or the final decision. 

  

8. The referee must remain ‘visible’ during the review process to ensure transparency. 
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9. If play continues after an incident which is then reviewed, any disciplinary action taken/required 

during the post-incident period is not cancelled, even if the original decision is changed (except a 

caution/sending-off for stopping a promising attack or DOGSO [red. Denying an obvious goalscoring 

opportunity is a red-card offense]). 

  

10. If play has stopped and been restarted, the referee may not undertake a ‘review’ except for a case 

of mistaken identity or for a potential sending-off offence relating to violent conduct, spitting, biting 

or extremely offensive, insulting and/or abusive gesture(s). 

  

11. The period of play before and after an incident that can be reviewed is determined by the Laws 

of the Game and VAR protocol. 

  

12. As the VAR will automatically ‘check’ every situation/decision, there is no need for coaches or 

players to request a ‘review’. 

                                                                                                             (IFAB 2019b) 

  

Særligt vigtigt ift. principperne er punkt 1, hvor de fire punkter for mulig intervention af VAR 

beskrives. Dette er de fire situationer, hvor hoveddommeren kan vælge at gøre brug af VAR. 

Dommeren er ikke forpligtet til selv at kigge på videoskærmen jf. punkt 5, han kan nøjes med at få 

informationen direkte fra VAR-dommerteamet, men det er i sidste ende kun hoveddommeren, som 

har beslutningskompetence (jf. punkt 2 og 5). Derudover er punkt 6 senere relevant for denne opgave, 

og det er derfor værd at bemærke, at der med dette punkt ikke sættes en øvre grænse for, hvor længe 

VAR-teknologien må bruges pr. situation.  

  

4.2.4 Udviklingen og modtagelsen af VAR 

VAR blev første gang testet i en venskabskamp mellem Italien og Frankrig den 1. september 2016 

(FIFA.com 2016). Efter testen udtalte FIFA’s præsident, Gianni Infentino: 

“With VAR, we help the referees and we protect the game. We turned a new page in 

football’s history book. After this very pleasant experience, we will see where the VAR 

tests are leading us. We need more tests. We will continue with testing VAR until 2018 

[when the IFAB will decide on VAR].” (FIFA.com 2016) 
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I den følgende periode blev VAR testet i forskellige nationale fodboldligaer, og teknologien indførtes 

i hhv. Tysklands Bundesliga og Italiens Serie A i sæsonen 2017/2018. Derudover kom teknologien i 

samme sæson både til Belgien, Polen og Portugal, hvor det betød, at der opstod 80 % færre 

dommerfejl (Pérez & Alcalá 2018). De fem største ligaer i Europa har alle indført teknologien. I den 

danske Superliga tages teknologien i brug efter sommeren 2020, da det er blevet besluttet at indføre 

det fra sæsonen 2020/2021 (DBU 2019b). DBU’s direktør begrunder beslutningen med:  

”Vi skal turde at gå forrest i udviklingen af fodbolden, hvad enten det angår spillere, 

trænere, klubber eller dommere. Det gør vi med VAR, som på sigt både skal komme 

klubberne og dommerne til gode” (DBU 2019b)  

  

Modtagelsen af VAR har været forskellig blandt stakeholders. IFAB (2018: 10-16) undersøgte, i 

forbindelse med undersøgelser omkring VAR-teknologien, reaktionerne blandt forskellige aktører. 

IFAB fandt, at den overordnede reaktion blandt spillerne var en accept af den endelige kendelse på 

banen, når VAR havde vurderet situationen. Reaktionerne fra dommerne var overordnet positive, men 

for disse handlede det om at få mere erfaring samt uddannelse for at gøre systemet endnu bedre i 

fremtiden. Derudover havde der været udfordringer med publikum på stadion, da det var svært for 

disse at følge med i, hvad der skete på banen under et VAR-gennemsyn, hvilket blev til et fokuspunkt 

at forbedre til fremtiden. Der blev også foretaget en undersøgelse af omkring 15.000 fodboldfans i de 

25 største fodboldmarkeder, hvor omkring 80% af de adspurgte fodboldfans var for en brug af VAR. 

Det bemærkedes yderligere i et studie som det belgiske universitet, KU Leuven, havde foretaget, at 

korrektheden i dommerkendelserne steg fra 93% til 98,8% ved brugen af VAR. (IFAB 2018: 12-13). 

Der findes et utal af udtalelser fra eksperter, trænere og kommentatorer, om deres holdning til VAR 

og syn på teknologien. Disse vil blive behandlet efter relevans i specialets analysedele. 

 

4.3 Fodboldens aktører 

I dette afsnit ønsker vi at præsentere, for dette speciale, relevante aktører. Disse har enten været en 

del af beslutningsprocessen omkring VAR-teknologien, er med til at facilitere teknologien i Danmark 

eller det er aktører, der indgår som en del af interessentsfæren omkring fodboldverdenen.  
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DBU: 

Dansk Boldspil-Union (DBU) blev grundlagt i 1889, og i DBU’s formålsparagraf fremgår det, at 

unionen som institution har til formål ”som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation at 

repræsentere dansk fodbold officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt 

og internationalt” (DBU 2018: Pkt.1.3). DBU er det øverste ledelsesorgan for den organiserede 

fodbold i Danmark, og unionen er dermed den organiserede fodbold i Danmarks repræsentant i 

international fodbold. Af samme årsag er DBU medlem af det internationale fodboldforbund FIFA, 

hvis aktørpræsentation findes nedenfor. DBU er som øverste ledelsesorgan bredt favnende, og det er 

derfor organisationens mission ”at fremme og udvikle dansk fodbold” i spektret fra ”leg til landshold 

fra bredde til elite” (DBU 2020). 

DBU’s rolle er derudover at sikre afvikling af fodboldturneringer i Danmark både på eliteniveau og 

på amatørniveau. Boldspil-Unionen overdrog 20. januar 2019 ”kompetence og retten til anvendelse 

af rettigheder vedrørende danmarksmesterskabet i fodbold for herrer og DBU’s landspokalturnering 

for herrer til Divisionsforeningen” (DBU 2018: Pkt.1.8). Det betyder i praksis, at afviklingen af disse 

to turneringer, for hvilke det gælder, at de er rangeret, som de sportsligt øverste turneringer nationalt 

dermed administreres og arrangeres af Divisionsforeningen.  

DBU har dermed overdraget driften af Superligaen – som er navnet på den øverste nationale 

herreturnering i Danmark – til Divisionsforeningen. Det betyder samtidig i praksis, at indførelsen og 

implementering af teknologien VAR i Superligaen er Divisionsforeningens ansvarsområde. 

 

Divisionsforeningen: 

Divisionsforeningen repræsenterer alle fodboldklubberne i Danmarksturneringen for herrer. 

Foreningen har sammen med de 50 klubber, som befinder sig i landets tre bedste ligaer – Superligaen, 

NordicBet-Ligaen, kendt som 1. Division, og 2. Division – til opgave, at styrke elitefodbolden 

nationalt i Danmark. Formålet med foreningen er at skabe en ramme for udvikling og drift af 

klubfodbold på eliteniveau i Danmark, som er effektiv (Divisionsforeningen 2020a). 

Divisionsforeningens opgave er at være med til ”at fastholde og øge dansk klubfodbolds 

internationale konkurrenceevne samt aktivt fungere som ansvarlig for varetagelse af klubbernes 

interesser inden for rammen af dansk fodbold som helhed.” (Divisionsforeningen 2019: §2 stk.1) 

Divisionsforeningen er dermed i dag en organisation, som varetager eliteklubbernes samlede 

interesser i forbindelse med spørgsmål, hvori klubberne behøver at stå med en samlet stemme. 
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Foreningen har dermed som mål ”at være et kompetent serviceled for medlemsklubberne, som er 

rustet til at skabe og gennemføre nye initiativer og aftalekomplekser – medieaftaler, 

forsikringsaftaler, nationale transferregler, licensaftaler, turneringsafvikling mv. - til gavn for 

medlemsklubberne.” (Divisionsforeningen 2020b).  

Af netop denne årsag er det derfor Divisionsforeningen, som med kompetence givet af DBU ift. 

driften af Superligaen og som interesseorganisation for klubberne i de tre øverste fodboldrækker i 

Danmark, skal implementere VAR i dansk fodbold startende fra sommeren 2020, da de som 

serviceled skal skabe og gennemføre nye initiativer – under hvilken betegnelse - VAR som redskaber 

hører til. 

 

IFAB: 

IFAB er forkortelsen for ”The International Football Association Board”. IFAB betegnes af FIFA 

som ”The guardians of the Laws of the Game” (FIFA.com 2015), hvilket meget præcist udtrykker 

IFABs rolle, nemlig at være det øverste beslutningsorgan ift. vedtagelsen af det regelsæt og de love 

som i daglig tale går under betegnelsen Fodboldloven. IFAB skriver på deres hjemmeside følgende 

om foreningens rolle: 

“As the only body authorised to decide and agree changes to the Laws of the Game, we 

listen to the football community, with the goal to improve and develop the game for 

players, match officials and fans while protecting and strengthening the spirit and 

simplicity of football.” (IFAB 2019d) 

 

IFAB er altså det organ, der diskuterer, og i sidste ende enten forkaster eller vedtager, ændringsforslag 

til Fodboldloven. IFAB er dermed den institution som udformer fodboldens spilleregler. (IFAB 

2019d). Medlemmerne af FIFA (præsenteres nedenfor) spiller under de regler som IFAB vedtager 

som gældende. DBU udtrykker forholdet således i deres formålsparagraf. 

”Som spilleregler for fodbold i DBU og de under DBU hørende organisationers regi 

gælder de af The International Football Association Board til enhver tid vedtagne love 

for fodbold med tilhørende internationale afgørelser.” (DBU 2019c: Pkt. 3.3)  

 

FIFA: 

FIFA - Fédération Internationale de Football Association - er det internationale fodboldforbund. 

Forbundet har som sin opgave at drive verdensfodbolden, hvilket vil sige, at forbundet står i spidsen 



  

  

  

Side 17 af 131 

 

for at organisere og promovere fodbolden rundt omkring i verden igennem store fodboldturneringer, 

hvoraf den absolut mest prestigefyldte er VM i fodbold for herre – The FIFA World Cup. Udover at 

organisere verdensfodbolden, så ser FIFA det som sin rolle at beskytte og udvikle fodboldspillet for 

så mange mennesker som muligt jordkloden rundt. (BBC 2015). FIFA har 211 medlemsforbund, som 

de støtter økonomisk og logistisk gennem forskellige programmer. Dansk Boldspil-Union er et af 

medlemmerne, og det er igennem disse medlemmer, at FIFA i de enkelte lande udbreder sine værdier, 

mål og idealer. (FIFA.com 2020a). FIFA er i sidste ende ansvarlig for verdensfodbolden på samme 

niveau, som DBU er ansvarlig for fodbolden i Danmark. 

 

Dommere og spillere: 

Dommeren er den aktør, der i praksis skal håndhæve de love som IFAB har vedtaget i Fodboldloven. 

Ifølge Fodboldloven skal alle kampe ledes af en dommer: ”Dommeren træffer sine afgørelser efter 

bedste evne i overensstemmelse med fodboldloven og spillets ånd. Afgørelserne er baseret på 

dommerens skøn” (DBU 2019a: 31). Dommeren kan have assistenter på linjerne og med VAR’s 

indtog også assistenter udenfor banen bag skærmene. Tilsammen udgør dette et dommerteam, som 

alle assisterer dommeren på banen så denne - bedst muligt - kan lede kampen efter Fodboldlovens 

bestemmelser. Dommerteamet, som udgøres af linjedommerne, fjerdedommeren, mållinjedommerne 

og reservelinjedommere, videodommeren og den assisterende videodommer, har ingen 

beslutningskompetence. (DBU 2019a: 37). 

Dommerens rolle er central ift. VAR, da dommeren nu skal forholde sig til endnu en assistent i sit 

dommerteam, når han udfører sit arbejde. Dommeren skal agere på de forseelser og hændelser, der 

sker i fodboldkampen. I udfoldelsen af fodboldspillet på banen består hvert hold af elleve spillere, og 

disse spillere skal naturligvis agere indenfor reglerne af Fodboldloven.  

 

Fans og tilskuere: 

Fodbolden ville ikke være noget uden fans og tilskuere. Derfor vil nærværende projekt også inddrage 

de aktører, der udgør markedet omkring fodbolden, der nærmere kan defineres som tilskuere, tv-seere 

og fans.  

 

Eksperter: 

Eksperter er en anden aktør dette projekt vil tage i brug. Eksperter er relevante, da de dels ved mere 

end de fleste om, hvad der rør sig i fodboldverdenen. De har muligvis selv tidligere udfyldt en 
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væsentlig rolle i sporten, men nu udmærker de sig ved at deltage i den offentlig debat, hvor deres 

kvalifikationer kan komme i spil efter mange års erfaring med fodboldverdenen. Eksperterne vil ofte 

også være meningsdannere.  

 

4.4 Begrebsafklaring 

Vi gør brug af nogle forskellige begreber og forkortelser undervejs i opgaven, som vi gerne vil 

konkretisere. 

• Begrebet iagttagelser henviser til, hvordan udsagn iagttager sin omverden og italesætter 

denne. Vi kan efterfølgende iagttage disse iagttagelser. 

• Begrebet konsekvenser bruges om den påvirkning, som VAR-teknologien har på 

fodboldspillet og særligt indenfor området om håndhævelsen af spillets regler. 

• Begrebet aktør henviser til de individuelle såvel som kollektive aktører, der indgår i social 

handling i fodboldverdenen.  

• Begrebet fodboldspillet bruges sammenligneligt med fodbolden og fodboldverdenen. Det 

adskilles fra fodbolden som organisation, da dette begreb defineres ifm. en kollektiv aktør.  
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5. Teori og analysestrategi 

I det følgende vil vi præsentere det teoretiske udgangspunkt og perspektiv, som vores speciale 

beskæftiger sig med. Vi vil udfolde den analysestrategiske værktøjskasse, som vi benytter, samt 

redegøre for hvilke relevante begreber, vi i analysen gør brug af og inddrager. Vi vil begynde med at 

præsentere den videnskabsteoretiske position, hvor vi med dette projekt indplacerer os, samt hvilken 

tilgang, der benyttes.  

 

5.1 Videnskabsteoretisk position og rolle 

Vores projekts videnskabsteoretiske ståsted og fundering er inspireret af Laclaus verdenssyn og 

opfattelse, hvilket styres af et poststrukturalistisk udgangspunkt (Laclau 2001). Dette verdenssyn 

handler, ligesom alle andre videnskabsteoretiske retninger, om at opnå fundering, hvilket vil sige at 

overskue verden som den i virkeligheden er. At opnå fundering handler om at stille spørgsmålet: 

”Hvordan kan vi fundere vores viden, så det vi finder ud af, er sandt?”. I løbet af 1900-tallet bliver 

det for mange videnskabsteoretiske retninger - herunder den poststrukturalistiske - klart, at dette ikke 

lader sig gøre. (Laclau 2001; Hansen 2006b: 42-43). Den poststrukturalistiske retning kommer 

derimod frem til, at det epistemologisk set forholder sig sådan, at der er “noget” imellem os 

mennesker og den rene erkendelse, som den er. I praksis betyder det for poststrukturalister som 

Laclau, at det ikke kun er den viden om virkeligheden, som er konstrueret, men også, at virkeligheden 

er konstrueret (Laclau 2001). Verden er med Laclaus blik diskursiv, hvilket betyder, at det noget ér, 

ér det som følge af en diskursiv mediering eller en diskursiv artikulation. Hans ontologiske forståelse 

er dermed, at verden er diskursiv. Det er denne forståelse og dette ståsted, som projektet tager sit 

udgangspunkt i. 

 

Vi vil i nærværende projekt gøre brug af Laclaus egne tekster og teoretiske forklaringer (Laclau 2001; 

Laclau & Mouffe 2001; Laclau & Mouffe 2002), men vi støtter os også til andres fortolkninger af 

Laclaus tekster heriblandt Allan Dreyer Hansen (Hansen 2004; Hansen 2006b; Esmark et al. 2005) 

og Niels Åkerstrøm Andersen (Andersen 1999; Andersen 2019).  

 

5.2 Laclau og Mouffe 

Ernesto Laclau (1935-2014) var en argentinsk venstrefløjsfilosof og professor i politisk teori, hvis 

ideer om “det radikale demokrati” og begrebet populisme inspirerede politikere fra den 

latinamerikanske venstrefløj og aktivister rundt omkring i verden. Hans værker trak på ideer fra bl.a. 
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Antonio Gramscis (1891-1937) arbejde i at undersøge marxismen. (Blackburn 2014). I 1985 udgav 

Laclau bogen “Hegemony and Socialist Strategy” sammen med kollegaen og ægtefællen Chantal 

Mouffe (1943-). Chantal Mouffe er en belgisk professor i politisk filosofi, som bedst kendes for sine 

postmarxistiske og poststrukturalistiske fortolkninger af politikbegrebet. (Tambakaki 2018). Både 

Laclau og Mouffe har deres teoretiske rødder i den strukturelle marxisme fra slutningen af 1960’erne 

(Esmark et al. 2005: 177), men i værket “Hegemony and Socialist Strategy” (Laclau & Mouffe 20011) 

tager de afsked med marxismen og formulerer et nyt kritisk projekt bygget op omkring en 

diskursanalytisk rekonstruktion af begrebet hegemoni. Sammen foretager de en genealogisk analyse 

af hegemonibegrebet og ender op med at give dette en helt ny betydning løsrevet fra de marxistiske 

figurer. Centralt i deres diskursteori placeres hegemonibegrebet, og på denne måde etablerer de 

diskursteorien som en politisk teori. (Andersen 1999: 87). Siden “Hegemony and Socialist Strategy” 

har Laclau og Mouffe søgt at udvikle hegemoni-projektet og det ideologikritiske projekt i en 

poststrukturalistisk retning (Esmark et al. 2005: 177).  

Nærværende speciale beskæftiger sig med Laclaus diskursteori, og derfor vil nedenstående afsnit - 

på trods af Laclau og Mouffes tætte samarbejde - tage udgangspunkt i det arbejde, som særligt Laclau 

har ydet til diskursteorien. Dette er mest anvendeligt for vores speciale, da Mouffes senere arbejde 

overvejende har haft for øje at udarbejde en “radikal” demokratiteori. (Esmark et al. 2005: 177). 

 

5.3 Diskursbegrebet og teorien 

Da Laclaus diskursteori er postmarxistisk, er det åbenlyst, at den deler mange tanker med marxismen, 

hvilket tydeligst kommer til udtryk ved dens fokus på magt og konflikt. Der befinder sig i 

diskursteorien, ligesom i marxismen, en ambition om at beskæftige sig med netop perspektiverne 

omkring magt og konflikt. Perspektiverne udfolder sig dog anderledes i diskursteorien, da 

grundlæggende antagelser i marxismen afvises i Laclaus diskursteori. (Esmark et al. 2005: 178). 

Marxismens grundlæggende antagelse er, at den økonomiske basis er determinerende. Samfundet er 

her opdelt i en materiel økonomisk basis og en politisk og ideologisk overbygning, og det er basis, 

der er det afgørende niveau. Den strukturelle marxisme ønskede dog med bidrag fra Gramsci at gøre 

basis/overbygnings-modellen mere kompleks. Iflg. Gramsci skulle overbygningerne i 

basis/overbygnings-modellen ikke som udgangspunkt have et bestemt klassetilhørsforhold tilknyttet. 

Denne skulle i stedet afhænge af, hvilket politisk projekt noget givent blev knyttet til. Der skulle iflg. 

 

1 Værket er oprindeligt udgivet i 1985, der refereres i vores projekt til 2. udgave fra 2001 af samme værk.  
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Gramsci være en åbenhed i overbygningsinstanserne for, at politiske forsøg kunne knytte noget givent 

til forskellige hegemoniske processer. Det væsentligste hegemoniske mål var herved at forme en 

“national folkelig vilje”. (Esmark et al. 2005: 178). Ved hjælp af Gramsci udvides feltet dermed for 

den politiske kamp for at opnå hegemoni, da der åbnes for hvilke overbygningsinstanser, der kan 

knyttes til konkrete projekter. Gramsci fastholder dog stadig, at det kun er de “fundamentale klasser”, 

der kan blive hegemoniske, og det er her, at Laclau og Mouffe med deres tanker i “Hegemony and 

Socialist Strategy” fjerner den sidste rest af determinisme i form af hegemoniers nødvendige 

klasseforankringer (Hansen 2006b: 39). Diskursteorien ser samfundet som resultatet af politiske 

kampe, hvori det handler om at knytte forskellige elementer til forskellige projekter ud fra en 

poststrukturalistisk tankegang om, at intet ér før, det er blevet tilskrevet mening vha. af diskursive 

artikulationer (Esmark et al. 2005: 179). Alt omkring os er med andre ord diskursivt, og diskursteorien 

- som politisk teori - undersøger, hvordan kampe om at bringe forskellige betydningselementer 

sammen, udfolder sig og dermed potentielt gør alt politisk. Ifølge Laclau kunne alt være anderledes, 

og netop derfor kan vi altid ændre meningen på noget givent ved at reartikulere dette givne 

anderledes. Denne reartikuleringsmulighed gør, at artikulationen og meningstillæggelsen er politisk, 

og derfor er diskursteorien et teoretisk politisk projekt. Artikulationen er årsagen til, at strukturerne 

aldrig bliver fuldstændige og derved aldrig lukker sig om sig selv, hvilket i praksis giver plads til det 

politiske i diskursteorien. Ville det for strukturerne have været muligt at lukke sig om sig selv, ville 

dette have udelukket, at det politiske ville kunne eksistere, da nye meningstilskrivelser til noget givent 

derved ikke ville kunne finde sted. (Andersen 1999: 92). Der ledes i diskursanalysen efter om en af 

flere samtidige diskursive positioner er blevet hegemoniske. Når disse diskursive positioner indgår i 

kampe om at fiksere meningsfuldhed med andre positioner, er det for at forsøge at blive den 

diskursive position, der kan få lov at meningstilskrive en given genstand endeligt. Hvis en diskursiv 

position opnår dette, har den opnået hegemoni (Laclau 2001).  

 

Diskursbegrebet er et nøglebegreb i diskursteorien. Begrebet stammer oprindeligt fra Michel 

Foucault, men har hos Laclau fået en mere entydig og generel definition (Laclau & Mouffe 2002: 14-

15). Ifølge teorien udgøres en diskurs af en række betydningselementer som, når de udfolder sig i en 

relation til hinanden, i praksis danner en diskursiv position. Sammenkoblingen af 

betydningselementer opnås gennem artikulation, da artikulation er det, der får de forskellige 

betydningselementer til at få en relation til hinanden. Betydningselementerne, som også kaldes 

momenter - når de har etableret en fast forbindelse mellem betegner og betegnet - indgår ikke i nogen 
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af sig selv given sammenhæng før, at artikulationen skaber en relation mellem dem. Verden består af 

diskursive elementer, som aldrig er fuldstændige, og som derfor altid kan og vil blive artikuleret på 

nye måder. Al mening har fået sin betydning relationelt ved at indgå i et bestemt sæt af relationer. 

Det er samtidig vigtigt at forstå, at de diskursive positioner afgrænser sig fra hinanden ved at bestå af 

en strukturel helhed af forskelle, som definerer hvad de er, ved at definere, hvad de ikke er (Laclau 

& Mouffe 2001: 105). 

 

Vi har i opgaven valgt at gå til empirien på en måde, hvor vi indsamler den empiri, som er mest 

relevant for det felt, som vi ønsker at undersøge. På denne baggrund har vi valgt at indsamle empiri 

fra artikler, klummer, interviews, debatforummer, kommentarfelter, pressemeddelelser og rapporter. 

Dette gøres, da vi mener, at vi kan opnå et dækkende udsnit af det diskursive felt, hvori det politiske 

fremgår, og dermed det, som danner baggrund for vores undersøgelse. I dette empiri-udsnit er vores 

mål, at vi kan få et brugbart indblik i, hvordan mening tilskrives til forskellige diskursive positioner 

indenfor den afgrænsede tidsperiode, som vi har valgt at beskæftige os med. (Cederström & Spicer 

2014: 198). Vi vil komme dette nærmere i projektets afsnit 6. Fremgangsmåde.  

 

5.3.1 Dislokation 

Diskursteoriens pointe er, at alt er diskursivt; alt er artikuleret og dermed modificeret ved at blive 

skrevet ind i konkrete sammenhænge, men dette har en ufuldstændighed. Der skabes et overskud af 

meningsdannelsen i et diskursivt felt, og dette overskud muliggør fremtidige reartikulationer. Denne 

ufuldstændighed er grundlæggende for diskursteorien, da en diskurs aldrig vil være i stand til at lukke 

sig om sig selv netop pga. dette meningsoverskud. På grund af dette vil al væren være forstyrret eller 

“dislokeret” på baggrund af sin ufuldstændighed. (Hansen 2004: 445). Dermed kan en dislokation 

siges at være noget, der er “ude af led”, hvilket betyder, at dislokationen er det, der danner 

udgangspunktet for artikulering af nye diskursive projekter (Esmark et al. 2005: 180). En dislokation 

kan indtage forskellige former, men det er en hændelse, som på et givent område er skelsættende, og 

som pga. hændelsen ”genstarter” den diskursive kamp om at opnå hegemoni. Begreberne om 

artikulation og hegemoni vil blive uddybet yderligere.  

Dermed kan vi spørge: Hvad er det for nærværende speciale, der dislokerer, og dermed åbner for 

reartikulationsprocesser? For at kunne besvare dette, vil vi derfor før analysens påbegyndelse 

undersøge og udpege denne dislokation. Dislokationen skal fungere som udgangspunkt for vores 

diskursanalyse, da den afgrænser vores empiri - og dermed diskursive felt - tidsligt og er startpunkt 
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for vores undersøgelse af samtidige diskursive positioner. Det kan med andre ord siges, at 

dislokationen fastslår analysens “nulpunkt”. (Esmark et al. 2005: 184-185).  

 

5.3.1.1 Det sociale felt og kriterier  

For at kunne undersøge, hvad der er vores dislokation, er det vigtigt først at gøre sig klart, hvad feltet, 

som vi undersøger, afgrænser sig til. Dette er fodbolden som en organisation, hvor der inden for 

organisationen er opstillet regler og love for fodboldspillet, der er bestemte sociale 

interaktionsmønstre og et mulighedsrum for subjekternes tilstedeværelse. Netop Fodboldlovens 

regler og særligt håndhævelsen af disse er interessante for dette projekt, da der her kan iagttages 

forskellige instrumenter, som hjælper dommeren. Derfor vil vi i projektets dislokationsredegørelse 

tage udgangspunkt i, hvordan det sociale felt omkring håndhævelsen af Fodboldloven udvikler sig 

over tid for dermed at klarlægge feltets seneste begivenhed, der har slået meningstilskrivelsen “ud af 

led”. 

 

For at fremanalysere dislokationen vil vi opstille nogle kriterier for, hvornår denne kan iagttages. Vi 

vil derfor 1) undersøge ændringer i håndhævelsen af Fodboldloven og 2) lede efter begivenheder med 

relation til en dansk kontekst og 3) have øje for den tidslige relevans. Kriterierne og dermed 

redegørelsen af dislokationen vil blive præsenteret i projektets afsnit 7. Når analysens udgangspunkt 

og tidslige startpunkt er fastslået, bliver det muligt at fremanalysere hvilke diskursive positioner, der 

kæmper om at opnå hegemoni. Dislokationens funktion bliver derfor også at danne nulpunkt for den 

empiri, som dette projekt indsamler og inddrager i den egentlige analyse af de samtidige diskursive 

positioner.   

 

5.3.2 Hegemoni 

“Hegemonibegrebets funktion i Laclaus diskursteori er [...] en fokusering af diskursanalysens 

formål.” (Andersen 1999: 97). Begrebet, der også har betydning “herredømme”, er hentet hos den 

marxistiske tradition, hvor det af Laclau betegnes som det forhold, “at en vis specifik gruppe eller 

social kraft får knyttet et bestemt forhold til sig, et forhold der rækker ud over den selv” (Hansen 

2006b: 39). Det betyder, at en partikulær størrelse kommer til at repræsentere det universelle, og at 

det ultimativt er en fuldstændig fiksering af én bestemt mening. Hegemoni er samtidig en uopnåelig 

tilstand, da det ikke er muligt at opnå en endegyldig fiksering af det universelle, som hegemonien 

forsøger at repræsentere. For vores projekt hegemonibegrebet vigtigt at kende, da det er dette, der 
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kæmpes om at opnå for de diskursive positioner. Der er dog altid en ufuldstændighed tilovers i 

meningstilskrivelsen, hvilket har den betydning, at fikseringsforsøgene altid kun bliver forsøg og 

dermed aldrig opnår hegemoni. 

Hegemonibegrebet er essentielt for det politiske i Laclaus diskursteori, da det politiske består i den 

måde, hvorpå kontingente relationer fastlåses på én bestemt måde - men samtidig kunne have været 

anderledes - og dermed skaber en anden mening og forsøg på fiksering (Andersen 1999: 92). Laclau 

beskriver hegemonibegrebet ved hjælp af metaforikken “det er det samme som at skrive i vand. Det 

er noget, der er umuligt, ustabilt og sårbart, men alligevel noget man til en vis grad kan opnå.” 

(Andersen 1999: 97). 

 

Det er på ovenstående baggrund muligt at konditionere en hegemonisk praksis, hvor hver diskursiv 

position afgrænser sig mod andre diskursive positioner, og positionerne forsøger hver især at fiksere 

meningen om et nodalpunkt. Dette betyder samtidig, at vi i vores projekt ikke foretager en 

hegemonianalyse, da vi kun kan undersøge, de samtidige diskursive positioner, der kæmper om at 

opnå dette. Vi undersøger dermed et felt, hvor der pågår en diskursiv kamp.  

 

5.3.3 Artikulatorisk praksis, elementer og ækvivalenskæder  

Begrebet om artikulation er den grundlæggende proces for, at der kan skabes nye diskursive og 

hegemoniske projekter. Af Laclau & Mouffe (2001: 105) betegnes det som: “We will call articulation 

any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of 

the articulatory practice”. Med dette menes, at artikulation er enhver praksis, der etablerer ligheder 

og forskelle mellem elementer, da elementerne før artikulationen ikke har nogen nødvendig relation 

til hinanden. Elementerne kædes gennem artikulation sammen på en ny måde, så deres identitet 

modificeres, og de får en ny betydning. Diskursteorien hævder, at der ikke er adgang til noget i verden 

uden denne form for modificering og artikulation. Dermed er artikulation konstituerende for enhver 

væren i en meningsrelation, og derfor skal alt som er igennem en artikuleret proces. (Hansen 2006b: 

44-45).  

Alt uden for den artikulatoriske praksis kan betegnes som værende flydende, og diskursive positioner, 

får dermed karakter af at være en midlertidig stabiliseringen i denne uendelige “flydende masse” af 

betydninger. Artikulationsprocesserne gør samtidig, at diskursens fikseringsproces aldrig vil være 

tilendebragt, da intet ifølge diskursteorien bare er, før det har været igennem en artikulationsproces 

(Andersen 1999: 90). Dette hænger også sammen med forståelsen af hegemoni, hvor det ligeledes er 
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umuligt at opnå en fuldstændig fiksering af mening. Efter denne artikulationsproces kan elementer 

indgå i et ækvivalent forhold til andre momenter, hvilket Laclau & Mouffe (2001: 105) forklarer som 

værende: “The differential positions, insofar as they appear articulated within a discourse, we will 

call moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively articulated.”  

I dette projekt vil vi gøre brug af begrebet “elementer”, da vi med det diskursanalytiske blik 

fremanalyserer de elementer, der er et resultat af artikulatorisk praksis. Når de kædes sammen i 

ækvivalenskæder, opnår de efterfølgende status som værende momenter, der indgår i artikulatoriske 

felter, og som derigennem meningstilskriver de nodalpunkter, der træder frem.  

Med ækvivalens forstås, at det, der artikuleres, kan kædes sammen i en relation, hvor det har lige 

værdi, men dette afhænger af konteksten (Laclau & Mouffe 2002: 80-82). I en ækvivalenskæde kan 

hvert moment udskiftes med hinanden, men tilsammen danner de en sammenhængende kæde, som i 

sin helhed danner en relation til nodalpunktet, og dermed igennem kæden og dens momenter forsøger 

at “fylde” nodalpunktet med mening gennem artikulation. (Laclau & Mouffe 2002: 141-143; 

Andersen 1999: 96). 

Vi kan nu konditionere blikket for, hvornår noget kan betegnes som en “diskursiv position”. For 

nærværende projekt vil artikulation ske gennem de præsenterede udsagn i diskursanalysen, hvor vi 

kan iagttage, hvordan elementer fremkommer og sættes sammen på nye måder og derved indgå i 

ækvivalenskæder som momenter, der meningstilskriver et nodalpunkt. Vi kan ved hjælp af 

ækvivalenskædens fremkomst afgøre, hvornår noget tilhøre et artikulatorisk felt, da kæden sætter 

grænsen. Dette gøres, når det iagttages, hvordan noget hører til inden for samme kæde og 

meningstilskrivelse og samtidig iagttages det, hvornår noget ikke gør, hvilket dermed må eller kan 

indgå i en anden ækvivalent sammenhæng.  

Vi har dermed konditioneret begreberne om elementer, momenter og ækvivalenskæder samt 

konditioneret på hvilken måde, der analysestrategisk gøres brug af disse i nærværende projekt. 

 

5.3.4 Nodalpunkter 

I ovenstående har vi forklaret, hvordan diskursive positioner, artikulatoriske felter og 

ækvivalenskæder skaber nye meningstilskrivelser inden for et givent socialt felt. Et andet vigtigt 

begreb i diskursanalysen er den tomme betegner, der er det udtryk, som ækvivalenskæden danner sin 

kæde rundt om, og som denne forsøger at ”lade” med mening. Iflg. Laclau & Mouffe (2002: 135) er 

en tom betegner et udtryk uden indhold. Selvom det er uden indhold, er det samtidig knyttet til et 

betydningssystem, som har fået sin betydning gennem artikulationsprocesser. Betydningssystemet 
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forklares som værende “struktureret omkring et tomt sted, der fremkommer fra det umulige i at 

tilvejebringe et objekt, som imidlertid er påkrævet af systemets systematisitet.” (Laclau & Mouffe 

2002: 139). Den tomme betegner, som også betegnes nodalpunktet, repræsenterer dermed i 

diskursteorien det punkt som det artikulatoriske felt forsøger at udfylde. Nodalpunktet repræsenterer 

betydningsmæssigt så meget, at det i sidste ende bliver “tomt” for betydning. Punktet er på én og 

samme tid fyldt med betydning og tomt for betydning.  

For nærværende projekt vil vi med de diskursanalytiske redskaber fremanalysere forskellige 

diskursive positioner, der hver især indeholder ét eller flere nodalpunkter. Det diskursanalytiske 

arbejde består dermed i at undersøge de artikulatoriske felter, der fremanalyseres, hvor der i hver 

ækvivalenskæde træder et nodalpunkt frem, der binder elementerne sammen i kæden. Denne 

analysestrategiske fremgangsmåde vil fungere som besvarelse af projektets første arbejdsspørgsmål 

og dermed være med til at besvare den samlede problemformulering. Det er f.eks. muligt i analysedel 

II at iagttage, hvorledes der inden for samme diskursive position fremkommer to ækvivalenskæder 

med hver deres nodalpunkt. Disse meningstilskrivelser finder sted inden for samme overordnede 

tematisering.  

 

5.3.5 Subjektpositioner 

Det sidste diskursteoretiske begreb, der for projektets analyse og diskussion er relevant, er 

diskursteoriens fortolkning af subjekt og hvad, der forstås ved en subjektposition. Diskursteorien 

afviser, at et subjekt er noget, der er observerbart som noget selvstændigt, men beskriver i stedet, 

hvordan en subjektposition fremkommer inden for en diskursiv struktur. Subjektet er dog et centralt 

begreb i diskursteorien, da subjektet er med til at “lukke hullet” efter en dislokation har “åbnet” for 

nye kampe mellem diskursive projekter. Dette betyder, at subjektet dukker op “bag ved” nye 

projekter, hvilket dermed gør subjektet umuligt at iagttage eller observere, da det fremkommer 

retroperspektivt. Det, vi i stedet kan observere, er ’subjektpositioner’. (Esmark et al. 2005: 180-181). 

De diskursive positioner stiller hver især subjektpositioner til rådighed for individerne at identificere 

sig med, og disse positioner er for os mulige at iagttage i det artikulatoriske felt. Positionerne trækker 

på den diskursive tankegang om, at noget ikke bare er, med mindre det er artikuleret i en diskursiv 

sammenhæng. (Esmark et al. 2005: 181). Subjektpositioner er de prædikater, som diskurserne stiller 

til rådighed, hvor hver subjektposition indeholder forskellige kvalifikationer. Disse kvalifikationer er 

med til at beskrive de kvaliteter, et individ kan identificere sig med. Subjektet har iflg. diskursteorien 

altid et behov for at identificere sig med noget. Det er stadig ikke muligt at iagttage subjektet, men i 
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vores analyse kan vi iagttage fikseringsforsøg gennem artikulation, hvormed vi får øje på mulige 

subjektpositioner og nye identitetsskabelser, hvori vi hævder, at subjektiviteten befinder sig. (Esmark 

et al. 2005: 182). 

For nærværende projekt kan vi iagttage og fremanalysere, hvordan subjektpositioner udpeges og 

forskellige identiteter får tilskrevet forskellige kvaliteter. Nogle af de identiteter, som de diskursive 

positioner udpeger, orienterer sig mod f.eks. dommer-identiteter, tilskuer-identiteter og manager-

identiteter. Der kan i de diskursive positioner produceres forskellige subjektpositioner og identiteter 

inden for samme ækvivalenskæde, og dette vil vi præsentere i forlængelse af hver af de artikulatoriske 

felter i analysen.  

 

5.4 Det analysestrategiske blik og kritik 

Vi har løbende redegjort for vores konditioneringer af begreber og analytiske redskaber, derfor vil vi 

nu skabe et samlet overblik og præsentere dette.  

Sammensætningen af vores analysestrategi er grundlaget for, hvordan vi skaber et bestemt blik for 

det empiriske materiale, som vi behandler og har indsamlet i specialet. Med analysestrategien bliver 

det muligt for os at besvare den problemformulering og de spørgsmål, der ligger til grund for vores 

undren.  

Vores blik tager afsæt i “anden ordens iagttagelser”, hvilket betyder, at vi ikke bare spørger til selve 

feltet, som det er derude, men om tilblivelsen af, hvordan den eller de bestemte diskursive positioner 

er fremkommet omkring det sociale felt (Andersen 1999: 12-13). Et anden ordens blik på empirien 

giver os mulighed for at træde et skridt tilbage og stille spørgsmål til problematikkernes, 

argumenternes og løsningernes iagttagelser som iagttagelser. For det nærværende speciale er det 

essentielt, at vi er i stand til at bearbejde empirien på denne måde, da det vil give os blik for netop de 

meningstilskrivelser og konstitutive konsekvenser som vi ønsker at undersøge i forbindelse med 

introduktionen af en ny teknologi. Når vi undersøger empiri på anden orden, vil det sige, at vi kigger 

på iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser. Anden ordens observationer handler om, at vi er 

bevidste om, hvorfra vi iagttager, når vi iagttager noget derude. Når vi benytter Laclau & Mouffes 

teori om diskurs, så skaber vi et blik for noget bestemt. Det blik, der konstrueres med tankerne fra 

Laclau handler om, hvordan vi opfatter virkeligheden. Denne opfattes som noget, der altid skal 

konstrueres gennem diskurser. Der er med andre ord ikke noget der er, hvis det ikke er artikuleret. 
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5.4.1 Ledeforskel og iagttagelsespunkt 

For, at vi kan foretage en diskursanalyse med blik for anden ordens iagttagelser, så må vi først fastslå, 

hvad (iagttagelsespunkt) vi undersøger, hvordan (ledeforskel) vi undersøger dette og hvorfor vi 

undersøger det (konditionering). (Andersen 1999: 115-117). 

Vi starter med at præsentere det, der sætter rammen for vores iagttagelser af iagttagelser, hvilket er 

en overordnet ledeforskel, der udgøres af diskurs/diskursivitet. Denne ledeforskel hjælper os som 

anden ordens iagttagere med at skabe nødvendig afstand til analysens genstand. Den valgte 

ledeforskel betyder, at diskurs kan iagttages ift. fikseringer af diskursivitetens flydende elementer. 

(Andersen 1999: 152-153; 157-158). Det, der udgør genstanden for denne ledeforskel og dermed den 

genstand vi undersøger, er helt overordnet artikulation. Da vi undersøger et diskursivt felt, hvor der 

pågår en kamp om meningsfiksering og dermed ikke undersøger sedimenterede diskurser, vil vores 

ledeforskel mere specifikt betegnes og konditioneres som: diskursiv position/diskursivitet. Dette 

konstruerer vores blik for, hvordan vi som anden ordens iagttagere kan iagttage de samtidige 

diskursive positioner, der fremkommer. Til denne konditionering af ledeforskellen hører også, at vi 

iagttager en “diskursiv position”, når en ækvivalenskæde fremkommer indenfor en af positionernes 

tematiseringer, hvori vi kan iagttage, hvordan et nodalpunkt træder frem. Dermed kan der til de 

diskursive positioner godt fremkomme flere nodalpunkter og ækvivalenskæder.  

Dermed kan vi nu fastslå, hvad der er vores iagttagelsespunkt. Dette er punktet, hvorfra vi kan iagttage 

genstanden, artikulation, og dermed udgøres vores iagttagelsespunkt mere specifikt jf. vores 

problemfelt og problemformulering af artikulationer om fodboldspillet efter beslutningen om at 

indføre VAR i dansk fodbold. 

 

5.4.2 Blik 

Vi får blik for 

For nærværende speciale ønsker vi at analysere de samtidige diskursive positioner, som dukker op i 

empirien. Dette gøres for at finde ud af, hvad de enkelte diskursive positioner indeholder af 

betydningselementer, samt fremanalysere hvilke forskellige nodalpunkter, der synes at kæmpe om at 

få lov til at tilskrive mening. Vi ønsker at undersøge og skildre, hvordan der pågår en kamp imellem 

en række diskursive positioner i forsøget på at fiksere mening omkring betydningen af indførelsen af 

VAR-teknologien i Danmark. Et overblik over samtidige diskursive positioner opnås ved at 

undersøge de artikulatoriske praksisser i empirien, der konstruerer indførelsen af VAR på en bestemt 

måde.  
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Derudover får diskursteorien, som en politisk teori, blik for, hvordan kontingente relationer bliver 

fastlåst på en måde, men kunne være fastlåst på mange andre måder. (Andersen 1999: 92). 

Diskursanalysen kan være med til at skærpe blikket for det politiske i det sociale, og på denne måde 

vise at det politiske finder sted overalt og ikke udelukkende indenfor det politiske system (Andersen 

2019). Diskursteorien giver samtidig mulighed for at se hvilke relationer, der er mellem de enkelte 

elementer i de diskursive positioner og med det resultat at, vi får blik for, hvordan der opstår 

meningstilskrivelse til et begreb eller udtryk på forskellige måder mellem konkurrerende samtidige 

diskursive positioner.  

 

Vi får ikke blik for 

Når vi benytter udvalgt teori, er det vigtigt at forstå, hvad teorien ikke belyser og dermed, hvad den 

ikke får blik for. Diskursteorien er som alle andre teorier begrænset af sit eget verdenssyn, og dermed 

må vi være opmærksomme på, hvad den blandt andet ikke afdækker eller belyser. 

Laclaus diskursteori har ikke blik for det historiske perspektiv, hvilket betyder, at den ikke giver 

mulighed for, at vi kan overskue, hvordan tidligere sedimenterede diskurser omkring det sociale felt 

har ændret sig over tid. Det vil sige, at vi i vores analyse, ikke får blik for, hvordan 

meningstilskrivelsen over tid er foregået eller har udviklet sig. Hvis vi ønskede den historiske analyse 

af udviklingen i den ledende diskurs over en længere periode, så kunne vi have draget nytte af f.eks. 

Michel Foucaults arbejde med genealogien (Andersen 1999: 52-63), der netop hjælper med at få blik 

for dominerende diskursive positioner, der over tid har erstattet hinanden. Foucaults fokus har været 

på historiske kampe over tid, hvor en genstand løbende har fået tilskrevet mening og viden. Men da 

dette ikke er relevant for besvarelsen af vores problemstilling, så ønskes denne analyseform ikke 

inddraget i projektets analysedel.  

  

5.4.3 Kritik 

Sammen med den belgiske filosof Mouffe har Laclau udviklet en diskursanalyse, der kan bruges til 

at analysere politiske strømninger og kampe i samfundet. Problemet er blot, at Laclau ikke selv har 

foretaget nogle empiriske diskursanalyser, hvilket for efterfølgere besværliggør, hvordan en praktisk 

diskursanalyse skal foretages. (Andersen 1999: 88). På trods af dette har mange dog alligevel forsøgt 

sig med laclauske diskursanalyser, og disse diskursanalyser samt teknologianalyser vil derfor danne 

inspiration for nærværende speciale, når vi benytter diskursteoriens redskaber til vores analyse og 

efterfølgende inddrager konklusionerne i diskussion (Hansen 2017; Holmer-Nadesan 1996; La Cour 



  

  

  

Side 30 af 131 

 

et al. 2017). En af problematikkerne, som ofte fremhæves, er Laclau & Mouffes konditionering ift. 

iagttagerforskellen diskurs/diskursivitet. Det virker uklart, hvornår noget i praksis kan sondres som 

værende en del af en diskursiv position eller hvornår noget ikke er en del af en diskursiv position. 

Dertil kan stilles spørgsmålet, hvornår er diskursen så konditioneret? Dette giver diskursteorien ikke 

selv et endeligt svar på, og det bliver derfor op til den enkelte praktiker at finde ud af dette. Derfor 

bliver det for nærværende projekt også op til vores analyse og empiri at definere dette. Vores analyse 

vil vise afgrænsninger af forskellige samtidige diskursive positioner, der indeholder ovenstående 

præsenterede begreber, men analyserne ender ikke med at kunne påvise endegyldige sedimenterede 

diskurser, da vi undersøger et felt, hvor der pågår diskursiv kamp om fikseringsforsøg. 
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6. Fremgangsmåde 

I dette afsnit præsenteres fremgangsmåden for opbygningen af det samlede projekt og samtidig med 

et særligt fokus på analysens fremgangsmåde.  

Den diskursanalytiske tilgang og dets blik gør spørgsmålet om metode til en refleksion over de valg 

og beslutninger, som vi træffer. Der er ikke på samme måde, som i traditionel metodisk forstand tale 

om metode i det omfang, at der udstikkes nogle regler, der fortæller os, hvordan vi skal foretage hvert 

skridt i en analyse. (Hansen 2004: 456-457). Derfor har vi i stedet valgt at kalde dette afsnit for 

“Fremgangsmåde”, da vi her vil redegøre for, hvilke valg vi indledningsvis har taget omkring empiri, 

udsagn og tilgangen til empirien og dermed hvilken fremgangsmåde, vi hertil har fulgt. 

 

6.1 Forskningsteknikker 

For Foucault, der er inspirationskilde for Laclau, er dokumentstudier den vigtigste teknik for 

gennemførelse af historiske diskursstudier. Men da Laclau & Mouffe arbejder videre med 

diskursteoriens analysemuligheder og fastslår, at alt er diskurs, så findes der ikke noget materiale, der 

ikke kvalificerer sig til potentielt at indgå i de analytiske processer. Dermed er der åbnet for brugen 

af både fysiske forhold samt alle andre typer af materialer som empirisk grundlag for en 

diskursanalyse. (Hansen 2004: 457-458). 

 

Vi har valgt at bruge kvalitative interviews og skriftligt empiri til vores diskursanalytiske studie. 

Vores vidensfelt er afgrænset tidsligt fra beslutningen om indførelsen af brugen af VAR-teknologien 

i dansk fodbold og til den 13. marts 2020. Den empiri, vi har indsamlet som skriftlige kilder, er blevet 

suppleret af individuelle interviews i det omfang, det dels har været nødvendigt, men også muligt iht. 

den situation, som Danmark og resten af verden har stået i siden medio marts 2020. Corona-

situationen har naturligvis haft en indvirkning på antallet af kvalitative interviews, som vi i dette 

projekt har haft mulighed for at foretage. På trods af dette forholder det sig sådan, at hvor den skrevne 

empiri, som vi har indsamlet, har efterladt os med spørgsmålstegn, har de to interviewpersoner givet 

svar. De kvalitative interviews har været med til at give os et yderligere indblik i de flydende udtryk, 

der forsøges fikseret og den samtidige “diskursive kamp”, der udspiller sig netop nu (Hansen 2004: 

458-459). 
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6.2 Forskningsdesign 

Vores forskningsdesign har til formål at vise, hvilken fremgangsmåde, vi arbejder ud fra for den 

samlede opgave. Modellen har samtidig til formål at sikre, at vi altid har en rød tråd i opgaven og 

hjælper os med at have for øje, hvad vi undersøger og med hvilket blik og begreber. Dette illustreres 

ud fra en udvidet “tragtmodel”, som er afbildet i følgende:  
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6.3 Afgrænsning af empiriarkiv 

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projekts analyse, vil vi nu redegøre for på hvilken 

måde, vi har indsamlet vores empiri og samtidig præsentere de kriterier, som vores empiri er 

indsamlet i henhold til. 

Empirien, som er blevet indsamlet til empiriarkivet, har kun haft relevans, såfremt dette er blevet 

publiceret i perioden fra og med 23. juni 2019 til og med 13. marts 2020. Startdatoen den 23. juni 

2019 er udvalgt, da det er dagen for den endelige vedtagelse om at indføre VAR i Danmark (DBU 

2019b), hvilket vi i projektet redegør for som værende diskursanalysens dislokation og dermed 

åbningen af muligheden for reartikulering af nye diskursive projekter. Det empiriske arkiv er 

indsamlet ift. at kunne besvare vores problemformulering og arbejdsspørgsmål, hvor udsagnene skal 

have indførelsen af VAR som deres omdrejningspunkt. Vi har opstillet en række kriterier, som vores 

empiri har skullet opfylde, for at den kunne indgå i vores empiriske arkiv. Kriterierne for udvælgelsen 

er følgende:  

• Tidslig relevans: Empirien skal være udarbejdet i perioden 23. juni 2019 - 13. marts 2020. 

Opfylder empirien ikke dette krav er empirien valgt fra. Er empirien fra før denne dato, vil 

empirien udfolde sig under andre forudsætninger og dermed være ubrugelig for nærværende 

analyse, da den fremanalyserede dislokation endnu ikke har fundet sted, og dermed endnu 

ikke har åbnet feltet for reartikulation. Da vi ønsker at undersøge samtidige diskursive 

positioner efter dislokationens har indtruffen, ville det være ukorrekt at inddrage disse udsagn 

i denne analyse, da disse udsagn tilhører et diskursivt felt, som potentielt positionerede sig 

væsentlig anderledes før dislokationen. 

• Publicistisk troværdighed: De udsagn, som er fremkommet i vores diskursive felt, skal være 

udarbejdet af en publicist, som lever op til en række krav. I nærværende speciale er foretaget 

to kvalitative interviews, som er udarbejdet af os selv, og disse lever derfor op til de 

videnskabelige retningslinjer, som er fastsat herom. Derudover består vores empiriske felt af 

materiale, som kan betegnes inden for kategorierne artikler, artikelkommentarer, klummer, 

læserbreve etc. Da dette materiale er udarbejdet af andre end os selv, har vi været nødt til at 

være påpasselige med, hvilke publicister vi har kunne inddrage materiale fra, for at sikre os, 

at materialet er udarbejdet korrekt. Materiale fra aviser og blade er medtaget, hvis den 

publicist, det pågældende er udarbejdet af, er blandt de ti største landsdækkende dagblade 

(Kantar Gallup 2019). De ti største dagblade er udvalgt af den årsag, at de formidler 

(fodbold)nyheder til et bredt udsnit af den danske befolkning, og derfor må forventes at kunne 
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bidrage til det diskursive felt og meningstilskrivelsen omkring VAR-teknologiens indførelse 

i Danmark. Det havde selvfølgelig med tanke for Laclau været relevant at inddrage langt mere 

empiri i form af mindre dagblade, tv-udsendelser, radioudsendelser etc., men vi har valgt at 

afgrænse os til denne form for empirisk materiale, da der har været et tidsligt-aspekt at tage 

hensyn til, som har gjort det uundgåeligt at foretage en eller anden form for begrænsning i 

vores indsamlede empiri. Denne begrænsning har naturligvis haft en betydning for projektets 

analyse, og dermed også konklusion, da det ikke kan udelukkes, at vi derved er gået glip af 

udsagn, diskursive positioner og i sidste ende nodalpunkter og subjektpositioner, men vi 

vurderer netop på baggrund af vores parametre omkring læsertal at have indfanget de mest 

“dominerende” diskursive positioner.  

• Fagspecialerede medier: Derudover har vi i vores empiriindsamling haft et ønske om, at 

vores empiriarkiv indeholder empiri fra det, vi har valgt at kalde fagspecialerede medier. Her 

har vi valgt at inddrage Bold.dk, som er Danmarks største online-fodboldmagasin, da sitet 

med sine mange daglige fodboldnyheder og læsere vurderes til at være et væsentligt medie. 

Bold.dk beskæftiger sig specifikt og kun med fodbold. Vi har ligesom under punktet 

publicistisk troværdighed her vægtet mediet på baggrund af dets læsertalsstørrelse.  

 

Ud fra ovenstående tre punkter er vores empiri blevet udvalgt. Empirien er vigtig, da den indeholder 

de udsagn, som udgør det diskursive felt.  

 

6.3.1 Udsagn videreformidlet i en dansk kontekst 

Til projektets analyse har vi valgt at inddrage empiri og dermed udsagn, som ikke alle direkte omtaler 

VAR i en dansk kontekst. Dette skyldes, at vi på trods af dette har vurderet udsagnene som relevante 

i en dansk kontekst, da udsagnet er bragt af danske medier og dermed også, på trods af sin ikke-

danske oprindelse, indgår i det danske meningsfelt omkring VAR-teknologiens indførelse i Danmark. 

De ikke-danske udsagn, som bliver videreformidlet i en dansk kontekst, indgår på grund af denne 

videreformidling i det meningsfelt, som vi undersøger. Disse udsagn er med andre ord relevante, da 

de indgår i det diskursive felt omkring undersøgelse af danske samtidige diskursive positioner på 

området. Relevansen af udsagnene er ifølge vores vurdering uomtvistelig, når udsagnene er 

introduceret for det danske publikum, hvilket de eksempelvis kunne være blevet hos Bold.dk, der i 

sin egenskab som Danmarks største online fodboldnyhedssite bringer fodboldnyheder til Danmark 

fra hele verden.  
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6.4 Tematiseringer og behandling af udsagn 

For at tilgå vores empiriarkiv på en systematisk måde, har vi valgt at foretage grupperinger og 

efterfølgende tematiseringer af udsagnene i forbindelse med gennemlæsningen af det empiriske 

materiale. Med denne fremgangsmåde får vi et samlet overblik over alle de udsagn, der er til rådighed 

og samtidig skabes et grundlag for at iagttage mulige nodalpunkter og ækvivalenskæder. Disse er 

med til at danne de diskursive positioner, som vores analyse har til formål at undersøge. 

Grupperingerne af udsagn iagttages inden for følgende temaer: “Dommerens rolle”, “Kvaliteten af 

dansk fodbold” og “Retfærdighed”. Dermed består vores analysedel af disse tre overordnet 

positioneringer, hvori vi undersøger artikulatoriske felter, der indeholder hver sin ækvivalenskæde 

og nodalpunkt.  

 

Udsagnene fremkommer både som værende hele sætninger, enkelte ord eller som begreber. 

Udsagnene i hele det empiriske felt er blevet nummeret, så når de inddrages i analysen, refereres der 

til deres nummereringer. På denne måde illustrerer vi samtidig diskursteoriens pointe omkring, at 

udsagn er udsagn, og at afsenderen af hvert enkelt udsagn ikke har relevans for vores læsning af dette 

(Hansen 2004: 457-458). Arkivet udgøres tilsammen af 198 udsagn, hvor alle anvendte udsagns kilder 

kan findes i et separat afsnit under projektets litteraturliste. Dermed danner disse grundlaget for at 

undersøge og fremanalysere de samtidige diskursive positioner, der omhandler VAR i en dansk 

kontekst.  

 

6.5 Kvalitative forskningsinterviews 

Til indsamlingen af empiri har vi udover eksisterende kilder også valgt at gøre brug af kvalitative 

forskningsinterviews. Dette har givet os en mulighed for at udvide empiriarkivet, hvilket har bidraget 

til at gøre det muligt for os at iagttage på hvilken måde, de diskursive positioner konstrueres.  

Vi er klar over, at når der gøres brug af interviews, så vil vi som forskere altid være tilstede i den 

indsamlede data, men ved at opstille kriterier for brug af indsamlingsmetoden sikre vi, at den lever 

op til krav om at være en legitim videnskabelig metode. Dette betyder, at interviewpersonerne er 

udvalgt efter et kriterium om, at de skal være en aktør, der er afgrænset jf. afsnit 4.3 om fodboldens 

aktører i projektets indledning. Alle interviews er optaget og transskriberet i fuld længde, så det er 

muligt at sikre, at citaterne gengives korrekt. Da vi arbejder med diskursanalyse, er der altid tale om 

et øjebliksbillede. Det vil sige, at når vi undersøger et diskursivt felt og udsagnene deri, så findes 
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disse netop kun i det øjeblik, hvor diskursanalysen gennemføres og fikseringsforsøgene finder sted. 

Derfor kan det diskursive felt af udsagn og dermed interviews se anderledes ud om f.eks. seks 

måneder, hvor der kan være sket nye dislokationer, som åbner for det sociale felt på en ny måde.  

 

Vores interviews er styret af en semistruktureret interviewguide, hvor hvert interview er tilpasset den 

enkelte respondent (Andersen et al. 2012: 149-150). De kvalitative forskningsinterviews er 

individuelle interviews, da der kun er én respondent til stede. Vores interviews har en vis struktur, 

men det er samtidigt muligt at afvige fra planlagte spørgsmål, hvis der opstår behov for yderligere 

fordybelse eller interessante udtalelser. Derfor er der valgt en tilgang i form af semistrukturerede 

interviews til udformningen af en interviewguide. Det betyder konkret, at der er forberedt spørgsmål, 

der er tilpasset en bestemt rækkefølge og det sikres, at vi får berørt de emner, som vi forventer svar 

eller uddybning på. (Andersen et al. 2012: 149-150). 

Interviewet er bygget op, så respondenten med egne ord besvarer, hvad teknologien er, hvilket vil 

sige, vi spørger ind til de kognitive elementer. Herefter følger en række normative spørgsmål, der 

blandt andet handler om, hvad teknologien bruges til. Disse efterfølges af spørgsmål om, hvad 

teknologien kan bruges til, hvilket er det regulative element. ([inspireret af] Scott 1998). Der er også 

i enkelte tilfælde gjort brug af vignetter-metoden, hvor den interviewede skal forholde sig til et 

konkret problem ifm. teknologien. Dette er inkluderet for at forsøge at installere et objektivt fokus 

hos respondenten for, at denne skal kunne forholde sig til egne udtalelser om teknologiens indførelse. 

(Andersen et al. 2012: 156).  

 

Ved hjælp af interviews har vi styrket vores empiriske grundlag og skabt grobund for diskursanalysen, 

der er med til at besvare problemformuleringen og arbejdsspørgsmålet om, hvilke diskursive 

positioner, der kan identificeres inden for projektets afgrænsede område.  

 

 

 

 

 

 



  

  

  

Side 37 af 131 

 

7. Dislokationen 

For at finde diskursanalysens startpunkt vil vi i dette afsnit redegøre for dislokationens kriterier og 

placering. Dislokationen er netop det punkt, som udløser, at vi kan iagttage, at meningstilskrivelsen 

atter er åben og dermed er “ude af led”, hvilket kan føre til nye måder at meningstilskrive 

fodboldspillet på. Det er derfor dislokationen, der giver anledning til, at et socialt felt destabiliseres, 

hvor der før har været en sedimenteret eller delvist sedimenteret diskursiv formation. Det sociale felt 

har vi i teorien har præsenteret, hvilket er håndhævelsen af Fodboldloven, hvilket dermed er det 

område, dislokationen tager udgangspunkt i. Før vi kan starte vores diskursanalyse, er det derfor 

nødvendigt at redegøre for det nulpunkt, der starter analysen, hvilket vi vil gøre med dette afsnit. 

 

For at kunne identificere den dislokation, der for vores projekt er relevant, må vi først konditionere 

vores blik for, hvilke kriterier, der kan lokalisere netop denne.  

1. Ændring: Der ledes efter ændringer i håndhævelsen af Fodboldloven. F.eks. at der 

introduceres linjedommere i spillet i 1891 eller dommerens mulighed for at give gule og røde 

kort, der introduceres i 1970. 

2. Dansk kontekst: Disse ændringer er kun relevante, hvis de sker i en dansk kontekst. Det 

betyder, at internationale bestemmelser kun vil være relevante, hvis disse er blevet 

implementeret i dansk fodbold eller er blevet besluttet, at skulle blive implementeret.  

3. Nutidig hændelse: Vi leder efter det seneste og nyeste instrument til håndhævelse af 

Fodboldloven, som er implementeret, eller som er blevet besluttet at skulle blive 

implementeret i dansk fodbold. 

 

Udvikling i håndhævelse af Fodboldloven 

Siden 1863 har fodboldspillet haft et regelsæt. Dengang blev 11 klubber fra London enige om, 

hvordan fodbolden skulle spilles. Hansen (2006a: 21) skriver blandt andet:  

“...men med etableringen af FA havde man fået en institution, der de næste 30 år 

gradvist udbyggede reglerne, så spillet blev mere civiliseret og på nær offside-reglerne 

kom til at ligne det spil, vi kender i dag. I 1866 besluttede man sig for at lægge et bånd 

over de to målstolper, fra 1877 et bånd eller en overligger, og i 1895 blev båndet 

definitivt erstattet af overliggeren, så målet fik sit nuværende udseende. ” 

 



  

  

  

Side 38 af 131 

 

Han fortsætter yderligere om dommerens rolle: “I 1880 blev begrebet dommer nævnt for første gang; 

indtil da havde spillerne selv afgjort eventuelle tvister om reglerne.” (Hansen 2006a: 21-22). I en 

dansk kontekst oversættes reglerne først i 1882, selvom spillet er kommet til landet i slutningen af 

1870’erne (Hansen 2006a: 34). Reglerne i Danmark slår fast, at der skal være elleve spillere på hvert 

hold, og at der samtidig før hver kamp udvælges en dommer (Hansen 2006a: 22).  

Dommeren introduceres som “referee”, da dette er en person, som spillerne på dette tidspunkt kun 

refererer til. Dommerens rolle er dermed kun at afgøre situationer, hvor spillerne selv mener, at der 

skulle være sket et lovbrud. (Carlsen 2020). 

Ændringen af dommerens rolle sker i 1891, hvor begrebet om assisterende dommere på sidelinjen 

samtidig introduceres (IFAB 2019e). Dette er også første gang, at dommeren placeres inde på banen 

frem for udenfor.  

Dommerens autoritet udvides i 1896, hvor det nu bliver: “...muligt for dommeren at straffe en 

forseelse ud fra sin egen vurdering – uden forudgående appel.” (Carlsen 2020). 

 

I starten af 1900-tallet sker der ændringer, som har betydning, for den måde, der spilles fodbold på i 

dag. Den måske mest afgørende ændring kan iagttages i 1925, da offside-reglen indføres, hvilket 

beskrives af FIFA som:  

“It is perhaps the most radical change in the way the game has been played and from 

that moment on, passing became an integral part of football and to many the beautiful 

game was born.” (FIFA.com 2004a) 

 

Denne ændring i regelsættet giver samtidig linjedommerne en ny opgave at forholde sig til i deres 

arbejde, da hoveddommeren i mange tilfælde vil have svært ved at opfange en offside i det hurtige 

spil. Før dette var linjedommernes rolle udelukkende at vurdere, hvornår bolden var ude af spil eller 

hvem, der skulle have hjørnespark, målspark eller indkast. (Dahl 2018). 

 

Der sker hele tiden små justeringer af Fodboldloven og de regler, som ændres i internationalt regi, 

kommer også til Danmark enten med det samme eller indskrives løbende i den danske udgave af 

Fodboldloven. I 1970 bliver det muligt for dommeren at give gule og røde kort, så der kan skelnes 

mellem en advarsel og en decideret bortvisning og dermed udvisning fra spillet (IFAB 2019e). Dette 

er til stor hjælp for dommeren såvel som for tilskuere og spillere, da reglen er med til at gøre det 
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nemmere for dommeren at håndhæve Fodboldloven samtidig med, at dette giver mere 

gennemsigtighed for tilskuere og spillere. 

 

Udviklingen i håndhævelsen af Fodboldloven fortsætter, da IFAB i 1991 introducerer en 

fjerdedommer, hvis funktion er at hjælpe hoveddommeren og linjedommerne. Hans rolle består bl.a. 

i at hjælpe til i det tekniske felt omkring udskiftningsboksen samt at vise tillægstiden og træde til, 

hvis en skade opstår hos en af de andre dommere. (FIFA.com 2004b). I Danmark introduceres 

fjerdedommeren i Superligaen fra 1. januar 2007, da det lykkes ligaen og klubberne at finde penge i 

økonomien til dette (Rasmussen 2006). 

 

Dommerteamet udvides yderligere med to mållinjedommere, men disse indføres kun i europæiske 

sammenhænge, hvor de fra 2012 er en permanent del af de to europæiske turneringer: “The UEFA 

Champions League” og “The UEFA European Championships”. (Football Stadiums 2020). Deres 

rolle er at være assistenter til hoveddommeren, ligesom linjedommerne er, og de skal hovedsageligt 

hjælpe hoveddommeren med at se, om bolden er i mål eller ej, og om der sker lovbrud inde i målfeltet 

ifm. hjørnespark og frispark. Mållinjedommerne er aldrig blevet introduceret i den danske liga. (Sauer 

2012).  

 

En milepæl i fodboldspillets og fodboldlovens udviklingen finder sted, da FIFA i 2012 introducerer 

Goal-line technology efter beslutning om indførelse fra IFAB. Beslutningen er banebrydende, fordi 

det er første gang, at man overlader en assisterende dommerrolle til et måleapparat i stedet for at 

overlade dette til et fysisk menneske og dennes umiddelbare skøn. Goal-line technology har til formål 

at hjælpe dommeren med at vurdere om bolden er inde over målstregen i de situationer, hvor 

dommeren ikke selv kan vurdere dette. For at en scoring kan anerkendes skal hele bolden være over 

stregen, og det er her teknologien assisterer dommeren i at vurdere, om dette er tilfældet eller ej 

(FIFA.com 2020b). FIFA fremhæver nødvendigheden af Goal-line technology i forbindelse med 

situationer fra 1966 og 2010, hvor den havde været nyttig:  

“Two incidents involving England and Germany in 1966 and 2010 tend to dominate 

discussions and the perception of the typical goal-line incident. In recent years, there 

have been many more such situations.” (FIFA.com 2020b) 
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GLT består som teknologi af kameraer og magnetiske felter omkring målet og teknologien kan på 

millisekunder sende besked til dommerens ur, hvis bolden har været inde over stregen. (FIFA.com 

2020b). Teknologien er dog ikke blevet introduceret i Superligaen endnu, og teknologien er dermed 

ikke blevet brugt til at håndhæve Fodboldloven i Danmark.  

 

Til The FIFA World Cup i 2014 får dommeren endnu et instrument til at håndhæve reglerne i form 

af en “markeringsspray”. Den skal hjælpe ham med at sikre, at bolden bliver placeret det rigtige sted 

i forbindelse med et frispark samt, at afstanden til modstanderens forsvar overholdes. (BBC 2014). 

Dette kan iagttages som en hjælp til hoveddommeren for at sikre, at reglerne i Fodboldloven omkring 

frispark håndhæves korrekt. Markeringssprayen blev indført i den danske Superliga i 2015 (DR.dk 

2015). 

 

Den efterfølgende succes med Goal-line technology har åbenlyst banet vejen for, at FIFA senere også 

har gjort det muligt at bruge teknologisk udstyr i andre dele af fodboldspillet. I 2018 sker en ny 

markant ændring, da der tilføjes en protokol til Fodboldloven. Denne protokol giver mulighed for at 

gøre brug af Video Assistant Referee (VAR), hvilket er en teknologi, der gør det muligt at gennemse 

og håndhæve Fodboldloven i fire på forhånd bestemte kampsituationer, for så evt. at omgøre den 

oprindelige kendelse. (IFAB 2019b). Teknologien testes i 2016 og 2017, og indskrives af IFAB i 

“Laws of the game” i 2018. Teknologien bruges første gang officielt ved The FIFA World Cup i 

2018, hvor den for Danmarks vedkommende flere gange gør sig bemærket (Lind 2018).  

Det blev af DBU den 23. juni 2019 besluttet også at indføre VAR i Danmarks bedste fodboldrække, 

Superligaen, fra sæsonen 2020/2021, hvilket DBU skriver følgende om i en pressemeddelelse:  

“VAR’s udbredelse i international fodbold har taget fart over det seneste års tid. Under 

VM i Rusland kom det på alles læber, ligesom det blev indført ved knald-eller-fald-

kampene i UEFA Champions League i foråret. Med andre ord - videoteknologien er 

kommet for at blive.” (DBU 2019b) 

 

I en dansk kontekst begynder diskussionerne om VAR i medierne i februar 2019, hvor 

Divisionsforeningen i Jyllands Posten udtaler: “Hvis det virker, og vi kan stable et fornuftigt projekt 

på benene, håber jeg, at vi har VAR herhjemme fra sæsonen 2020/21”. (Thygesen 2019). I et 

interview foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale, er det yderligere fremkommet, 

at Divisionsforeningen allerede i 2018 har diskuteret en mulig indførsel af VAR i Danmark: 
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“I forhold til indførelsen af det [red. VAR], er der en forberedelsesperiode, som er i 

gang lige nu. Jeg tror, vi har været igang siden april 2018, hvor vi kiggede på det første 

gang. Men der var ikke en beslutningsproces dengang, hvor vi så skulle starte træningen 

i juli 2018, det blev til gengæld besluttet i juni 2019, hvor pengene blev fundet.” 

(Interview 1: 2020) 

 

Dislokationen: Beslutningen 

Der er i ovenstående identificeret forskellige mulige dislokationer på tværs af tid, men når der tages 

højde for det konditionerede blik og dermed de opstillede kriterier, så kan det iagttages, hvordan 

følgende bliver vores projekts dislokation og dermed vores diskursanalyses tidslige nulpunkt: 

 

Beslutningen om at indføre VAR-teknologien i den danske Superliga fra sæsonen 2020-2021 

 

Denne dislokation lever op til kriterierne, fordi der først og fremmest er tale om et nyt instrument til 

håndhævelsen af Fodboldloven. VAR-teknologien giver mulighed for at dommeren ved hjælp af 

kameraoptagelser kan vurdere tvivlsomme kendelser en ekstra gang. Derudover er der truffet en 

beslutning om at indføre VAR i Danmark fra sæsonen 2020-2021, hvilket lever op til kriteriet om den 

danske kontekst, da det fra den sæson vil være at finde som et instrument, der skal hjælpe med at 

håndhæve Fodboldloven. Beslutningen om at indføre VAR-teknologien i Danmark er den mest 

nutidige hændelse ifm. hjælp til håndhævelse af Fodboldloven, da der i analysen ikke er fundet eller 

påvist nyere væsentlige ændringer. 

 

Derudover argumenterer vi for, at beslutning om at indføre VAR har en enorm betydning for 

fodboldspillet. I andre lande, som DBU normalvis sammenligner sig med, har der været store 

diskussioner omkring, hvordan indførelsen af VAR har påvirket spillet. I England sang fansene fra 

Premier League-klubben Crystal Palace: “Det er ikke fodbold længere. Det er ikke fodbold længere” 

(Udsagn: 197), mens teknologien i andre lande er blevet kaldt unfair og til grin (Estepa 2019). Under 

Verdensmesterskaberne i fodbold i 2018 i Rusland var indførelsen og brugen af VAR genstand for 

debat om, hvorvidt spillet var blevet forandret i en retning, som man ikke kunne eller ville kendes 

ved. I turneringens gruppespil blev der eksempelvis dømt 0,33 straffe pr. kamp, hvilket var det højeste 

antal nogensinde og en stigning på 174% siden sidste VM (Stead 2018). Indførelsen af VAR har 

dermed, udover en heftig debat, bragt målbare konsekvenser i fodboldspillet med sig. VAR-
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teknologien bibringer - ifølge vores iagttagelse - dermed en så gennemgribende forandring af 

fodboldspillets rammer med sig, at teknologien synes at påvirke alle involverede aktørers ageren i 

spillet, som man ser det med straffesparks-eksemplet. VAR-teknologien påvirker den måde spillet 

opleves på, og det samme må forventes at blive tilfældet i Danmark efter beslutningen om indførelse 

af VAR i dansk topfodbold er blev truffet. VAR-teknologien bringer dermed iflg. vores opfattelse en 

så fundamental ændring med sig, at man i eftertiden vil kigge tilbage på dansk fodbold i et blik, dér, 

som resten af fodboldverdenen, skelner spillet mellem “før indførelsen af VAR” og “efter indførelsen 

af VAR”.  

 

Dislokationen er derfor iagttaget til at finde sted præcist den 23. juni 2019, hvor beslutningen om at 

indføre VAR i Danmark træffes og offentliggøres. Vi har i perioden fra 23. juni 2019 til 11. marts 

2020 lokaliseret et diskursivt felt bestående af ca. 200 udsagn. Vi har i vores søgen efter udsagn haft 

blikket rettet imod at identificere samtidige diskurser, der kæmper om at meningstilskrive VAR-

teknologien.  
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8. Analyse 

Vores analyseafsnit har til formål at undersøge det diskursive felt for artikulationer, der søger at 

meningstilskrive indførelsen af VAR-teknologien. Afsnittet er bygget op omkring de tre 

tematiseringer, som er præsenteret i afsnittet om fremgangsmåden og analysen danner grundlag for 

at besvare den første del af problemformuleringen og samtidig besvare det første arbejdsspørgsmål: 

Hvordan tilskrives der mening til VAR-teknologien i en dansk kontekst efter nærværende projekts 

iagttagede dislokation? 

 

8.1 Analysedel I: Dommerens rolle 

Denne diskursive position vil præsentere en meningstilskrivelse, der tematiserer “dommerens rolle”. 

Først vil vi iagttage det diskursive felts udsagn og fremanalysere de elementer, der gennem 

artikulation fremkommer. Dernæst vil vi fremanalysere det nodalpunkt, der binder elementerne 

sammen i ækvivalenskæden, og dermed får disse til at fremstå som momenter. Til sidst vil fremkomne 

subjektpositioner præsenteres og indholdet af den diskursive position opsummeres.  

 

8.1.1 Dommerens professionalisering 

Vi har i vores indsamlede empiri kunne iagttage, hvordan der i dette artikulatoriske felt synes at samle 

sig en formation af udsagn, der iagttager indførelsen af VAR i dansk fodbold i forbindelse med 

håndhævelsen af fodboldloven på en bestemt måde. Dette blik orienterer sig imod en tematisering af 

dommerrollen. Dommerrollen som tematisering betyder, at denne analysedel iagttager elementer som 

værende de, der på den ene eller anden måde har med dommerrollen, som håndhæver af 

Fodboldloven, at gøre. 

 

Et af de elementer, som vi har kunnet iagttage, iagttager dommerens rolle som værende ikke 

indfriende overfor det kvalificerede skøn i nogle af spillets situationer. Dommerrollen består ifølge 

denne iagttagelse i at håndhæve Fodboldloven og sikre, at spillet efter dommerens skøn holder sig 

indenfor rammerne af fodboldens love. I visse situationer iagttages det således, at dommerens skøn 

er ukvalificeret og i sådanne situationer anskues VAR-teknologien, i udsagnene for dette element, 

som en mulighed for ved hjælp af gengivelse, at “[...] klare fejlkendelser vil blive afsløret, oversete 

overtrædelser vil blive opdaget, og ukvalificerede dommerskøn vil blive revurderet.” (Udsagn: 53). 

Elementet, som i den forbindelse fremkommer i det artikulatoriske felt, iagttages som værende 

“Ukvalificerede dommerskøn”. Dette element iagttages som værende hæmmende for muligheden for 
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at håndhæve Fodboldloven, hvis ukvalificerede dommerskøn ikke bliver gennemset og om 

nødvendigt revurderet. Elementet synes derfor at indeholde en iagttagelse om, hvordan dommerens 

vurdering, ikke i alle tilfælde, er kvalificeret nok til at kunne danne ramme om visse situationers 

endelige beslutninger uden først at være blevet gennemset af VAR.  

 

Et andet element, som befinder sig i dette artikulatoriske felt, iagttager, hvordan der med indførelsen 

af VAR-teknologien synes at foregå en optimering af dommerens arbejdsforhold. VAR-teknologiens 

gensynsmulighed giver dommeren en “optimal mulighed for at træffe den rigtige beslutning.” 

(Udsagn: 184). Netop denne “optimale mulighed” iagttages som dækkende over dommerens 

arbejdsforhold, og netop muligheden for at udføre sit arbejde mest optimalt iagttages i en række 

udsagn, som værende vanskeligere af en række årsager. Ifølge udsagnenes iagttagelse er én af 

årsagerne tempoet i spillet, da netop “tempoet i moderne fodbold” iagttages som en af årsagerne til, 

at dommeren skal træffe svære beslutninger. I nedenstående udsagn, kan vi iagttage, hvordan VAR-

teknologien konstrueres som noget, der kan komme disse svære beslutninger til livs. Teknologien 

gøres dermed til noget, der optimerer arbejdsforholdene for kampens dommer, da VAR-teknologien 

gøres til garant for at løse denne “tempo”-problematik: 

“Tempoet i moderne fodbold betyder, at dommerne skal træffe svære beslutninger på et 

splitsekund, hvor de endda skal være temmelig sikre. I de seneste uger har Rangers lidt 

enormt under fejlkendelser, og det er vores klare overbevisning, at VAR vil være godt 

for alle og i særdeleshed dommerne selv.” (Udsagn: 56) 

 

I andre udsagn synes VAR-teknologien på samme måde at blive gjort til noget, der optimerer 

dommerens arbejdsforhold, da teknologien i disse udsagn eksempelvis iagttages som værende “en 

god ide”, når det skal sikres, at mesterskabet ikke sendes det forkerte sted hen: 

“Man kan ikke vide, at hvis de andre ikke havde fået det mål anerkendt, om de så havde 

løbet op og scoret, men der var bred konsensus i Polen om, at det var en god idé med 

VAR - også af hensyn til den dommer, der måske, fordi han ikke så det, fik sendt et 

mesterskab et forkert sted hen, men også blandt alle de, der er interesseret i, at 

mesterskabet går det rigtige sted hen.” (Udsagn: 18) 

 

I ovenstående udsagn iagttages det, hvordan det artikuleres som om, at VAR-teknologien ved sin 

tilstedeværelse vil kunne styrke dommerens arbejdsforhold, og dermed sikre, at mesterskabet ender 
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det rigtige sted. VAR-teknologien, som en optimering af dommerens arbejdsforhold, synes at gå igen 

i det nedenstående udsagn, hvor udviklingen i fodbolden særligt i forbindelse med globaliseringen 

har betydet, at dommerne har brug for en optimering af deres arbejdshold i form af ekstra 

hjælpemidler, hvilket VAR-teknologien også i denne forbindelse iagttages som bidragende til:  

“I dag er der jo mange kultursammenstød mellem spillere, fordi der er den her 

internationalisering, der er. Tag eksempelvis Premier League, der er meget få 

englændere på holdene, der er masser af kulturer fra Sydeuropa og fra Skandinavien 

og de støder sammen - hvad er det for nogle clashes, der kommer der. Der har man 

måske også et behov for at sige: “Jamen vi skal have noget hjælp” - noget yderligere 

hjælp - til at sige, at det, der er gængs kutyme i Sydeuropa, det er det altså ikke her. 

Derfor er vi nødt til at have nogle ekstra hjælpemidler til at styre den individualisering 

og globalisering, som finder sted i sportens verden.” (Udsagn: 25) 

 

Dermed fremkommer elementet: “Optimering af arbejdsforhold” i dette artikulatoriske felt, som 

orienterer sig imod VAR-teknologien som værende en optimering af de arbejdsforhold som kampens 

dommer arbejder under, når denne håndhæver Fodboldloven.  

  

I et andet element kan vi iagttage, hvordan VAR-teknologien skaber et forhold mellem dommer og 

teknologi, som sår tvivl omkring, hvor beslutningskompetencen i kampsituationer er placeret. Et af 

udsagnene artikulerer det således: 

“Når dommeren på banen kan overtrumfes af VAR, kan det i mine øjne give nogle 

uheldige signaler og også skabe en mærkelig balance mellem dommeren og 

spillerne.”  (Udsagn: 122)  

  

Dommerens rolle, som den med den besluttende kompetence på banen, kan iagttages som noget, der 

sættes på spil både i ovenstående og nedenstående udsagn. Rollen sættes på spil, da indførelsen af 

VAR-teknologien - ifølge udsagnene - sår tvivl om, hvorvidt dommeren på banen reelt har 

beslutningskompetencen, da hoveddommerens beslutning kan blive overtrumfet af dommere, som 

sidder langt væk, og som ikke er tilstedeværende fysisk:  

“Men, at man ofte bliver i tvivl om, hvorvidt det er kampens dommer eller otte mand 

forskanset i en autocamper 100 km. væk, der dømmer, er skidt.” (Udsagn: 105)  
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“Jeg kan ikke lide, at vi ser beslutninger blive taget af dommere, der sidder mange 

kilometer væk. En dommer i den situation føler ikke kampen som en dommer, der er til 

stede.” (Udsagn: 150) 

  

Denne tvivl, om hoveddommerens beslutningskompetence, er ifølge et af udsagnene med til at skabe 

en “mærkelig balance” mellem spillere og dommere, da spillerne nu er i tvivl om hvem, der træffer 

den endelig beslutning, iagttages det. Balancen bygger på, at der netop ikke er tvivl hos spillerne 

omkring hvem, der træffer dommerbeslutningerne. Dermed fremkommer elementet: “Tvivl om 

beslutningskompetence”.  

  

Vi kan i det diskursive felt iagttage et udsagn, som iagttager, hvordan VAR-teknologien har været 

skyld i et faldende niveau hos dommeren på banen. VAR-teknologien iagttages her som havende den 

effekt, at teknologien med sine gennemtjek svækker kvaliteten af den dommer, der er på banen: 

“Ved VM sidste år syntes jeg, at flere dommere virkede til at falde i niveau, fordi de 

vidste, at de havde assistance fra VAR. De overså simpelthen situationer, der ellers var 

ligetil. Det må ikke blive tilfældet i Superligaen. VAR må ikke blive et alibi for ikke at 

se de ting, en dommer skal se.” (Udsagn: 182) 

  

VAR-teknologien iagttages i dette udsagn som skyld i, at kendelser, som tidligere ville være blevet 

dømt, ikke længere bliver dømt af dommeren på banen, da han sænker sit niveau i vished om VAR’s 

tilstedeværelse. Dette iagttages som værende ikke ønskeligt, hvis VAR-teknologien producerer et 

alibi til dommeren, som gør at denne ikke dømmer, som han ville have gjort før indførelsen af VAR. 

Elementet: “Faglig sovepude” konstrueres dermed i dette artikulatoriske felt. 

  

Det sidste element, der tematiseres som omhandlende “dommerens rolle”, kan vi iagttage, da flere 

udsagn iagttager VAR-teknologien som et opgør med dommerskønnet: 

“Når man har elimineret dommerskønnet og har hidkaldt VAR som overdommer, kan 

man ikke sondre mellem større eller mindre forseelser. Kun mellem forseelse eller ej.” 

(Udsagn: 175) 

  

“Det synes at være den måde, man i fodboldens verden nu vil sikre retfærdighed: Hvis 

vi laver en lov, der ser bort fra spilleres intentioner og faktiske situationer, så kan vi 



  

  

  

Side 47 af 131 

 

med naturvidenskabelig præcision afgøre, om der er straffespark, mål, rødt kort, 

frispark eller ingenting. Jeg vil gætte på, at der ikke går mere end et år, før VAR-

dommeren er en computer, som dommeren nu skal adlyde. [...] Hvis noget kan afgøres 

digitalt, så skal det afgøres digitalt. “ (Udsagn: 127) 

  

Dommerskønnet skal elimineres med indførelsen af VAR-teknologien, iagttager disse udsagn, og det, 

der skal erstatte det menneskelige skøn, er en naturvidenskabelig præcision. Der fremkommer dermed 

elementet: “Opgør med dommerskøn”.  

  

Der er fremkommet fem elementer i dette artikulatoriske felt, der samtidig udgør hele denne 

diskursive position, hvor alle elementer orienterer sig mod dommerrollen efter indførelsen af VAR i 

dansk topfodbold. Det første element orienterer sig mod dommerrollens kvalifikationer. Her bliver 

det iagttaget, hvordan der med indførelsen bliver sat spørgsmålstegn ved, om dommerens 

kvalifikationer altid er tilstrækkelige. Havde de været det, havde det vel ikke været nødvendigt at 

indføre VAR? Indførelsen af VAR kan i denne iagttagelse ses som om, at dommerens kvalifikationer 

ikke er tilstrækkelige i alle situationer.  

Det andet element orienterer sig også mod dommerrollen efter indførelsen af VAR, men her iagttages 

det, hvordan der i udsagnene artikuleres en forståelse af VAR-teknologien som værende en 

optimering af arbejdsforholdene for dommerne. Det iagttages, hvordan dommerrollen er blevet 

udfordret af bl.a. spillets højere tempo og globalisering. Dette udfordrer dommerrollen, som har brug 

for hjælpemidler, der kan lette arbejdet.  

I det tredje element bliver dommerrollen tilskrevet en tvivl ift. beslutningskompetencen, da VAR-

teknologien her iagttages som værende overtrumfende og dermed dér, hvor beslutningskompetencen 

iagttages som befindende sig.  

Det fjerde element orienterer sig mod en iagttagelse om, at VAR-teknologien kan være en “sovepude” 

for dommerrollen i nogle situationer, da VAR-teknologien med sin mulighed for gennemsyn kan 

svække den skarphed og faglighed som dommeren ellers bør besidde, da dommeren kan blive reddet 

af VAR-teknologien.  

I det sidste element i denne diskursive position iagttages det, hvordan elementets udsagn iagttager 

VAR-teknologien som et opgør med det dommerskøn, dommeren leverer.  
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De fem elementer, der er fremkommet i denne diskursive position, synes ikke blot at have 

dommerrollen som sit overordnede tema. De fem elementer indgår i en ækvivalenskæde omkring et 

nodalpunkt, der samler alle de artikulerede elementer i kæden, hvilket får elementerne til at fremstå 

som momenter i fikseringsforsøget. Det nodalpunkt, som disse fem momenter ud fra 

ækvivalenskæden tilsammen bindes sammen af, er nodalpunktet “Dommerens professionalisering”. 

VAR-teknologiens indførelse i dansk topfodbold synes inden for tematisering omkring dommerrollen 

at have åbnet en artikulation af, hvad der forstås ved dommerens professionalisering.  

 

8.1.1.1 Subjektpositioner  

I ovenstående artikulatoriske felt, hvor vi har iagttaget, hvordan nodalpunktet “Dommerens 

professionalisering” fremkommer, produceres samtidig også forskellige subjektpositioner. 

Subjektpositionerne er forskellige, selvom de udpeges inden for samme artikulation, da de tilskrives 

forskellige kvaliteter gennem forskellige udsagn i det artikulatoriske felt. Dette betyder, at hver 

subjektposition tilbyder en identitet og position netop i relationen fra det uafgørbare i det diskursive 

felt til det fikseringsforsøg, der finder sted i artikulationen. 

 

Den første subjektposition, som vi kan iagttage, der udpeges, tilskrives nogle særlige kvalifikationer 

hos dommeren på banen. Vi kan iagttage, hvordan VAR-teknologien har givet anledning til at 

indikere, at dommeren på banen bliver umyndiggjort: 

“Nu har vi fået VAR-systemet, den store teknologiske overdommer, som nogle gange 

træder ind og vurderer - men som andre gange, ganske besynderligt, forholder sig 

passiv.” (Udsagn: 135) 

 

Dommeren på banen får tilskrevet den kvalitet, at han undermineres ved at være underlagt en 

“teknologisk overdommer” i form af VAR, hvor han ikke længere har samme autoritet som før 

indførelsen af VAR-teknologien. Denne underminering af dommeren, ses som noget, der finder sted 

tilfældigt, hvilket netop underminerer den autoritet, som dommeren ellers står garant for. Vi kan 

dermed iagttage, hvordan “den umyndiggjorte dommer” udpeges som en subjektposition 

indeholdende disse kvaliteter. Kvaliteterne fremkommer også i følgende udsagn:  

“Og så synes jeg i øvrigt, at betegnelsen 'assisterende' er noget underspillet. For indtil 

nu har jeg kun oplevet systemet som en klar overdommer, der satte og sætter dommeren 

og hans fløjteri - eller mangel på indgriben - på plads. VAR er bossen.” (Udsagn: 130) 
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Vi kan iagttage, hvordan dommerens position produceres som værende én, hvor dennes autoritet som 

“bossen” og dermed som beslutningstageren på banen, forsvinder med brugen af VAR. En anden 

kvalitet, som den umyndiggjorte dommer får tilskrevet, iagttager vi i et udsagn, der artikulerer, 

hvordan dommeren bliver uforstående overfor kendelser, der træffes på banen. Disse kendelser 

træffes af VAR-teknologien, men de håndhæves af dommeren på banen, som dermed bliver reduceret 

til den umyndiggjorte dommer, der træffer VAR’s beslutninger. Vi iagttager, hvordan dommerens 

manglende forståelse af kendelser tilskrives subjektpositionen i følgende udsagn:  

“Jeg tror ikke, dommerne forstår, hvad der foregår, og vi forstår ikke, hvad der foregår. 

Vi burde have vundet kampen, så simpelt er det. Men vi forstår ikke beslutningen.” 

(Udsagn: 80) 

  

Indførelsen af teknologien har givet anledning til, at der udpeges en subjektposition i form af “den 

umyndiggjorte dommer”. Subjektpositionen iagttages indeholdende kvaliteter som værende 

undermineret af en teknologisk overdommer, hvilket har ført til et opgør med hoveddommerens 

autoritet, da han blandt andet i nogle tilfælde bliver uforstående overfor sine egne beslutninger, da 

disse træffes af teknologien. Vi iagttager dermed, hvordan dommerens professionelle position bliver 

produceret som en umyndiggjort dommer efter indførelsen af VAR. 

  

Den næste subjektposition, der udpeges i det artikulatoriske felt, indikerer en anden dommer-identitet, 

da vi kan iagttage, hvordan teknologien giver dommeren mulighed for at se en situation igen på video 

i stedet for at dømme ud fra sin første indskydelse. Dermed kan dommeren afvente en situation i 

stedet for at tage en forhastet beslutning: 

“Ser dommeren et straffe, så skal han fløjte straffe, men hvis han er lidt i tvivl. Er den 

der eller er den der ikke. Vi lader den køre, fordi dér ved jeg, at jeg bliver tjekket. Den 

havde jeg fløjtet for tre år siden, men jeg fløjter den ikke nu. For jeg ved, at jeg kan 

blive reddet - vi kan godt få den på plads.” (Udsagn: 42) 

 

Vi kan iagttage, hvordan dommeren udpeges som en “afventende dommer”, der også udgør 

subjektpositionen. Indførelsen af VAR har gjort det muligt for dommeren at spekulere i at lade VAR 

“redde” ham ved at afvente situationen, hvilket iagttages i følgende udsagn:  
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“[Efter indførelsen af VAR, red.] [...] kan de [dommerne, red.] tage det stille og roligt. 

De kan fløjte straffesparket, velvidende, at de kan blive reddet derude i vognen [VAR-

dommerne, red.] eller de kan lade være med at fløjte det, og så ved de stadig, at de kan 

blive reddet.” (Udsagn: 34)  

 

Vi kan iagttage, at der fremkommer en dommer-identitet efter indførelsen af VAR, som “den 

afventende dommer”. Denne dommer indeholder kvaliteter, hvor han forholder sig afventende i 

situationer, hvor han ved, at VAR-teknologien kan gribe ind. Vi kan dermed iagttage, hvordan 

dommerens professionelle position bliver produceret som den afventende dommer efter indførelsen 

af VAR-teknologien.  

 

Den sidste subjektposition, vi kan iagttage i denne diskursive position artikuleres med udgangspunkt 

i følgende: “VAR har sin berettigelse og vil hjælpe vores udskældte dommere herhjemme.” (Udsagn: 

48). Indførelsen af teknologien har, iagttages det, til formål at hjælpe dommere. Udsagnet, hvor 

dommerne, der tilskrives en kvalitet som værende “udskældte”, indikerer, at de har brug for hjælp til 

at håndhæve fodboldreglerne for dermed at undgå at være udskældte. Der er dog ikke tale om “en 

udskældt dommer” som subjektposition, da vi kun iagttager dette som en kvalitet ved den 

subjektposition, der konstrueres som en dommer, der har brug for hjælp. Vi vil i stedet argumentere 

for, at der i denne subjektposition er tale om “den hjulpne dommer”, da indførelsen af teknologien 

har skabt grobund for artikulering af dommerens identitet som værende én, der bliver hjulpet. I 

modsætning til “den umyndiggjorte dommer”, hvor en kvalitet blev tilskrevet som værende 

undermineret i sin beslutningstagning, så tilbydes der i denne position i stedet en kvalitet til 

dommeren som værende den, der tager beslutninger på banen med hjælp fra sine assistenter herunder 

VAR:  

“VAR er ikke meget anderledes end da man på et tidspunkt opfinder nogle 

linjedommere, som skal assistere dommeren. Man har opfundet en fjerdedommer, som 

skal assistere dommeren, der var også nogle mållinje-dommere på et tidspunkt, som 

skulle assistere dommeren. VAR er en assistent, der bare sidder et andet sted. Han 

sidder i en vogn eller i et center et eller andet sted, så jeg ser det mere som en hjælp til 

dommeren. Det er dommeren, der skal tage den sidste beslutning.” (Udsagn: 37) 
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Den hjulpne dommer tilskrives derfor en kvalitet som værende beslutningstager og dermed som én, 

der besidder den fulde autoritet ift. at have beslutningskompetence. Det er stadig dommeren på banen, 

der tager alle beslutningerne, selvom der bliver gjort brug af teknologien, som udelukkende hjælper 

og assisterer dommeren på niveau med resten af dommerassistenterne i udførelsen af dommerens 

arbejde. Dette understøttes yderligere i følgende udsagn: “VAR har ikke nogen 

beslutningskompetence. Det er ligesom en linjedommer, de har ikke en beslutningskompetence, de er 

alle sammen assistenter til dommeren.” (Udsagn: 10).  

 

Det har været muligt at udpege tre differentielle subjektpositioner i det artikulatoriske felt, der alle 

tilskrives forskellige givne kvaliteter. Det diskursanalytiske blik har gjort det muligt for os at 

undersøge, hvordan artikulationen positionerer dommeren på forskellige måder inden for samme 

kæde af meningstilskrivelse. Generelt for de tre subjektpositioner vil vi argumentere for, at 

professionalisering af dommeren historisk set er blevet tilpasset og ændret flere gange jf. redegørelsen 

af dislokationen, hvor netop indførelsen af VAR ses som den begivenhed, hvor det sociale felt: 

Håndhævelsen af Fodboldlovens regler genåbnes for hegemonisk kamp. Denne genåbning af det 

sociale felt iagttager vi som værende konstituerende for de subjektpositioner, der muliggøres for 

dommeren at indtage i fodboldspillet ift. hans professionalisering som følge af indførelsen af VAR.  

 

8.1.2 Opsamling 

Der er i denne position fremkommet forskellige elementer i det diskursive felt, der alle har det 

tilfælles, at de orienterer sig imod en tematisering af dommerens rollen. Gennem artikulatorisk praksis 

sættes elementerne netop sammen i denne bestemte meningsforståelse, da vi har fremanalyseret et 

fikseringsforsøg om nodalpunktet “Dommerens professionalisering”. Når elementerne artikuleres ind 

i denne sammenhæng, opnår de i fikseringsøjeblikket egenskab som værende momenter, der holdes 

sammen af “Dommerens professionalisering” i ækvivalenskæden, der dermed tilsammen danner 

denne diskursive positions meningstilskrivelse. Vi har fremanalyseret momenternes indhold som 

værende ukvalificerede dommerskøn; optimering af dommerens arbejdsforhold; tvivl om 

beslutningskompetence; teknologien som faglig sovepude samt et opgør med dommerskønnet.  
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Det, der har gjort denne nye meningstilskrivelse mulig, skyldes beslutningen om at indføre VAR-

teknologien til at håndhæve Fodboldlovens regler, hvilket dermed har åbnet op for nye 

fikseringsforsøg om at meningstilskrive professionaliseringen af dommeren på. Ud fra 

ækvivalenskæden i den diskursive position har det være muligt at udpege tre differentielle 

subjektpositioner, der hhv. kunne identificeres som “den umyndiggjorte dommer”; “den afventende 

dommer” og “den hjulpne dommer”, der alle indeholdt forskellige kvaliteter.  
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8.2 Analysedel II: Kvaliteten af dansk fodbold 

Vi vil i denne analysedel præsentere den anden diskursive position, hvor vi ønsker at fremanalysere 

meningstilskrivelser, der tematiserer “kvaliteten af dansk fodbold”. Der er i denne position 

fremkommet to artikulatoriske felter. Begge de artikulatoriske felter vil blive fremanalyseret i det 

nedenstående således, at elementer, ækvivalenskæder og nodalpunkter træder frem. Der vil i 

forlængelse heraf blive udpeget de dertilhørende subjektpositioner. 

 

8.2.1 Konkurrencedygtighed 

Den ene af de artikulatoriske felter, der orienterer sig mod den tematisering, som vi har valgt at kalde 

“kvaliteten af dansk fodbold”, består af fire elementer. Et af de elementer, som iagttages, produceres 

på baggrund af et udsagn som iagttager, hvordan indførelsen af VAR i dansk fodbold, kan være med 

til at sikre, at kvaliteten af Superligaen, som salgsprodukt, forbedres:  

“[...] man kan sige, at produktmæssigt, der konkurrerer vi med Premier League og 

Champions League. Vi er Superligaen og vi er det afgørende produkt ift., hvor folk 

køber deres TV-pakker og streaming henne. I tæt konkurrence med de to og lidt Formula 

1. Og vi har selvfølgelig interesse i, at man ser på vores produkt lige så professionelt 

som de tre andre produkter.” (Udsagn: 19) 

 

Superligaen artikuleres her, som værende det afgørende produkt ift. hvor tv-seerne køber deres TV-

pakker. Iagttagelsen, “det afgørende produkt”, konstrueres ud fra et markedsmæssigt perspektiv. I et 

sådant perspektiv er det favorabelt at indtage denne position, da prisen for Superliga-produktet vil 

stige, da interessen for at købe produktet vil være stor jf. markeds-iagttagelsen om udbud og 

efterspørgsel. Iagttagelsen, “det afgørende produkt”, iagttages dog i udsagnet som værende truet af 

andre produkter som Premier League, Champions League og Formula 1. Det kan dermed ses, hvordan 

der konstrueres en konkurrencesituation mellem Superligaen, Premier League, Champions League 

og Formula 1. I denne konkurrence vil professionalisme i produkterne, ifølge udsagnet, være et 

kvalitetsparameter, og dette parameter ses VAR som leverandør af. Superligaens markedsposition og 

kvalitet styrkes dermed ved at kunne levere et mere professionelt produkt, og her konstrueres VAR-

teknologien som et redskab, der kan gøre Superligaen som produkt, lige så professionelt og dermed 

konkurrencedygtigt, som de tre andre produkter. Dermed fremkommer elementet: “Værktøj til 

bibeholdelse af statussen som det afgørende produkt”. 
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Et andet element, som indplacerer sig i dette artikulatoriske felt, iagttager, hvordan VAR-teknologien 

er med til at sikre, at Superligaen kan tage konkurrencen op med andre landes ligaer: 

“Når man kan levere VAR til klubberne, fansene og tv-seerne, er det endnu et eksempel 

på, at vi leverer Superligaen på et højt internationalt niveau, der er sammenligneligt 

med de store ligaer.” (Udsagn: 195) 

 

Superligaen konstrueres her som noget, der indgår i en konkurrence med andre fodboldligaer om at 

levere den bedste kvalitet til klubber, fans og tv-seerne. Indførelsen af VAR iagttages her som et 

eksempel på, at dansk fodbold er sammenlignelig med de store fodboldligaer, som underforstået, har 

den bedste kvalitet. Indførelsen af VAR-teknologien gøres hermed til et udtryk for konkurrencedygtig 

kvalitet, da Superligaen med VAR produceres som en “Liga på internationalt topniveau”.   

 

Fokusset på det høje internationale niveau kan i det næste element, som i det første element, iagttages 

ud fra en produktmæssig tankegang, hvor Superligaen konstrueres som et produkt, der skal være 

attraktivt for kunderne. Der synes dog også at være noget andet på spil, hvilket kan iagttages i 

nedenstående udsagn: 

“VAR er godt for dansk fodbold af flere årsager. Vi vil have vores dommere tilbage i 

verdenseliten, og jeg tror, at det bliver svært uden VAR, for de skal også have den del 

med sig, hvis de skal have topkampe på internationalt niveau. Derudover løfter det også 

Superligaen, som får et bedre produkt med bedre kendelser” (Udsagn: 192). 

 

I dette udsagn iagttages det, hvordan VAR-teknologiens indførelse skal sikre, at danske dommere 

gøres klar og uddannes til at udføre deres arbejde uden for landets grænser på internationalt topniveau. 

VAR-teknologien konstrueres dermed som noget, der kan bringe fremgang til dansk fodbold som 

helhed ved at være en forudsætning for at få de danske dommere tilbage i verdenseliten. Elementet, 

som fremkommer benævnes “Danske dommere tilbage i verdenseliten”.  

 

Det sidste element, der fremkommer i dette artikulatoriske felt, konstruerer VAR-teknologien som 

noget, der kan risikere at gøre det mindre attraktivt at komme på stadion. VAR-teknologien er svær 

forenelig med tilskuerne på stadion, konstrueres det, og det vil derfor afstedkomme færre tilskuere på 

stadion at indføre teknologien. Udsagnet konstruerer dette som havende indflydelse på produktet 

“Superligaens” kvalitet, hvilket vil betyde, at færre tv-seere vil se produktet efter indførelsen af VAR.  
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“Hvis man ikke formår at gøre det attraktivt at komme på stadion [efter indførelsen af 

VAR, red.], så risikerer man at tabe de fans, som normalt ville komme. Taber man først 

dem, taber man også tv-seerne, for produktet tager også skade. Det bliver mindre og 

mindre interessant at se fodbold fra Superligaen.” (Udsagn: 110) 

  

Indførelsen af VAR-teknologien i dansk fodbold konstrueres i dette udsagn dermed som noget, der 

risikerer at forringe Superliga-produktets kvalitet, hvis ikke det gøres attraktivt at komme på stadion 

efter VAR-indførelsen. Elementet, som er det sidste i dette artikulatoriske felt, bliver derfor: “Skadet 

dansk fodboldprodukt”.  

  

Der er fremkommet fire elementer i dette artikulatoriske felt, som alle orienterer sig mod et 

kvalitetsparameter efter beslutningen om at indføre VAR i dansk topfodbold. Det første element 

orienterer sig mod, at indførelsen af VAR-teknologien betyder, at Superligaen kan bibeholde sin 

status i det kommercielle marked som værende “det afgørende produkt”, da kvaliteten af produktet 

styrkes med indførelsen af VAR.  

Det andet element orienterer sig også imod Superligaen som en liga, der indgår i konkurrence med 

de andre ligaer, og som med VAR-teknologien produceres som værende en liga, der fortsat holder 

trit med de andre ligaer på højeste niveau. 

Det tredje element iagttager kvalitet ud fra et blik, hvor VAR-teknologien bidrager med kvalitet til 

dansk fodbold, da det blandt andet kan åbne for, at Danmark igen kan få dommere som dømmer på 

allerhøjeste internationale niveau, da der på dette niveau påkræves erfaringer med VAR.  

Det fjerde element orienterer sig mod en dalende kvalitet af den danske Superliga som følge af VAR, 

da VAR-teknologien kan få indflydelse på den oplevelse som tilskuerne på stadion har under 

kampene, hvilket i sidste ende vil smitte af på den produktkvalitet som tv-seerne modtager.  

  

De fire elementer, der er fremkommet i dette artikulatoriske felt, synes ikke blot at have kvaliteten af 

dansk fodbold som sit overordnede tema. De fire elementer indgår i en ækvivalenskæde omkring et 

nodalpunkt, der træder frem og som sammenkæder alle de artikulerede elementer, hvilket får 

elementerne til at fremstå som momenter i et fikseringsforsøg. Det nodalpunkt, som disse fire 

momenter ud fra ækvivalenskæden tilsammen danner, er nodalpunktet “Konkurrencedygtighed”. 

VAR-teknologiens indførelse i dansk topfodbold synes derfor inden for tematisering omkring kvalitet 

at have åbnet en artikulation af, hvad der forstås ved dét at være konkurrencedygtig.  
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8.2.1.1 Subjektpositioner 

I ovenstående artikulatoriske felt har vi iagttaget, hvordan nodalpunktet “Konkurrencedygtighed” 

fremkommer. Udover, at artikulationen frembringer dette nodalpunkt, producerer dette også en række 

forskellige subjektpositioner. Subjektpositionerne er forskellige fra hinanden, selvom de udpeges 

inden for samme diskursive artikulation, da de tilskrives forskellige kvaliteter. 

  

Den første subjektposition, som vi kan iagttage, der udpeges, tilskrives nogle særlige kvalifikationer 

i forbindelse med en “leverandør”-identitet. Det iagttages, hvordan denne identitet produceres, som 

én, der anskuer Superligaen som et produkt, der skal tilpasses og vedligeholdes, så produktet er 

konkurrencedygtigt: 

“Når man kan levere VAR til klubberne, fansene og tv-seerne, er det endnu et eksempel 

på, at vi leverer Superligaen på et højt internationalt niveau, der er sammenligneligt 

med de store ligaer.” (Udsagn: 195) 

 

“VAR har gjort sit indtog det seneste år i international fodbold, og vi ønsker, at 

Danmark skal følge med udviklingen. Derfor er indførelsen af VAR en god idé. I andre 

ligaer har det ført til, at dommernes kendelser bliver korrekte i op mod 99 procent af 

tilfældene med hjælp fra VAR.” (Udsagn: 184) 

  

Leverandøren tilskrives her nogle kvaliteter, som dels handler om, hvor dygtig denne er, da denne 

kan levere et produkt indeholdende VAR. Derudover tilskrives en kvalitet som gør leverandøren 

kompetent som leverandør, da indførelsen af VAR ses som et udtryk for, at leverandøren følger 

udviklingen fra ligaerne på det højeste internationale og mest attraktive niveau. Vi iagttager dermed, 

hvordan subjektpositionen “den konkurrencedygtige leverandør” bliver produceret i forbindelse med 

indførelsen af VAR i dansk fodbold. 

  

Den næste subjektposition, der udpeges af den artikulatoriske praksis, indikerer en anden 

“leverandør”-identitet: 

“Hvis man ikke formår at gøre det attraktivt at komme på stadion [efter indførelsen af 

VAR, red.], så risikerer man at tabe de fans, som normalt ville komme. Taber man først 

dem, taber man også tv-seerne, for produktet tager også skade. Det bliver mindre og 

mindre interessant at se fodbold fra Superligaen.” (Udsagn: 110) 
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Denne leverandør produceres, som indeholdende kvaliteter, der gør, at denne også anskuer 

Superligaen som et produkt. Denne leverandør tilskrives dog kvaliteter, som gør denne inkompetent 

ift. at passe og pleje Superliga-produktet. Leverandøren iagttages som ikke-konkurrencedygtig 

grundet beslutningen om at indføre VAR-teknologien i dansk fodbold, da dette konstrueres som 

værende ødelæggende for produktet Superligaen. Dermed konstrueres subjektpositionen “den ikke-

konkurrencedygtige leverandør”.  

  

Den sidste subjektposition, vi kan iagttage i dette artikulatoriske felt konstrueres som indeholdende 

kvaliteter, der orienterer sig mod en dommer-identitet. Her iagttages det, hvordan denne identitet kun 

kan være konkurrencedygtig på et internationalt topniveau, hvis denne i “hverdagen” dømmer kampe 

med VAR: 

“VAR er godt for dansk fodbold af flere årsager. Vi vil have vores dommere tilbage i 

verdenseliten, og jeg tror, at det bliver svært uden VAR, for de skal også have den del 

med sig, hvis de skal have topkampe på internationalt niveau. Derudover løfter det også 

Superligaen, som får et bedre produkt med bedre kendelser” (Udsagn: 192) 

  

VAR-teknologien konstrueres her som nødvendigt for “den danske verdenselitedommer”, hvis denne 

vil tilbage og blive konkurrencedygtig på allerhøjeste niveau. “Den danske verdenselitedommer” er 

dermed den sidste subjektposition i dette artikulatoriske felt. 

 

Det har været muligt at udpege tre differentielle subjektpositioner i dette artikulatoriske felt, som alle 

tilskrives forskellige givne kvaliteter. Gældende for disse tre subjektpositioner er, at de orienterer sig 

mod en tematisering omhandlende kvalitet og nodalpunktet “konkurrencedygtighed”. Den 

kommende indførelse af VAR i dansk fodbold, ses dermed som den begivenhed, hvor det sociale felt: 

Håndhævelsen af Fodboldlovens regler genåbnes for hegemonisk kamp inden for temaet “kvaliteten 

af dansk fodbold”. Denne genåbning af det sociale felt iagttager vi som værende konstituerende for 

de subjektpositioner, der fremkommer i dette artikulatoriske felt. De fremanalyserede 

subjektpositioner er “den konkurrencedygtige leverandør”, “den ikke-konkurrencedygtige 

leverandør” og “den danske verdenselitedommer”.  
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8.2.2 Fodboldoplevelsen 

Vi vil i følgende præsentere et andet artikulatorisk felt, som placerer sig inden for tematiseringen 

“kvalitet”. I denne fremkommer der ligeledes en ækvivalenskæde og et nodalpunkt. 

 

Det første element kan vi iagttage på baggrund af et udsagn om fodboldspillets spil og regler, der som 

følge af indførelsen af VAR-teknologien iagttages som værende noget, der bliver mere kompliceret:  

“Man gør spillet og reglerne mere komplicerede, end hvad godt er. Jeg frygter lidt, at 

der kommer for meget flueknepperi, hvis folkene i dommervognen skal dømme 100 

procent efter reglerne.” (Udsagn: 109) 

  

Udover iagttagelsen om den øgede kompleksitet i spillet, iagttager udsagnet også en frygt for, hvor 

fodboldspillet er på vej hen, hvis teknologien skal dømme fuldstændig korrekt. Det underforstås 

dermed, at det ikke er meningen, at reglerne i fodbold skal følges ned i mindste detalje, hvilket 

artikuleres i form af “flueknepperi”. VAR-teknologiens måde at håndhæve reglerne på, iagttages 

dermed som værende en komplicering af spillet og dermed en forringelse af spillets kvalitet. Samme 

udsagn iagttager, hvordan fodboldspillet bør afvikles:  

“Jeg er af den overbevisning, at spillet skal flyde, og modsat andre sportsgrene, hvor 

der er meget stop-and-go, så er fodbold langt mere flydende, og det ligger ikke naturligt 

til afviklingen af spillet, at der undervejs skal være flere pauser af fire eller fem 

minutter.” (Udsagn: 109)  

  

Vi iagttager en artikulatorisk kobling mellem VAR og måden, hvorpå spillet afvikles. Måden, 

udsagnet iagttager dette på, anses som værende ved en flydende afvikling samt en måde hvorpå 

spillets regler ikke “fluekneppes”. Udsagnet konstruerer VAR som værende netop en teknologi, der 

“flueknepper” og dermed som noget, der ikke bidrager til den flydende afvikling af spillet.  

Et andet udsagn iagttager VAR som værende noget, der ødelægger det “flow”, som fodboldkampen 

indeholder: “VAR kan ødelægge det flow, der er en kamps grundfortælling.” (Udsagn: 168). 

Teknologien bliver set som noget, der sætter fodboldkampens “grundfortælling” på spil ved at være 

årsag til mulig ødelæggelse af flow i afviklingen af spillet. 

Udsagnenes iagttagelser synes alle at kredse om, på hvilken måde fodboldspillets afvikling og dermed 

kvalitet forventes eller frygtes at blive påvirket af indførelsen af VAR. Dermed sættes kvaliteten af 
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fodboldspillets afvikling på spil, da iagttagelserne producerer elementet: “Afviklingen af 

fodboldspillet”.  

  

I det næste element kan vi iagttage, hvordan VAR-teknologien anses som værende noget, der fjerner 

“det vigtigste øjeblik i fodbold”:  

“Jeg ville ikke miste det øjeblik. Jeg ved ikke, hvordan de har tænkt sig at løse det. Man 

fejrer et mål, og det er så smukt et øjeblik, så når man bagefter skal stå i stilhed og 

vente på en beslutning, så tager man noget væk fra folk, for det er det vigtigste øjeblik 

i fodbold.” (Udsagn: 102) 

  

Det artikuleres, hvordan en scoring er et “smukt øjeblik”, men at VAR-teknologien nu har fjernet 

dette smukke øjeblik, da den i nogle tilfælde skal revurdere den beslutning, der er truffet om, at der 

er scoret et mål. Vi synes derfor at kunne iagttage, hvordan VAR’s håndhævelse af fodboldreglerne 

konstrueres som et tab af dette smukke øjeblik. I følgende udsagn kan vi yderligere iagttage, hvordan 

fodbolden iagttages som værende noget, der har mistet “noget meget vigtigt” som resultat af brugen 

af VAR:  

“Jeg er totalt imod VAR. Jeg er fodboldromantiker og kan godt lide, at der begås lidt 

fejl. Uden dem ville vi ikke have de mytiske øjeblikke, som der altid har været i fodbold. 

[...] VAR giver lidt mere retfærdighed til spillet, men samtidig fjerner det på kynisk vis 

essensen af spillet. Når man skal til at juble, tænker man altid en ekstra gang og kigger 

over på dommeren for at se, om han giver målet eller tager en hånd op til øret. Fodbold 

har mistet noget meget vigtigt.” (Udsagn: 103) 

  

Først og fremmest kan vi iagttage, hvordan udsagnet konstruerer en relation mellem 

fodboldromantikeren og en accept af, at der i fodbolden begås lidt fejl. “Fodboldromantikeren” vil vi 

vende tilbage til under dette artikulatoriske felts subjektpositioner. Vi kan iagttage, hvad der i 

artikulationen synes at være på spil, da fejlene i spillet artikuleres som nogle, der har forbindelse til 

“de mytiske øjeblikke”. Disse mytiske øjeblikke konstrueres i udsagnet som værende noget, der har 

med kvaliteten af fodboldoplevelsen at gøre. VAR-teknologien iagttages dermed som noget, der 

fjerner disse “mytiske øjeblikke”, hvilket betyder, at der samtidig fjernes kvalitet fra samme 

oplevelse.  Samtidig iagttages disse øjeblikke, som nogle, der altid har været i fodbolden, hvilket 

underforstået er noget, som det frygtes, at VAR-teknologien ændrer på. Det iagttages yderligere, 
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hvordan udsagnet anser VAR som værende noget, der giver “lidt mere” retfærdighed til spillet, men 

dette “lidt mere” er samtidig skyld i, at essensen af spillet fjernes. Udsagnet iagttager essensen som 

værende dét, at der scores et mål, og at man jubler over scoringen. Denne essens af spillet fjerner 

VAR på måden, hvorpå den håndhæver reglerne i Fodboldloven. Denne håndhævelse anses som 

noget, der gør spillet lidt mere retfærdigt, men denne retfærdighed er ikke ønskelig, artikuleres det. 

Udsagnet indeholder dermed en konstruktion af teknologien som værende ødelæggende for spillet, 

da den sætter fodboldoplevelsens kvalitet på spil. Elementet, der fremkommer på baggrund af de to 

udsagn, er: “De vigtigste øjeblikke fjernes”.  

  

Et andet element kan vi iagttage i et udsagn, der iagttager VAR-teknologien som skyld i, at fodbold 

ikke er fodbold længere:  

“»Det er ikke fodbold længere, det er ikke fodbold længere!« sang klubbens tilhængere, 

men heller ikke modstanderholdet, der endte med at vinde kampen, brød sig om de nye 

tider.” (Udsagn: 197) 

  

Der indikeres i udsagnet en sammenhæng mellem indførelsen af VAR og en ny tid for fodboldspillet, 

hvor fodbolden konstrueres som noget, der ikke er det samme med VAR som uden VAR. Udsagnet 

iagttager, hvordan fodboldtilhængere - ligegyldigt, om de tilhører det tabende eller vindende hold - 

ikke bryder sig om fodboldspillet med brugen af VAR-teknologien. Oplevelsen af kvalitet ved at se 

fodbold afhænger dermed ikke kun af, hvorvidt ens eget hold taber eller vinder, men, underforstås 

det, af noget, der synes at være forankret i noget dybere i sporten. Elementet: “Fodbolden bliver 

aldrig den samme igen” produceres dermed i ovenstående iagttagelse, da det artikuleres, hvordan 

VAR-teknologiens måde at håndhæve reglerne i fodbolden på påvirker spillets fremtidige kvalitet. 

Elementet indeholder samtidig en iagttagelse af fodbolden som værende noget, der kobles sammen 

med “gode, gamle dage”, men det iagttages, hvordan disse dage synes ovre med indførelsen af VAR: 

“Så alle landets fodboldromantikere, der tror på solskin om søndagen og på dommeren, 

på hans overblik, fløjte og alt hans væsen, kan godt indstille sig på, at der ikke er nogen 

vej tilbage til de gode, gamle dage.” (Udsagn: 129) 

  

Denne iagttagelse artikulerer nogle givne kvalifikationer, der kan tilskrives subjektpositionen 

“Fodboldromantiker”, som vi analyserer nærmere i næste afsnit. I udsagnet konstrueres fodbolden 

som noget, der er lige så traditionsbundet som det at gå i kirke om søndagen. Med indførelsen af VAR 
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ændres dette, iagttages det, så denne traditionsbundethed ikke længere er gældende. Hvor man 

tidligere troede på dommeren og hans kendelser, iagttages det, så har VAR medført et opgør med “de 

gode, gamle dage”, hvor man nu, underforstået, ikke længere kan stole på dommeren og alt hans 

væsen. Det er ikke muligt at få “de gode, gamle dage” tilbage, da fodbolden nu står overfor en ny tid 

i forbindelse med indførelsen af VAR-teknologien. Elementet: “Fodbolden bliver aldrig den samme 

igen” indeholder derfor også denne iagttagelse af fodbolden som værende forandret, da begge udsagn 

samtidig iagttages med en underforstået kritik af indførelsen af teknologien, hvilket kan anses som 

værende ødelæggende for kvaliteten af fodboldspillet.  

  

I det empiriske materiale har vi kunne iagttage forskellige udsagn, der artikulerer følelserne i og 

omkring sporten på en særlig måde:  

“VAR ændrer fodbold, og det er ikke bare for spillerne, men også for tilskuere og alle 

andre, der elsker spillet. Uheldigvis fjerner det den hovedsagelige årsag til, at vi alle 

elsker fodbold – nemlig følelserne.” (Udsagn: 101) 

  

“Jeg er bekymret for kærligheden til spillet og selve glæden. Det er en katastrofe, hvis 

tilskuerne ikke tør juble. Hvis spillerne heller ikke viser følelser, fordi de ikke ved, om 

der er mål, og skal vente fem minutter, hvad så? Det ville være skræmmende og 

forfærdeligt for fodbolden generelt.” (Udsagn: 90)  

  

I det første udsagn iagttager vi, hvordan fodbolden har ændret sig med indførelsen af VAR, da denne 

ændring konstrueres ift. påvirkningen af følelserne. VAR-teknologien anses som værende årsagen til, 

at der ikke længere er følelser i sporten, hvor følelserne netop underforstås som den hovedsagelige 

årsag til at elske fodbold. Det andet udsagn iagttager, hvordan fodbolden kan blive forandret med 

VAR, da den kan være årsag til at kærligheden, glæden, jublen og følelserne forsvinder. Begge udsagn 

synes at artikulere en årsagssammenhæng mellem indførelsen af teknologien og de manglende 

følelser. Følelserne, der opnås ved spillet, synes derfor at have en tæt forbundenhed med kvaliteten 

af oplevelsen ved spillet.  

Der fremkommer dermed et element indeholdende iagttagelser om “følelser”, men før vi kan komme 

elementets benævnelse nærmere, er det yderligere muligt at iagttage et udsagn, der også indikerer 

sammenhæng mellem indførelsen af VAR og følelserne - eller rettere - mangel på samme:  
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“Topfodbolden har givet sig selv det hvide snit, hvor de store følelser skubbes til side 

til fordel for en håbløs stræben efter fairness og fejlfrihed.” (Udsagn 141). 

  

Vi kan iagttage, hvordan VAR-teknologien artikuleres som sammenligneligt med det 

hjernekirurgiske indgreb: “det hvide snit”. Vi iagttager denne artikulatoriske kobling særligt 

interessant, da dette indgreb havde til formål at kurere psykiske lidelser, hvor man ødelagde 

forbindelsen mellem hjernens tænkende og følende del. Mange patienter endte med at dø af indgrebet 

og de, der overlevede, oplevede et yderst indskrænket følelsesliv, da det, der normalt udgør 

menneskets personlighed, var blevet ødelagt. (Nybye 2020). Dermed konstrueres fodboldspillet med 

brugen af VAR - med denne metafor - som værende potentielt dræbende for sporten eller som 

minimum noget, der ødelægger “fodboldens personlighed” og følelsesmæssige aspekter. Vi kan 

yderligere iagttage, hvordan VAR-teknologiens formål konstrueres som værende en “stræben efter 

fairness og fejlfrihed”, hvilket vi iagttager som værende et - potentielt - positivt bidrag til fodbolden. 

Udsagnet iagttager, hvordan bivirkningerne af teknologien anses som værende ødelæggende og evt. 

dræbende for sporten, fordi VAR-teknologien konstrueres som noget, der fjerner følelserne ved at 

opleve og spille fodbold.  

Elementet, der fremkommer på baggrund af disse iagttagelser, konstrueres dermed som værende: 

“Fjerner følelserne”. Dette element indeholder iagttagelser om, at fodbolden anses som værende 

indeholdende følelser, hvilket samtidig konstrueres, som det vigtigste ved fodbolden og dermed 

iagttager vi, hvordan indførelsen af VAR-teknologien anses som en svækkelse af kvaliteten af 

fodbold. 

  

Det sidste element, som vi har kunne iagttage i dette artikulatoriske felt, synes at konstruere 

oplevelsen af fodbold som noget, der ikke indbefatter, at dommerkendelserne skal ses efter med 

millimeterpræcision:   

“Idéen er dybest set god, men den medfører flere ulemper end fordele. Det er ikke  

foreneligt med oplevelsen af fodbold at anvende millimeterpræcision i 

dommerbeslutninger.” (Udsagn: 76) 

  

VAR-teknologien konstrueres som en ulempe i dette udsagn, fordi den anvender millimeterpræcision 

i sin måde at håndhæve reglerne i fodbold på, hvilket udsagnet iagttager som ikke foreneligt med 

oplevelsen af fodbold. Der synes dermed at blive iagttaget, hvordan VAR påvirker oplevelsen af 
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fodbold og samtidig kan dette ses som noget, der orienterer sig mod kvalitet, da fodboldens kvalitet 

påvirkes, når den samlede oplevelse af fodboldspillet påvirkes.  

Et andet udsagn indeholder iagttagelser af VAR-teknologiens måde at håndhæve reglerne i fodbold 

på: 

“Ophobningen af tvivlsomme millimeterkendelser har resulteret i voldsom VAR-kritik 

fra managers, fans og eksperter. Kritikken handler faktisk kun i mindre grad om, 

hvorvidt der rent faktisk har været offside i de enkelte situationer. Kritikken går i højere 

grad på om så marginale og tætte kendelser overhovedet skal og kan bedømmes og i 

yderste konsekvens omstødes, som det er sket i ovenstående tilfælde.” (Udsagn: 153)  

  

VAR-teknologien bliver i udsagnet iagttaget som værende under kritik, fordi den måde, som 

teknologien håndhæver reglerne på, muligvis ikke er korrekt. Vi kan dermed iagttage, hvordan det 

konstrueres, at teknologien griber ind i tvivlsomme millimeterkendelser fremfor i klare og åbenlyse 

fejlkendelser. 

Samlet kan vi iagttage udsagnene som værende indeholdende iagttagelser om, hvordan fodbolden 

ikke bør indeholde kendelser, der sker på baggrund af millimeterpræcision, da teknologien bidrager 

til disse, så bør den, underforstået, ikke bruges i sådanne situationer. Dermed fremkommer elementet: 

“Fodbolden er uforenelig med millimeterpræcision”.  

 

Vi har dermed kunne iagttage et artikulatorisk felt bestående af fem elementer, der alle synes at 

konstruere “kvaliteten af dansk fodbold” på en særlig måde. Alle elementer indeholder aspekter af 

dét at se eller spille fodbold, hvilket f.eks. konstrueres i det første elementet i form af: “Afviklingen 

af fodboldspillet”. I dette element kommer spillets flow under pres, da VAR-teknologiens måde at 

håndhæve reglerne på artikuleres som værende ødelæggende for spillets flydende afvikling. Det, som 

teknologien dermed sætter på spil, er selve kvaliteten af den oplevelse som aktørerne har, når de på 

den ene eller anden måde deltager i sportens udfoldelse.  

I et andet element konstrueres fodbolden som værende indeholdende vigtige øjeblikke, når der f.eks. 

scores et mål, men her iagttages VAR-teknologien som værende noget, der netop fjerner disse vigtige 

øjeblikke. Disse øjeblikke hører sammen med oplevelsen af fodboldspillet og hvis netop disse vigtige 

øjeblikke forsvinder, så svækkes kvaliteten af oplevelsen dermed også.  
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Yderligere kunne vi iagttage et tredje element, hvor fodbolden aldrig bliver det samme igen, da 

teknologien påvirker hele traditionen omkring fodboldoplevelsen, der for altid er forandret, fordi 

fodbolden med indførelsen af teknologien står overfor en ny tid.  

I det fjerde element bliver VAR konstrueret som noget, der “Fjerner følelserne” i fodboldoplevelsen 

og dette element indeholder iagttagelser af, at teknologien kan være potentielt dræbende for 

fodbolden.  

Det sidste element orienterer sig mod en kvalitet ved fodboldoplevelsen, hvor sporten anses som 

værende uforenelig med kendelser på baggrund af millimeterpræcision, da denne præcision bliver 

tilført spillet i form af VAR.  

 

Dermed har vi fremanalyseret fem elementer, der alle kredser om en særlig meningstilskrivelse af 

kvalitet, hvor alle elementerne sammenkædes af nodalpunktet “Fodboldoplevelsen”. Alle iagttagelser 

indeholder aspekter af, hvordan fodboldoplevelsen meningstilskrives efter indførelsen af VAR og 

måden, hvorpå dens håndhævelse af reglerne påvirker netop kvaliteten af oplevelsen. Dermed har vi 

fremanalyseret en ækvivalenskæde i dette artikulatoriske felt, hvor elementerne indgår som 

momenter, der meningstilskriver “Fodboldoplevelsen”. Indførelsen af VAR har dermed åbnet op for 

en artikulation af, hvad der forstås ved kvaliteten af fodboldoplevelsen.  

 

8.2.2.1 Subjektpositioner 

I dette artikulatoriske felt, hvor vi har iagttaget, hvordan nodalpunktet “Fodboldoplevelsen” træder 

frem, produceres forskellige subjektpositioner. Subjektpositionerne er forskellige fra hinanden, 

selvom de udpeges inden for samme artikulatoriske felt, da de tilskrives forskellige kvaliteter. 

 

Den første subjektposition, som vi kan iagttage, tilskrives nogle særlige kvalifikationer som 

“Fodboldromantiker”. Denne position har vi i ovenstående kunne iagttage to gange i udsagn, hvor 

subjektpositionen konstruerer fodboldspillet som hhv. indeholdende fejl og tradition i den forståelse 

at opleve fodboldens udfoldelse om søndagen (Udsagn 103 og 129). Vi kan iagttage, hvordan 

subjektpositionen produceres i anledningen af VAR, hvor denne skal indstille sig på, at der ikke er 

nogen vej tilbage ift. en tidligere forståelse af fodboldoplevelsen, der gjorde sig gældende før 

teknologiens indførelse. Teknologiens måde at håndhæve reglerne på placerer 

“Fodboldromantikeren” som én, der er imod indførelsen af VAR, der ønsker de gode gamle dage i 
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fodbolden tilbage og som anser fodbolden som et spil, der indeholder fejl, da dette skaber mytiske 

øjeblikke.  

 

En anden subjektposition, der fremkommer i artikulationen, iagttager tilskueren på en anden måde:  

“Alene disse kan dog give irriterende hak i fodboldfilmen, og hvem siger, at fremtiden 

for VAR ikke bliver en kolonisering af øvrige dele af kampforløbene? Hjemme foran 

fjernsynet jubler vi end ikke længere ved scoringer. Vi kigger nervøst på dommeren og 

afventer, om vi nu skal til det obligatoriske eftersyn. Neglebidende ser vi på den 

afventende dommer, der gennem hørebøfferne er i dialog med VAR-rummet. Den 

endelige afgørelse udløser ikke længere samme jubel. Snarere lettelse eller skuffelse.” 

(Udsagn: 169) 

  

Tilskueren kan både være et individ på stadion eller en tv-seer hjemme i sofaen. Indførelsen af VAR 

har givet anledning til, at denne tilskuer-identitet tilskrives kvaliteten som værende en, der ikke jubler 

ved scoringer, hvilket iagttages som værende noget, der påvirker fodboldoplevelsen. Det er en 

tilskuer, der iagttages som værende afventende og forbeholden i sin egen jubel, hvilket følgende 

udsagn artikulerer:  

“VAR ødelægger den del af spontaniteten, der er knyttet til at glæde eller ærgre sig over 

scoringer. Fordi en ganske betydelig andel af scoringer vil blive tjekket. Det vil på sigt 

påvirke den spontane og euforiske jubel ved scoringer, fordi man altid jubler med et 

lille forbehold.” (Udsagn: 186) 

  

Dermed kan vi iagttage, hvordan det artikulatoriske felt producerer “den forbeholdne tilskuer”. Denne 

tilskuer påvirkes af måden, hvorpå VAR interagerer med spillet på, da teknologien kan omgøre eller 

gennemtjekke scoringer. Som vi tidligere har påvist, bliver scoringer i denne artikulation iagttaget 

som værende det vigtigste øjeblik i fodbold, og denne position indeholder den kvalitet, at den er 

forbeholden over for scoringerne i sporten, hvilket dermed påvirker kvaliteten af fodboldoplevelsen. 

Dermed har VAR-teknologien givet anledning til, at den forbeholdne tilskuer konstrueres i dette 

artikulatoriske felt.  
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Iagttagelserne i udsagnene gør det muligt at iagttage en anden tilskuer-identitet, som bliver 

konstrueret i dette felt. Her tilskrives tilskueren en kvalitet i form af at være den, der bliver euforisk 

og jubler, når dennes fodboldhold har scoret:  

“Kender du følelsen af at hoppe euforisk op af sofaen med et jubelbrøl, fordi dit 

favorithold lige har scoret? Eller ølregnskyllen og fælleskrammeren med andre 

fodboldfans på stadion, når dit hold scorer? Så kender du nok også nedturen, når 

glæden og jublen veksles til en nedtur over et underkendt mål. Indførelsen af 

videodommersystemet VAR i flere store ligaer samt Champions League har skabt 

mange af den slags reaktioner. Det kan være skadeligt for spontaniteten og lidenskaben 

blandt tilskuere og tv-seere.” (Udsagn: 185) 

 

Udsagnet iagttager, hvordan “Den lidenskabelige tilskuer” konstrueres som værende indeholdende 

eufori, jubelbrøl, fælleskrammer med andre fans samt som værende spontan og lidenskabelig i sin 

reaktion på scoringer. Den lidenskabelige tilskuers kvaliteter er i fare for at blive skadet, når VAR-

teknologien underkender mål, så al lidenskaben vendes til nedtur. Det iagttages dermed, hvordan 

VAR’s måde at håndhæve reglerne på påvirker måden, hvorpå den lidenskabelige tilskuer oplever 

fodboldspillet på.  

 

Den sidste subjektposition, der produceres, iagttages i relation til fodbolden som organisation. Hele 

dette artikulatoriske felt producerer en position for organisationen at indtage, hvor den tilskrives 

kvalitet som værende netop en oplevelse som tilskuere, spillere og andre interesserede har mulighed 

for at deltage i. Dermed konstrueres “Fodbolden som kulturel organisation” i den samlede 

artikulation, hvor subjektpositionen konstrueres ud fra hvilken kvalitet den indeholder ift. oplevelsen 

af spillet samt hvilke følelser og vigtige øjeblikke, den inkluderer. Vi argumenterer for, at denne 

position har ændret sig med indførelsen af VAR, da der iagttages et skift i den kulturelle oplevelse, 

som det er at se fodbold efter teknologien introduceres til spillet. 

  

Vi har dermed fremanalyseret og præsenteret fire subjektpositioner, der udpeges af dette 

artikulatoriske felt om fodboldoplevelsen. Hver position tilskrives forskellige givne kvaliteter, hvor 

det iagttages, hvordan “tilskueren” produceres på to forskellige måder inden for samme 

ækvivalenskæde. “Fodboldromantikeren” træder i iagttagelserne frem med kvaliteter, der ikke anser 

VAR som værende godt for fodboldoplevelsen. Yderligere kan iagttages, hvordan den samlede 
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fodbold som organisation træder frem som værende en kulturel organisation, hvor kvaliteten af 

oplevelsen sættes på spil med indførelsen af VAR.  

  

8.2.3 Opsamling 

Der er i denne diskursive position fremkommet to forskellige artikulatoriske felter. Den overordnede 

tematisering for hele den diskursive position er “kvaliteten af dansk fodbold”. De to artikulatoriske 

felter orienterer sig dermed begge mod kvalitet, men gennem artikulatorisk praksis sættes 

elementerne indenfor denne diskursive position forskelligt sammen i de to artikulatoriske felter. I det 

ene felt fremanalyseres en ækvivalenskæde bestående af momenter, der holdes sammen af 

nodalpunktet “Konkurrencedygtighed”, mens der er i det andet artikulatoriske felt fremanalyseres en 

ækvivalenskæde bestående af momenter, som holdes sammen af nodalpunktet “Fodboldoplevelsen”. 

Disse fremanalyseringer betyder, at beslutningen om at indføre VAR i dansk topfodbold for at 

håndhæve fodboldlovens regler har åbnet for nye fikseringsforsøg om at meningstilskrive 

konkurrencedygtigheden og fodboldoplevelsen af dansk fodbold. Ud fra de to artikulatoriske felters 

ækvivalenskæder, i denne diskursive position, har det derudover været muligt at udpege en række 

differentielle subjektpositioner, der alle indeholder forskellige kvaliteter. Momenter og 

subjektpositioner fremgår opsamlende nedenfor.  
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8.3 Analysedel III: Retfærdighed 

Vi vil i denne analysedel fremanalysere den tredje og sidste diskursive position. Denne position 

orienterer sig mod forskellige meningstilskrivelser inden for tematiseringen “retfærdighed”. Der er i 

denne position fremkommet fire artikulatoriske felter, og vi vil i denne analysedel præsentere de 

artikulatoriske felter indeholdende elementer, ækvivalenskæder og nodalpunkter samt analysere på 

hvilken måde disse træder frem. Der vil i forlængelse heraf blive fremanalyseret de dertilhørende 

subjektpositioner. 

 

8.3.1 Regelret retfærdighed 

Dette artikulatoriske felt orienterer sig mod en tematisering om retfærdighed, der består af seks 

elementer. Et af de elementer, som iagttages, produceres blandt andet på baggrund af et udsagn, som 

iagttager, hvordan VAR-teknologien kan være med til at sikre, at Fodboldlovens regler bliver 

overholdt: 

“Jeg er ærlig talt rigtig tilfreds med, hvordan vi er startet ud. [...] Vi har flere korrekte 

beslutninger med VAR end uden.“ (Udsagn: 62) 

  

VAR-teknologien konstrueres her som noget, der bidrager til flere korrekte beslutninger og dermed 

til håndhævelsen af Fodboldloven. Det iagttages yderligere, hvordan et andet udsagn i dette 

artikulatoriske felt iagttager, hvordan VAR-teknologien dømmer 100 procent efter reglerne:  

“Spillet og reglerne [bliver, red.] mere komplicerede, end hvad godt er. Jeg frygter lidt, 

at der kommer for meget flueknepperi, hvis folkene i dommervognen skal dømme 100 

procent efter reglerne. ” (Udsagn: 109) 

  

Der synes i udsagnene at fremkomme et retsligt blik på fodboldspillet, i hvilket VAR-teknologien 

kan være med til at opnå et - efter reglerne - mere korrekt og dermed mere retfærdigt spil. Elementet, 

der fremkommer er: “Følger lov og regler”. 

  

Et andet element, som befinder sig i dette artikulatoriske felt, iagttager, hvordan der i de turneringer, 

hvor VAR-teknologien allerede er blevet indført, synes at fremkomme et “overforbrug” af 

teknologien:  

“Da sæsonen startede, var jeg faktisk langt mindre kritisk overfor brugen af video. 

Forklaring var, at det kun ville blive brugt ved tydelige og entydige fejl. Altså 
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situationer, som da en dommer forvekslede to spillere fra det samme hold og gav den 

forkerte et direkte rødt kort for at redde en bold på stregen med hånden. I sådanne 

situationer ville ny teknologi være en bonus for fodbolden. Men desværre spreder VAR 

sig som en steppebrand ud over fodbolden, hvor alt nu skal tjekkes og godkendes.” 

(Udsagn: 148) 

 

Overforbruget af teknologien konstrueres i udsagnet som noget, der finder sted, fordi teknologien 

iagttages som frembringende en lyst til at tjekke og godkende alle situationer. VAR-teknologien 

konstrueres her som en teknologi, der ikke blot tjekker og godkender de allervigtigste kendelser, men 

som en teknologi, der, fordi den eksisterer, eftertjekker og godkender alt. Udsagnet synes derfor at 

iagttage, hvordan det ikke kun er vigtigt at få retfærdighed i nogle på forhånd udvalgte situationer, 

men opnå retfærdighed i alle situationer, hvilket konstrueres som værende et overforbrug af 

teknologien. Det iagttages dermed, hvordan VAR-teknologien i udsagnet produceres som noget, der 

med sine tjek og godkendelser ønsker at sikre, at spillets regler følges. Elementet, der heraf 

fremkommer, er: “Alt skal tjekkes og godkendes”.  

 

Det næste element i dette artikulatoriske felt fremkommer ud fra en iagttagelse om, at retfærdigheden 

fremkommer, hvis fodboldkampens resultat kan iagttages som værende det rigtige:  

“Vi er ikke bange for, at der ikke er noget at tale om efter en fodboldkamp, men vi er 

sikre på, at der nok skal være fans, der går hjem med det rigtige resultat i stedet for et 

forkert resultat pga. en klar og åbenlys dommerfejl. Det er baggrunden for det 

[indførelsen af VAR i Danmark, red.] og det er derfor, fodbold som helhed har taget 

imod VAR.” (Udsagn: 15) 

 

Det iagttages, hvordan udsagnet iagttager, fodboldkampens resultat som værende det “rigtige”, hvis 

dette er fremkommet uden at “klare og åbenlyse dommerfejl” har haft indflydelse på resultatet. Det 

rigtige resultat konstrueres her som noget, der med hjælp fra VAR-teknologien nu kan opnås, da 

VAR-teknologien kan sikre kampens resultat mod “klare og åbenlyse dommerfejl”. De rigtige 

resultater fremkommer dermed som dem, der har fulgt fodboldreglerne, mens de forkerte resultater, 

iagttages som værende dem, der har indeholdt disse “klare og tydelige dommerfejl”. Elementet, som 

fremkommer, er dermed “Det rigtige regelrette resultat”.    
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Det fjerde element indeholder udsagn, som alle synes at iagttage, hvordan VAR-teknologiens 

tilstedeværelse reducerer fejlkendelser og dermed sikrer, at hændelserne i fodboldspillet forløber efter 

reglerne og dermed, gennem denne regelrette håndtering af spillet, tilføjer spillet mere retfærdighed: 

“Vi har set data fra andre ligaer på, at fejl på det her område - klare og åbenlyse fejl - 

bliver korrigeret i hver tredje kamp og vi snakker et straffespark, der bliver dømt/ikke 

dømt; et mål der bliver scoret/ikke scoret; et rødt kort der bliver givet/ikke givet, hvor 

at en klar og åbenlys fejl bliver korrigeret til det rigtige. På den præmis, som 

udgangspunkt: ja. [svar på spørgsmål om VAR gør fodbold mere retfærdigt, red.]” 

(Udsagn: 13) 

 

I denne iagttagelse af VAR-teknologiens rolle ift. til fodboldspillet, iagttages det, hvordan VAR-

teknologien konstrueres som værende et værktøj, der giver mere retfærdighed ift. håndhævelsen af 

Fodboldloven. Det iagttages, hvordan antallet af fejlkendelser - i udsagnet - anskues som en mængde 

af uretfærdighed, som i kraft af VAR-teknologiens tilstedeværelse reduceres, hvorved mere 

retfærdighed som følge heraf fremkommer. Dette element benævnes “Reduktion af fejlkendelser giver 

mere retfærdighed”.  

 

Det femte element udgøres af udsagn, som iagttager, hvordan VAR-teknologien bliver gjort til en 

teknologi, som sikrer, at snyderne ikke går fri, og hvordan der ved hjælp af teknologiens håndhævelse 

af Fodboldloven dermed opnås en retfærdighed iht. snyderen: 

“Selvom man ikke tjekker for advarsler, så er det sådan, at man tjekker for straffespark 

og hvis det så viser sig, at det er såkaldt film, altså, at man prøver at simulere sig til et 

straffespark, jamen så siger man så, at så skal fætteren ikke gå fri. Så skal han have det 

gule kort, selvom det ikke er det, der bliver tjekket i første omgang.” (Udsagn: 30) 

 

Det kan af udsagnet iagttages, hvordan dette iagttager, at VAR-teknologien, selvom denne ikke som 

udgangspunkt er sat i verden for at tjekke, om nogen forsøger at simulere sig til en fordel, alligevel 

yder sit bidrag til at håndhæve reglerne på dette område. På den måde sikrer VAR-teknologien 

dermed, at “snyderen ikke går fri”, og elementet, der indgår i det artikulatoriske felt, er “Snyderen 

skal ikke gå fri”.  
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I det sidste udsagn, som positionerer sig i dette artikulatoriske felt, kan det iagttages, hvordan VAR-

teknologien produceres som værende lovens håndhæver ud fra en regler-er-regler-betragtning:  

“Vi oplever det vel mest i offside-spørgsmål, og der har vi set kendelser, hvor spillere 

er dømt offside med to centimeter eller på grund af - som jeg kunne læse i At Tænke Sig 

- et kraftigt underbid. Det er for galt, mener nogle. Det er ikke meningen med VAR, det 

er flueknepperi, nu må det holde op. Javel, ja. Men sig mig: Hvor meget offside må en 

spiller være, før VAR skal gribe ind? Er det tre centimeter, er det fem? Eller er det en 

fod eller en hånd? Enten er man for pokker offside eller ikke. Og enten er fru 

Thormodsen gravid - eller også er hun ikke. Altså: Det kan godt være, at jeg får røven 

på komedie med dette synspunkt, men hvis vi ønsker den højeste grad af retfærdighed i 

forhold til reglerne, så er der ikke andet at gøre end at elske VAR.” (Udsagn 136-138) 

  

I udsagnet iagttages det, hvordan VAR-teknologien giver den højeste grad af retfærdighed, da den 

ikke skelner mellem, hvor marginal en offside er, men i stedet skelner ift. hvorvidt offsiden er der 

eller ej. Denne manglende skelnen iagttages i udsagnet netop som værende den højeste grad af 

retfærdighed, da retfærdighed her produceres som noget, der handler om at følge loven uden at skønne 

på forseelsens størrelse. Retfærdighed iagttages her som noget, der opstår, når loven håndhæves med 

udgangspunkt i, hvorvidt loven brydes eller ej og ikke med udgangspunkt i, hvor meget loven brydes. 

Fodboldloven skal følges, og i reglerne skelnes der ikke mellem en offside på en centimeter og en 

offside på en meter. I Fodboldloven skelnes der i stedet mellem offside og onside. Samme forståelse 

af lovgivningen fremstår i et andet udsagn, som understøtter ovenstående udsagns iattagelse om, at 

VAR-teknologien skal hjælpe med at håndhæve loven ud fra en sondring mellem om en hændelse er 

inden for lovens rammer eller uden for lovens rammer.  

“Når man har elimineret dommerskønnet og har hidkaldt VAR som overdommer, kan 

man ikke sondre mellem større eller mindre forseelser. Kun mellem forseelse eller ej.” 

(Udsagn: 175)  

  

Elementet, som fremkommer i det artikulatoriske felt, er derfor: “Regler er regler, og regler skal 

følges”.  

  

Der er fremkommet seks elementer i dette artikulatoriske felt, som alle orienterer sig mod 

retfærdighed efter indførelsen af VAR-teknologien i fodbolden. Det første element orienterer sig 
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mod, hvordan VAR-teknologien yder retslig retfærdighed. Her bliver det iagttaget, hvordan der med 

indførelsen af teknologien kan opnås et spil, der kan sikres agerende indenfor spillets regelsæt.  

Det andet element orienterer sig også mod en sikring og opretholdelse af spillets regler. Dette bliver 

muligt med VAR-teknologien, artikuleres det, ved at denne sikre, at alt skal tjekkes og godkendes, 

således at ureglementerede handlinger kan blive opdaget og den regelrette retfærdighed kan ske 

fyldest.   

Det tredje element orienterer sig også mod en regelret retfærdighed, da det her vil sikres, at det rigtige 

resultat opnås. Dette resultat opnås kun, hvis kampens handlinger har holdt sig inden for 

Fodboldlovens regler, og at ingen mål eksempelvis er blevet scoret på ureglementeret vis. Det rigtige 

resultat er dermed et resultat, som opnås på baggrund af en rigtig og retfærdig håndhævelse af 

reglerne. 

Det fjerde element orienterer sig mod en iagttagelse om, at VAR-teknologien kan være med til at 

sikre mere retfærdighed, da den kan være med til at reducere den uretfærdighed, der produceres som 

værende fejlkendelser. En reduktion af fejlkendelser bliver konstrueret som en stigning i mængden 

af retfærdighed.  

I det næstsidste element i dette artikulatoriske felt iagttages det, hvordan elementets udsagn iagttager 

VAR-teknologien som en mulighed for at sikre den retslige retfærdighed opnås. Dette konstrueres 

som værende et spørgsmål om, at snydere bliver straffet for deres bedragende handlinger. Ifølge 

Fodboldloven er det ikke tilladt at “filme” sig til kendelser, og retfærdigheden vil her være at følge 

Fodboldloven og straffe en sådan handling.  

Det sidste element orienterer sig, som ovenstående fem elementer, mod at følge Fodboldlovens regler 

for at opnå retfærdighed i spillet. Retfærdighed i Fodboldlovens forstand produceres ikke ved at 

skelne mellem, hvor meget en lov er overtrådt, men om en lov er overtrådt. Regler er regler, og 

Fodboldloven skal følges uanset forseelsernes størrelse. Det iagttages her, hvordan retfærdigheden 

konstrueres som noget, der kun sondrer mellem forseelser og ikke-forseelser.  

  

De seks elementer, der er fremkommet i dette artikulatoriske felt, synes ikke blot at have retfærdighed 

som sit overordnede tema. De seks elementer indgår i en ækvivalenskæde omkring et nodalpunkt, der 

sammenkæder alle de artikulerede elementer og dermed binder disse sammen, hvilket får elementerne 

til at fremstå som momenter i et fikseringsforsøg. Det nodalpunkt, som disse seks momenter ud fra 

ækvivalenskæden tilsammen får til at træde frem, er nodalpunktet “Regelret retfærdighed”. Dermed 
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synes VAR-teknologiens indførelse i dansk topfodbold at have åbnet for en artikulation af, hvad der 

skal forstås ved regelret retfærdighed.  

  

8.3.1.1 Subjektpositioner 

I ovenstående artikulatoriske felt har vi iagttaget, hvordan nodalpunktet “Regelret retfærdighed” 

fremkommer. Udover, at artikulationen frembringer dette nodalpunkt, producerer artikulationen også 

en række forskellige subjektpositioner. Subjektpositionerne er forskellige fra hinanden, selvom de 

udpeges inden for samme diskursive artikulation, da de tilskrives forskellige kvaliteter gennem 

forskellige udsagn i det specifikke artikulatoriske felt.  

  

Den første subjektposition, som vi kan iagttage, der udpeges, tilskrives nogle kvalifikationer som 

værende rationelt-tænkende. Det iagttages her, hvordan denne identitet produceres som værende 

rationel pga. den matematiske rationalitet, som denne produceres at være indeholdende til indførelsen 

af VAR-teknologien: “Uden VAR kunne man nok gange fejlkendelserne med 10.” (Udsagn: 64). 

VAR-teknologien anskues i dette udsagn, som værende årsag til ti gange så få fejlkendelser.  

“Den rationelle tilskuer” udpeges dermed og tilskrives yderligere en kvalitet, hvori denne trods 

irritationen over, at VAR-teknologien tager så lang tid, produceres som indeholdende et rationale 

omkring, at det er valget mellem to onder. I dette valg synes alternativet - de forkerte kendelser og 

den fejlende dommer - trods alt som et værre alternativ, og rationalet bliver derfor, at VAR-

teknologiens tilstedeværelse er acceptabel:  

”Når man ser Champions League og lignende, kan man godt sidde og blive en smule 

irriteret over, at det kan tage så lang tid. Selv jeg som ærkefodboldfan kan dog godt 

forstå, at det er vigtigt, at man får de rigtige kendelser. Der er sgu da ikke noget værre, 

end når dommeren selv står efter kampen og erkender, at det var noget skidt.” (Udsagn: 

189) 

  

Denne subjektposition tilskrives yderligere nogle kvaliteter som værende forstående overfor det 

vigtige i at få afsagt de rigtige kendelser i spillet. Dernæst tilskrives den rationelle tilskuer også 

kvaliteten at kunne være rationel omkring, hvornår det giver mening at bruge VAR: 

“Så hvor stort er behovet [for at indføre VAR, red.] - kan man sige? Det er de her 

tilspidsede situationer, hvor det er afgørende. Det er ligemeget, hvis det er et 5-0-mål, 
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men er det afgørende for, om du går videre eller ikke går videre, så opstår det her 

behov.” (Udsagn: 25) 

 

Her tilskrives den rationelle tilskuer kvaliteter, som gør denne i stand til at sondre mellem, i hvilke 

situationer VAR-teknologien bør bruges, og i hvilke situationer teknologien bliver “ligegyldig” at 

gøre brug af. Den rationelle tilskuer produceres derfor som én, der indeholder en kvalitet, der kan 

sondre mellem, hvornår en situation er afgørende, og hvornår en situation ikke er afgørende.  

  

Den anden subjektposition, som dette artikulatoriske felt producerer, er “den irrationelle tilskuer”. 

Denne position tilskrives at indeholde en kvalitet, der i udsagnet produceres som værende en irrationel 

tolerance og følelse omkring dét i spillet, som VAR ikke intervenerer i. Det iagttages, at selvom VAR-

teknologien giver flere rigtige kendelser, tilskrives subjektpositionen den følelse, at den sidste 

procent, hvori forkerte kendelser består, vil virke mere uretfærdige efter indførelsen af VAR:  

“Det er samtidig meget væsentligt at sige på det her område, at hvor VAR må gå ind og 

hjælpe, der viser statistikken, at der går vi fra noget, der ligner 96 % rigtige afgørelser 

til 99 % rigtige afgørelser. Så der er stadigvæk én procent, der er forkert, og hvordan 

den ene procent bliver modtaget, det kan godt være, at tolerancen for den ene procent 

- når der nu er VAR - daler markant, og det vil sagtens kunne opleves mere uretfærdigt. 

Der er også områder, hvor VAR ikke må intervenere og det vil også kunne opleves som 

uretfærdigt.” (Udsagn: 14) 

  

Vi iagttager, hvordan der synes at fremkomme en irrationel tilskuer ved hjælp af en rationel 

argumentation. Dette iagttages, da det i udsagnet artikuleres, hvordan der i situationer, hvor der begås 

klare og tydelige dommerfejl på områder, hvor VAR må gribe ind, vil opstå en manglende tolerance 

og en uforstående følelse hos den irrationelle tilskuer. Hvorfor må VAR ikke intervenere, når nu vi 

kan se, at der begås en klar og åbenlys fejl, synes denne at kunne spørge? Dermed tilskrives den 

irrationelle tilskuer en rationel kvalitet, som stiller spørgsmålstegn ved, i hvilke situationer VAR-

teknologien må bruges, og i hvilke situationer VAR-teknologien ikke må bruges. Den nuværende 

opdeling kan for den irrationelle tilskuer virke uretfærdig. Vi iagttager dermed, hvordan 

subjektpositionen “den irrationelle tilskuer” bliver produceret i forbindelse med indførelsen af VAR.   
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Udover disse to tilskuer-identiteter, så indeholder dette artikulatoriske felt “en retfærdighedsønskende 

manager”. Denne manager indeholder kvaliteter, hvor denne iagttages som værende påpegende i 

situationer, hvor han føler sig snydt. Den retfærdighedsønskende manager ønsker retfærdighed, og 

det kan iagttages, hvordan VAR-teknologien konstrueres som værende en teknologi, der kommer 

denne subjektposition til undsætning: 

“Fælles for trænerne er, at de ønsker retfærdighed, og ikke mindst påpeger situationer, 

hvor de føler sig frarøvet point. Og netop i forhold til retfærdighedsaspektet vil VAR 

komme trænerne til undsætning – klare fejlkendelser vil blive afsløret, oversete 

overtrædelser vil blive opdaget, og ukvalificerede dommerskøn vil blive revurderet.”  

(Udsagn: 53)  

 

Derudover tilskrives denne subjektposition kvaliteter, der gør, at den, som følge af tidsånden, har et 

stort fokus på individualisering, og derigennem helst skal have ret. Positionen indeholder en kvalitet, 

der gør, at den forlanger sin ret, og ellers tildeles subjektpositionen en kvalitet, hvor denne konstrueres 

som værende fornærmet og sur:  

“Hvis man skal være lidt filosofisk, så er det også tidsånden; at der er behov for 

individualisering “jeg, jeg, jeg”. “Jeg skal helst have ret”. Vi har også set det hos en 

række managere, som har udviklet en kultur - man kan sige Mourinho måske var en 

trendsetter på den konto - gå ind og spille fornærmet og sure.” (Udsagn: 25) 

 

Denne subjektposition tildeles yderligere kvaliteter, da vi kan iagttage, hvordan den 

retfærdighedsønskende manager iagttager omverdenens iagttagelser af ham. Netop en sådan manager 

konstrueres den portugisiske manager Jose Mourinho som værende. For at kunne iagttage denne 

konstruktion vil vi først forklare på hvilken måde, udsagnet iagttager Mourinho. Jose Mourinhos store 

succes på den internationale fodboldscene har bragt ham i spotlyset utallige gange for hans kritiske 

udtalelser om kampens dommere. Han er dermed scenevant og ved, hvordan han skal bruge 

mediernes fokus på sin person til at påberåbe sig uretfærdigheder i fodboldverdenen. Han er ikke blot 

træner for sine spillere, han er manager for en stor organisation, som er bygget op omkring klubbens 

fodboldhold. Hans ansvarsområder dækker over økonomi, visioner, taktiske dispositioner, 

personalesammensætning, talentudvikling og altså ikke blot træning af klubbens førstehold. Den 

retfærdighedsønskende manager iagttages dermed som lederen i en virksomhed, hvor denne kan 

ændre og påvirke kulturen i og omkring virksomheden. Vi vil argumentere for, at vi dermed kan 
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iagttage, hvordan manageren er bevidst om sin omverden og hvorledes denne påvirkes. Denne 

subjektposition tilskrives alle disse kvaliteter som iagttaget ovenfor, da denne subjektposition 

artikuleres som havende Jose Mourinho som sin ”arketype”.  Dermed kan vi i ovenstående udsagn 

iagttage, hvordan “den retfærdighedsønskende manager” træder frem i dette artikulatoriske felt.   

 

Den sidste subjektposition i dette artikulatoriske felt er “manageren fra 70’erne”. Denne identitet 

tilskrives en kvalitet som værende en manager, der eksisterede i 1970’erne, og som dermed var 

manager i en “anden” fodboldverden end den, der kan iagttages i dag. I 1970’erne var pengene og 

presset mindre i fodboldens verden, iagttager udsagnet. Denne subjektposition tilskrives yderligere 

kvaliteter som værende en, der ikke råber og skriger på sidelinjen, og som i modsætning til “den 

retfærdighedsønskende manager”, produceres som værende accepterende over for dommerens 

kendelser - også når disse er uretfærdige, da manageren fra 70’erne har en accept af tingenes tilstand: 

“Det kan også godt være, at presset er blevet så stort, fordi pengene er større i dag, 

men jeg husker jo ikke Bob Paisley fra Liverpool i 70’erne [tidl. engelsk spiller og 

manager, red.] stå at råbe og skrige ude på sidelinjen. Det skete jo bare ikke. Der 

accepterede man tingenes tilstand. Så der er jo kommet en kulturændring også.” 

(Udsagn: 25) 

 

Subjektpositionen tilskrives kvaliteter som den tidligere Liverpool-træner Bob Paisley besad. Vi kan 

iagttage, hvordan denne manager tilskrives kvaliteter, der står i kontrast til den 

retfærdighedsønskende manager. Manageren fra 70’erne havde respekt for dommerens kendelser og 

denne kvalitet har gennemgået en kulturændring, iagttages det. Subjektpositionen som tilskrives disse 

kvaliteter udpeges som “manageren fra 70’erne”.  

 

Det har dermed været muligt at udpege fire differentielle subjektpositioner i dette artikulatoriske felt, 

som alle tilskrives forskellige givne kvaliteter. Gældende for disse fire subjektpositioner er, at de 

orienterer sig mod en tematisering omhandlende retfærdighed og nodalpunktet “Regelret 

retfærdighed”. Genåbningen af det sociale felt omkring håndhævelsen af fodboldens regler iagttager 

vi som værende konstituerende for de subjektpositioner, der fremkommer i dette artikulatoriske felt. 

De fremanalyserede subjektpositioner er “den rationelle tilskuer”, “den irrationelle tilskuer”, “den 

retfærdighedsønskende manager” og “manageren fra 70’erne”.  
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8.3.2 Sportslig retfærdighed 

I dette artikulatoriske felt vil vi præsentere udsagn og elementer, der orienterer sig mod en anden 

særlig meningstilskrivelse af “retfærdighed”. Denne meningstilskrivelse finder sted, da indførelsen 

af VAR har åbnet mulighedsrummet for artikulation af nye diskursive formationer, hvor en af disse 

tematiseres inden for et perspektiv af retfærdighed. 

 

Det første element, vi kan iagttage i dette artikulatoriske felt, orienterer sig mod en konstruktion af 

VAR-teknologien som noget, der tilfører retfærdighed ud fra nogle perspektiver, men ikke ud fra 

andre:  

“Snyd har ellers altid været en del af fodboldens fortælling. Nogle gange med ret 

voldsomme konsekvenser, som da fodboldlegenden Diego Armando Maradona i 1986 

brugte hånden til at sende englænderne ud af VM-kvartfinalen. Løgnen er meget 

veludviklet i Argentina og andre steder i Sydamerika. Men vi kan forsøge at rense 

fodbolden for den sydamerikanske kultur. Vi kan give den sterilitet frem for pluralitet. 

Men er det det, vi vil? I en af Copa Americas kvartfinaler fik Uruguay annulleret hele 

tre scoringer mod et ultradefensivt peruviansk mandskab, der bare stillede sig ned og 

ventede på, at den ordinære spilletid skulle udløbe. Alle tre scoringer blev objektivt set 

korrekt underkendt, men de uruguayanske løb i offside var så snert, at de antageligvis 

aldrig var blevet opdaget uden VAR. Efter kampen sad man med en fornemmelse af, at 

VAR måske nok tilførte retfærdighed set ud fra nogle perspektiver, men lige så meget 

uretfærdighed ud fra andre.” (Udsagn: 166) 

  

Det kan iagttages, hvordan udsagnet ser VAR som noget, der kan give sporten sterilitet, men ikke 

pluralitet. Denne iagttagelse iagttager vi som værende noget, som konstruerer fodbolden som en sport, 

der kan ensrettes med brug af teknologi. VAR gør det muligt at rette alle de former for udfoldelse ind 

til en mere ensrettet måde at udøve spillet på. Det underforstås, hvordan én af disse former for 

udfoldelse af spillet involverer “snyd”. Denne snyd kan føre til, at nogle hold sendes ud af en 

turnering, hvilket iagttages som værende en “voldsom konsekvens”, men der synes alligevel at være 

en accept af konsekvensen ved snyd i sporten, da det artikuleres, at dette altid har været en del af 

fodboldens historie. Dette indhold af snyd iagttages som værende en del af den sydamerikanske kultur 

og den måde, hvorpå de spiller fodbold, og hvis dette indhold fjernes, så “renses” hele fodbolden for 

denne kultur. Udsagnet iagttager yderligere, hvordan VAR-teknologien, i en kamp mellem to 



  

  

  

Side 79 af 131 

 

sydamerikanske landshold, håndhæver reglerne omkring offside korrekt, men denne håndhævelse 

iagttages som værende ikke ønskværdig. Set ud fra det perspektiv, at brugen af VAR fører til korrekte 

kendelser, så iagttages dette som værende retfærdigt, men ud fra et andet perspektiv, konstrueres det, 

som værende uretfærdigt, at teknologien underkender mål, der uden VAR aldrig, var blevet 

underkendt. Det, vi iagttager, der sættes på spil, er den måde, hvorpå fodboldens retfærdighed 

konstrueres, hvor den ses som indeholdende mere end et ønske om regelrette korrekte kendelser. 

Artikulationen synes på denne baggrund at indeholde konstruktioner af andre retfærdigheder end blot 

det retslige retfærdighedsblik. Der er tale om et andet retfærdighedsblik, der iagttager f.eks. en accept 

af snyd som en del af fodboldspillet. Dermed har vi nu kunne iagttage, hvordan det første element: 

“Snyd som en del af sporten” fremkommer.  

 

Et andet element, der fremkommer, orienterer sig mod de fejlkendelser, som det iagttages, at 

fodboldspillet indeholder:  

“Dommerstanden holdt samlet set et meget højt niveau gennem hele turneringen [med 

brug af VAR, red.]. Selv indregnet de fejlkendelser, der altid vil være. Fodbolden lever 

trods lejlighedsvise fejlskøn, og det har den altid gjort. Det er en del af DNA'et.” 

(Udsagn: 164) 

  

I udsagnet konstrueres fodboldspillet som noget, der indeholder fejlkendelser, hvilket iflg. udsagnet 

er noget, der altid vil eksistere. Selvom der sker fejlskøn og fejlkendelser fra dommernes side, så 

artikuleres dette som værende en del af sporten og dens DNA. Det artikuleres yderligere, at fodbolden 

som sport overlever, selvom man ikke udrydder de fejl, der lejlighedsvis sker. Vi synes derfor at 

kunne iagttage, hvordan det artikuleres som om, at der ikke er et behov for brugen af VAR-

teknologien, hvis formål netop er at rette op på tydelige fejlkendelser. Et andet udsagn synes også at 

iagttage, hvordan dommerfejl er en del af spillet:  

“Hvis der ikke længere er plads til de store følelser i fodbold, ender fodbolden i 

Danmark som så mange andre sportsgrene, hvor der er blevet indkaldt en dj fra 

provinsen til at skabe en smule stemning på lægterne. Der må Superligaen ikke ende. 

Selvfølgelig sker der dommerfejl, som har afgørende betydning for kampen, men det er 

og bliver en del af spillet. Jeg er hamrende ligeglad med, om en spiller er nogle få 

millimeter - eller endda centimeter - offside, og det bør andre også være. Det vil aldrig 

opveje betydningen af bevaringen af fodboldens flow. Det ville fjerne den 
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uforudsigelighed, der er i fodbold, hvor de små hold stadig kan slå de store ved kvalitet, 

men ikke mindst held. Også selv om det held kan komme fra, at dommeren overser noget 

eller dømmer kontroversielt.” (Udsagn: 143) 

  

Udover, at vi kan iagttage, hvordan VAR konstrueres som værende noget, der fjerner følelserne, og 

hvor stemningen på stadion dermed forsvinder, så synes dette udsagn også at iagttage fodboldspillet 

på en særlig måde. Først og fremmest anses dommerfejl som en del af spillet, men det artikuleres 

yderligere, hvordan tilskuere eller andre samtidig forventes at se bort fra en regelret håndhævelse af 

reglerne omkring offside. Dette iagttages, da udsagnet artikulerer, at en offside, hvor en spiller er en 

millimeter eller en centimeter på den forkerte side, er ligegyldig at dømme. Vi kan dermed iagttage, 

at der i udsagnet er en anden form for retfærdighed på spil end den regelrette. Denne iagttagelse af 

retfærdighed synes i stedet at orientere sig mod en konstruktion af fodboldspillet som værende 

indeholdende flow, uforudsigelighed, held og ikke mindst fejlskøn. Dermed har vi nu fremanalyseret 

endnu et element, der fremkommer som: “Fejl og uforudsigelighed er en del af spillet”. Det er 

underforstået i dette element, at VAR-teknologiens indførelse giver anledning til en konstruktion af 

fodbolden, som disse iagttagelser ikke finder ønskværdigt. Der anses her, med andre ord, ikke at være 

et behov for det retfærdighedsaspekt, som VAR synes at installere, men i stedet et aspekt af 

retfærdighed, som orienterer sig mod spillets sportslige indhold. 

  

Denne diskursive formation udgøres af endnu et element, der kan iagttages som værende orienteret 

mod kampens kendelser:  

“Ophobningen af tvivlsomme millimeterkendelser har resulteret i voldsom VAR-kritik 

fra managers, fans og eksperter. Kritikken handler faktisk kun i mindre grad om, 

hvorvidt der rent faktisk har været offside i de enkelte situationer. Kritikken går i højere 

grad på om så marginale og tætte kendelser overhovedet skal og kan bedømmes og i 

yderste konsekvens omstødes.” (Udsagn: 153)  

  

Udsagnet synes at iagttage, hvordan VAR-teknologien konstrueres ud fra en iagttagelse af dens måde 

at håndhæve reglerne i fodbold på. Teknologiens eksistensberettigelse synes dermed at blive sat på 

spil, da vi kan iagttage, hvordan udsagnet, sår tvivl om, hvorvidt teknologien overhovedet skal 

bedømme marginale og tvivlsomme situationer. Yderligere artikuleres det, at der netop er tvivl 

omkring, hvorvidt VAR kan bedømme tætte situationer, og hvis i så fald den ikke kan, så opfylder 



  

  

  

Side 81 af 131 

 

den ikke noget behov ifm. håndhævelsen af reglerne. På denne baggrund kan vi iagttage, hvordan 

elementet: “Manglende behov for bedømmelse af tvivlsomme kendelser” fremkommer. Berettigelsen 

af VAR-teknologien sættes dermed på spil, da konstruktionen af retfærdighed i dette elements blik 

ikke prioriterer retslig retfærdighed i det omfang, som VAR-teknologien synes at tilbyde. 

  

Der er yderligere to elementer i dette artikulatoriske felt, som begge synes at orientere sig mod en 

konstruktion af fodbold som værende indeholdende “skøn”. Det første af disse elementer kan 

iagttages i følgende udsagn:  

“VAR er kommet for at fjerne åbenlyse og klare fejl - altså de åbenlyse uretfærdigheder, 

hvor et hold tydeligt får tre point eller ligefrem mesterskabet foran en konkurrent på 

grund af en grov dommerfejl. VAR er ikke kommet for at gøre alting 100 procent rigtigt, 

for det kan alligevel aldrig lade sig gøre i et spil med så mange skøn.” (Udsagn: 116) 

  

Iagttagelsen artikulerer, at VAR’s formål er at fjerne åbenlyse uretfærdigheder, som sker på baggrund 

af grove dommerfejl. Det understreges, artikuleres det, at teknologiens formål ikke er at gøre alting 

korrekt, da fodboldspillet konstrueres som værende noget, der indeholder mange skøn. Disse skøn 

kan VAR - ifølge iagttagelsen - ikke komme til livs, så dermed, accepteres det, at teknologien ikke 

retter alle fejl i fodboldspillet. Dermed fremkommer følgende element: “Ikke-fejlfri teknologi pga. 

skøn”.  

  

Det andet element, der orienterer sig mod skøn i fodbold, udgør samtidig også det sidste element i 

dette artikulatoriske felt. Elementet iagttages med udgangspunkt i følgende:  

“Antallet af korrekte kendelser er steget, så det er blevet mere retfærdigt. Men om det 

bliver fuldstændig retfærdigt, det gør det jo ikke. Det findes ikke. Det findes simpelthen 

ikke. Fordi så længe der er et element af skøn - uanset om det findes i VAR-vognen eller 

om det findes inde på banen eller om det findes på månen for den sags skyld - så er der 

elementer af skøn. Og skøn betyder også, at vi har menneskelige opfattelser og nogen 

har en opfattelse af det ene og nogen af en opfattelse af noget andet.” (Udsagn: 44) 

 

Udsagnet anser VAR-teknologien som noget, der har tilført mere retfærdighed til fodboldspillet, men 

samtidig understreges det, at en “fuldstændig retfærdighed” slet ikke kan opnås. Fodbolden 

konstrueres, iflg. udsagnet, som værende indeholdende elementer af skøn, hvor disse skøn 
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konstrueres som menneskelige opfattelser. Det kan derfor iagttages, hvordan teknologiens indførelse 

ikke synes at kunne ændre på den måde, hvorpå fodbolden spilles med kendelser af skøn, da disse 

skøn er en grundlæggende del af fodbolden. Dette kan vi også iagttage at et andet udsagn iagttager:  

“Vi tror, at VAR er den objektive sandhed. Det bliver den aldrig. Det blev understreget 

for nylig i den legendariske storkamp i den engelske Premier League mellem 

Manchester United og Liverpool. United fik en scoring godkendt på trods af VAR-

billeder, der i manges øjne viste, at der i opspillet blev begået et klart frispark. 

Liverpools elskelige træner, Jürgen Klopp, manifesterede klart dilemmaet i et interview 

efter kampen. Han så et klart frispark ved målet. Dommeren så på VAR og dømte det 

ikke. Klarere kan det ikke siges. VAR tilfører ikke endegyldig retfærdighed. Vi tror, at 

VAR er den objektive sandhed. Det bliver den aldrig.” (Udsagn: 172) 

  

Dette udsagn iagttager VAR som værende noget, der ikke giver den objektive sandhed eller 

endegyldige retfærdighed, hvormed teknologien reduceres til at være blot endnu et skøn af en 

situation. Vi iagttager dermed, hvordan teknologien ikke fjerner skøn fra fodbolden, men med sin 

håndhævelse af reglerne udelukkende stiller flere opfattelser eller skøn af situationer til rådighed. 

Udsagnene danner tilsammen elementet: “Ikke endegyldig retfærdighed pga. skøn”.  

  

Der er i de sidste to elementer iagttaget en konstruktion af fodboldspillet som værende indeholdende 

skøn, der ikke kan eller skal fjernes, hvilket dermed orienterer sig mod konstruktionen af retfærdighed 

på en særlig måde. Retfærdigheden som en objektiv eller endegyldig sandhed er derfor et ideal, der 

iagttages som værende umuligt at opnå, da fodboldspillet konstrueres som indeholdende snyd, fejl, 

uforudsigelighed, tvivlskendelser samt skøn. Alle disse kvaliteter gør sporten til det, som den er, 

iagttages det, og det skal eller kan VAR-teknologiens måde at håndhæve reglerne på ikke ændre. Det 

bliver derfor muligt at iagttage, hvordan nodalpunktet, der binder elementerne sammen, træder frem 

som værende “Sportslig retfærdighed”. Dette nodalpunkt holder sammen på elementerne, fordi den 

sportslige retfærdighed iagttages som værende indeholdende disse elementers meningstilskrivelser, 

hvor fodboldspillet sættes på spil ift. hvilken indflydelse VAR-teknologien synes at have på spillets 

udfoldelse. Dermed har indførelsen af VAR åbnet for det artikulatoriske felt af den sportslige 

retfærdighed, der i denne ækvivalenskæde iagttages som værende noget, der synes vigtigere for 

sporten at bevare end teknologiens bidrag til håndhævelse af reglerne, og dermed den regelrette 

retfærdighed.  
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8.3.2.1 Subjektpositioner 

I dette artikulatoriske felt, hvor vi har iagttaget, hvordan nodalpunktet “Sportslig retfærdighed” 

fremkommer, produceres samtidig subjektpositioner, der er differentielle fra hinanden. De udpeges 

inden for samme artikulatoriske felt og tilskrives forskellige kvaliteter gennem forskellige udsagn. 

 

Den første subjektposition orienterer sig mod en tilskuer-identitet, der konstruerer fodbolden som 

værende et spil med flow, samt i hvilket dommeren er en del af kampens forløb:  

“Jeg kan godt leve med, at der bliver et spil, der er et flow i spillet, dommeren er en del 

af spillet, tager nogle beslutninger som enten er rigtige eller forkerte. Man skal huske 

hele tiden, at over 90 % af de domme, der bliver lavet, er rigtige. Jeg så en opgørelse 

med de engelske linjedommere, de ligger med en rigtighedsprocent på 97-98 

%.”  (Udsagn: 24) 

 

Denne tilskuer-position oplever fodbold som værende indeholdende kendelser, der dømmes af en 

dommer, der nogle gange træffer rigtige beslutninger og andre gange forkerte beslutninger. Det 

iagttages yderligere, hvordan tilskueren konstrueres som værende én, der accepterer, at en 

fuldstændig “rigtighedsprocent” i kendelserne ikke er nødvendig, da tilskueren kan leve med den 

måde, hvorpå fodbolden spilles. Dermed iagttages det, hvordan artikulationen udpeger 

subjektpositionen: “Den oplevende tilskuer”. Denne position indeholder yderligere en kvalitet, som 

værende ligeglad med opretholdelse af reglerne ned i “millimeter-detaljen”, som VAR-teknologiens 

indførelsen iflg. udsagnet har givet anledning til: “Jeg er hamrende ligeglad med, om en spiller er 

nogle få millimeter - eller endda centimeter - offside, og det bør andre også være. Det vil aldrig 

opveje betydningen af bevaringen af fodboldens flow.” (Udsagn: 143). Udsagnet er i ovenstående 

afsnit også præsenteret, og ift. subjektpositionen iagttages det, hvordan den oplevende tilskuer sætter 

spillets flow højere end det, at der kommer korrekte kendelser. Dermed indtager tilskueren i denne 

artikulation en position, der oplever fodboldspillet som værende noget, der bør opretholde en sportslig 

retfærdighed frem for f.eks. et ideal om fuldstændig regelret håndhævelse af Fodboldlovens regler.  

 

Den næste subjektposition, som det er muligt at iagttage, udpeges gennem en iagttagelse af en spiller-

identitet. Spilleren får tilskrevet en kvalitet som værende indeholdende et skuespillende element:  
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“Og måske endnu mere magtpåliggende at rette VAR hårdt ind mod skuespillets 

hysteriske film, fedt og snyd. Den tendens skader spillet langt mere end en målmandsfod 

på afveje.” (Udsagn: 180) 

  

Det iagttages, hvordan VAR-teknologien har givet anledning til, at der bør “rettes” andre ting i spillet 

end blot millimeterkendelser, artikuleret som værende en målmandsfod på afveje. Spilleren får i 

udsagnet tilskrevet kvaliteten som værende én, der begår hyklerisk film, fedt og snyd, hvor 

fodboldspillet netop skades mere af dette end, hvorvidt en kendelse er forkert. Dette underforstås som 

et ønske om mere sportslig retfærdighed i spillet, hvor VAR kan iagttages som værende bidragende 

til at opnå dette. Det iagttages dog, at den måde, hvorpå VAR nu intervenerer i spillet på, ikke er lige 

så magtpåliggende, som hvis teknologiens formål tilrettes. Et andet udsagn iagttager, hvordan VAR-

teknologien har haft en indvirkning på netop film og protester fra spillere - selvom dette ikke har 

været dens formål jf. ovenstående og VAR-protokollen: 

“Spillerprotester er faldet med 17,3% - et andet sted har jeg set 32%, men 17,3% er 

måske for folk, som har fået advarsler for det. Andelen af “film” er faldet med 70-90%. 

[...] Og så læste jeg, at kort i den spanske 2. division er faldet med 91%. Det er jo 

fuldstændige vanvittige tal. Der må man bare sige, at fodboldspillere - måske især 

spanske fodboldspillere - det er nogle røvere, der forsøger at udnytte systemet; de 

udnytter, at dommeren ikke kan se dem hele tiden, men nu ved de, at de kan se dem.” 

(Udsagn: 29)  

 

Denne iagttagelse af en fodboldspiller som værende en “røver” er en kvalitet, der kan tilskrives 

spiller-identiteten, der netop filmer og snyder. VAR-teknologien har nu, iagttages det, fået mulighed 

for at straffe denne snyd og udnyttelse af systemet. Denne subjektposition produceres derfor som 

“den skuespillende spiller”. Denne position indeholder kvaliteter, som VAR gennem sin håndhævelse 

af reglerne, får øje på, da den skuespillende spiller ses som værende én, der kan ødelægge den 

sportslige retfærdighed. Dermed konstrueres teknologien også som noget, der afslører urent spil, så 

der kan opnås højere retfærdighed med brugen af VAR.  

  

De sidste to subjektpositioner, som det er muligt at iagttage i denne artikulatoriske formation, 

indeholder kvaliteter, der orienterer sig mod dommer-identiteter. Den første position, som 

produceres, tilskrives en kvalitet som én, der kan fortolke loven frem for at tage den bogstaveligt:  
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“En god dommer var den, der kunne fortolke dette bogstav [teksten, red.] i forhold til 

lovens ånd. Det vil sige, hvad havde lovgiverne tænkt - i hvilken ånd skrev de det, de 

skrev - da de skrev loven? En god dommer var ikke en bogstavelig dommer, men en 

åndfuld jurist, der forstår sig på loven med ånd.” (Udsagn: 126) 

  

“Den gode dommer” fremkommer dermed som subjektposition. Dommeren får her kvaliteter 

tilskrevet som værende tænkende, fortolkende og åndfuld. VAR-teknologiens måde at håndhæve 

reglerne på iagttages i elementerne som værende noget, der går ned i detaljen af lovens retningslinjer 

og blander sig i millimeterkendelser. Dermed konstrueres den gode dommer i kontrast til VAR-

teknologiens indførelse, da der artikuleres et stadigt behov for at kunne fortolke, hvilket teknologien 

ikke indeholder, iagttages det. Derudover kan vi iagttage, hvordan den dommer, der netop kan 

fortolke, træder frem i relation til den sportslige retfærdighed, da det forventes, at dommeren netop 

fortolker og forstår, samt udviser ånd over for loven for at være en god dommer.  

  

Den anden dommer-identitet, som vi kan iagttage, får tilskrevet kvaliteter som værende en dommer 

med uddannelse og besiddende faglighed, da dommeren her artikuleres som havende et højt niveau 

og som værende én, hvis skøn foretages på baggrund af erfaring:  

“VAR skal i sin objektivitet afdramatisere fodboldens dramatiske nerve hen mod et 

videnskabeligt paradigme. Men VAR tilfører et nyt drama. Fodboldens nerve består 

også af dommere af kød og blod. De foretager skøn og træffer mange beslutninger hvert 

eneste minut. Det gør de på baggrund af en faglighed bygget op af viden, uddannelse 

og erfaringer. Og kvaliteten er støt stigende.” (Udsagn: 163) 

  

“Dommerstanden holdt samlet set et meget højt niveau gennem hele turneringen [med 

brug af VAR, red.]. Selv indregnet de fejlkendelser, der altid vil være. Fodbolden lever 

trods lejlighedsvise fejlskøn, og det har den altid gjort. Det er en del af DNA'et.” 

(Udsagn: 164) 

  

I det første udsagn konstrueres dommer-identiteten ud fra en iagttagelse af VAR som værende noget, 

der tilfører nyt drama til spillet. Dommerens identitet orienterer sig i udsagnet mod hans erfaring og 

viden som værende en kvalitet, der underforstået anses for bedre end VAR-teknologiens forsøg på 

afdramatisering, der iagttages for værende mislykket. Yderligere iagttager det andet udsagn 
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dommeren som værende én, der begår fejl, hvor dette anses som en del af sportens DNA. VAR har 

dermed givet anledning til at udpege en subjektposition, hvor “den erfarne dommer” træder frem. 

Subjektpositionen, som værende den erfarne dommer, indeholder kvaliteten af at kunne skønne og 

lave fejl, da spillet i sin nuværende form, iagttager vi, ellers ikke kan opretholdes. Denne iagttagelse 

artikuleres også i følgende udsagn: 

“Jeg mener, at det vigtigste at informere folk om, er, at det ikke vil være 100 procent 

perfekt, for det eksisterer ikke. Jeg ved ikke, hvad der er 100 procent perfekt. Sporten 

er ikke sort og hvid og bliver ikke bare spillet med flere spilstop. Fodbold spilles med 

tempo, og der opstår situationer, hvor man må være subjektiv og gå med fornemmelsen. 

Sådan vil det altid være ud fra de regler, der er i sporten og måden, dommeren leder 

kampen på.” (Udsagn: 71) 

 

Her konstrueres fodbolden som værende ikke sort/hvid, da spillet spilles i et højt tempo, hvilket 

betyder, at der er et behov for en dommer, der kan dømme ud fra den umiddelbare fornemmelse og 

netop den måde at lede kampen på passer til den måde, at spillet skal udfoldes på, iagttages det. 

Underforstået er der altså i spillet behov for den erfarne dommer, som dømmer med fornemmelse og 

subjektivitet.  

 

Vi har nu præsenteret fire differentielle subjektpositioner i dette artikulatoriske felt, der alle tilskrives 

forskellige givne kvaliteter. Det diskursanalytiske blik har gjort det muligt for os at undersøge, 

hvordan artikulationen positionerer hhv. tilskueren, spilleren og dommeren på forskellige måder 

inden for samme kæde af meningstilskrivelse omhandlende den sportslige retfærdighed. 

 

8.3.3 Teknisk retfærdighed 

Vi vil nu præsentere det tredje artikulatoriske felt, hvor udsagnene og elementerne orienterer sig mod 

en særlig meningstilskrivelse inden for tematiseringen “retfærdighed”, hvor der synes at blive 

installeret et teknisk perspektiv på indførelsen af VAR-teknologien. 

 

Det første element, det er muligt at iagttage, konstruerer VAR-teknologien som noget, der ikke 

fungerer og som indeholder for mange fejl: 

“Det [VAR, red.] fungerer ikke. Hvis man ser Premier League og nogle af de ting, der 

bliver dømt, så sker der virkelig nogle fejl. Hvis VAR kan gøre fodbolden mere 
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retfærdig, skal man selvfølgelig bruge det. Men på den anden side fungerer det ikke i 

øjeblikket, for der er simpelthen for mange fejl.” (Udsagn: 190)  

  

Vi kan iagttage, hvordan VAR-teknologien iagttages som noget, der bør bruges, hvis den kan gøre 

fodbolden mere retfærdig, men ikke så længe, der sker for mange fejl i kendelserne. Vi kan, 

underforstået, iagttage, hvordan teknologiens tekniske formåen ikke er dygtig nok og dermed ikke 

egner sig til sit formål om at rette klare og tydelige fejlkendelser. Yderligere kan vi iagttage, hvordan 

teknologiens måde at håndhæve reglerne på iagttages som værende “usikker og til grin”:  

”Når man som VAR-dommer bruger to minutter på at fedte med TV-billeder for at finde 

en mulig offside på tre millimeter, bliver det til grin. Det bliver latterligt, for der er for 

mange usikkerheder.” (Udsagn: 84) 

  

Dermed indeholder dette første element en konstruktion af teknologien som værende fyldt med fejl 

og usikkerheder, hvor det yderligere iagttages, hvordan fodbolden ses som værende noget, der ikke 

har brug for VAR, hvis teknologien ikke virker 100 procent korrekt. Dermed fremkommer elementet: 

“Fejl- og usikkerhedsbehæftetteknologi”, da dette synes at orienterer sig mod en særlig form for 

retfærdighed i relation til det tekniske omkring teknologien.   

  

Det næste element, som vi kan iagttage, orienterer sig mod teknologien som noget, der har spillet 

teknisk fallit. Dette iagttages, da udsagnene synes at konstruere teknologien på en måde, hvor dens 

tekniske formåen ikke stemmer overens med den forventning, der er til dens håndhævelse af reglerne 

i fodbold:  

“Det nok største kritikpunkt har været marginale offsidekendelser. Gentagne gange har 

VAR underkendt mål, efter at et gennemsyn har vist, at angriberen måske var en storetå 

foran forsvareren - selv om kritikere vil mene, at den matematiske usikkerhed er alt for 

stor til at bedømme det præcist på et fastfrosset tv-billede, når bold og spillere er i 

bevægelse.” (Udsagn: 115) 

  

“Grynede VAR-billeder med gule streger og blå prikker viste, at Castros tå muligvis var 

længere fremme end Andrew Robertson knæ i afleveringsøjeblikket. En tvivlsom og 

marginal offsidekendelse. Målet blev annulleret. Måske korrekt, måske ikke. Det var 

umuligt at afgøre ud fra de billeder, der blev vist.” (Udsagn: 151) 
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Vi kan iagttage, hvordan det første udsagn artikulerer en kritik af den måde, hvorpå teknologiens 

tekniske anvendelse går i detaljer med situationer, hvor der ikke tages højde for den bevægelse, som 

spillet indeholder. Når teknologien yderligere iagttages som værende matematisk usikker, så kan vi 

iagttage, hvordan VAR slet ikke bør bedømme situationen. Det andet udsagn artikulerer, at 

billedkvaliteten iagttages som “grynet” og at kendelsen, som VAR frembragte alligevel fremstod som 

tvivlsom. Det er med VAR-teknologien ikke muligt at bedømme den pågældende situation, da dens 

tekniske formåen ikke leverer en nøjagtig og indiskutabel kendelse på baggrund af situationen, 

iagttages det. Elementet: “Matematisk usikkerhed og grynet billedkvalitet” fremkommer dermed ud 

fra ovenstående iagttagelser.  

  

Et andet element produceres i relation til en iagttagelse af teknologiens indførelse:  

“Det synes at være den måde, man i fodboldens verden nu vil sikre retfærdighed: Hvis 

vi laver en lov, der ser bort fra spilleres intentioner og faktiske situationer, så kan vi 

med naturvidenskabelig præcision afgøre, om der er straffespark, mål, rødt kort, 

frispark eller ingenting.” (Udsagn: 127) 

  

Det iagttages, hvordan fodbolden konstrueres som værende noget, der har fået tilføjet retfærdighed 

med indførelsen af VAR, men denne tilføjelse er sket på bekostning af det menneskelige skøn i de 

enkelte situationer. Udsagnet konstruerer teknologien som værende noget, der tilfører spillet 

“naturvidenskabelig præcision”, da VAR kun har øje for det tekniske og dét at følge loven 

fuldstændigt. Vi kan på denne baggrund iagttage, hvordan elementet: “Naturvidenskabelig 

præcision” produceres.  

  

Det sidste element, der fremkommer i dette artikulatoriske felt, orienterer sig mod retfærdighed i 

relation til teknologiens manglende tekniske formåen:  

“Så længe der ikke er nogen teknologi, der viser, hvornår bolden har sluppet foden, og 

så længe der ikke er et kamera på den bageste mand, synes jeg, at det er en katastrofe.” 

(Udsagn: 94) 

  

Vi kan iagttage, hvordan udsagnet artikulerer, at VAR-teknologien ikke lever op til forventningerne 

om, hvad den teknisk skal kunne vise. Dette iagttages som værende en katastrofe, da der på denne 
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baggrund, kan iagttages, at der netop ikke kan være retfærdighed i nogen forstand. Teknologien 

iagttages her som spillende teknisk fallit, og dette kan vi i nedenstående udsagn også iagttage:  

“Når det nu er nærmest umuligt at afgøre de føromtalte kendelser fra den seneste uge 

med det blotte øje ud fra VAR-billederne, kan man så overhovedet stole på, at man helt 

sikkert får den rigtige afgørelse med VAR-systemet, når man overlader det til 

computeren?” (Udsagn: 156) 

 

Teknologien sammenlignes i dette udsagn med noget, der muligvis er lige så korrekt, som kendelserne 

dømt ud fra det blotte øje. Vi iagttager dermed, hvordan teknologien konstrueres som noget, der er 

overflødigt, da den ikke formår at give en tydeligt mere korrekt bedømmelse. Disse udsagn iagttager 

vi derfor som værende i relation til teknologiens tekniske forventninger, hvor elementet: “Manglende 

teknisk formåen” fremkommer.  

 

Vi har i ovenstående fremanalyseret fire elementer i dette artikulatoriske felt, som alle orienterer sig 

mod en meningstilskrivelse af retfærdighed på en særlig måde.  

Det første element konstruerer VAR-teknologien som værende indeholdende fejl og usikkerhed i sin 

håndhævelse af Fodboldloven, når den kommer frem til sine kendelser. Dette anses som værende 

noget, der ikke er brug for i sporten, da teknologien ikke fungerer som den skal.  

Det andet element orienterer sig mod teknologien som værende matematisk usikker, da den ikke lever 

op til sin tekniske formåen, da vi iagttager, at teknologien iagttages som spillende teknisk fallit. 

Yderligere iagttages der i elementet endnu et teknisk aspekt af teknologien, hvor dens billedkvalitet 

artikuleres som værende grynet, hvilket dermed ikke bidrager til en fuldstændig korrekt bedømmelse 

af tvivlsomme situationer.  

Det tredje element synes at iagttage retfærdighed ud fra et teknisk perspektiv, hvor naturvidenskabelig 

præcision tilskrives som værende noget VAR-teknologien indeholder. VAR ser dog bort fra 

intentionen bag de forseelser og situationer, der opstår i fodboldkampen, da den kun kan bedømme 

ud fra en teknisk præmis.  

Det fjerde og sidste element iagttager teknologien som værende noget, der indeholder mangler og der 

iagttages en tvivl om, hvorvidt VAR giver en mere kvalificeret kendelse end den, som dommeren på 

banen dømmer ud fra det blotte øje allerede tilbød.  
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Dette artikulatoriske felt synes dermed at orientere sig mod en retfærdighed, der konstrueres ud fra et 

perspektiv om teknologiens tekniske formåen og brug. Elementerne iagttager alle teknologien ud fra, 

hvordan den håndhæver reglerne i Fodboldloven i relation til det tekniske og hvilke kendelser, der på 

denne baggrund dømmes. Dermed træder “Teknisk retfærdighed” frem som nodalpunkt og binder 

elementerne i dette felt sammen. Dette nodalpunkt iagttager vi som noget, hvor retfærdighed kun kan 

opnås i det omfang, som teknologiens tekniske formåen rækker til. Elementerne bindes sammen i en 

ækvivalenskæde, der meningstilskriver teknisk retfærdighed og fremstår dermed som momenter i 

forsøget på meningsfiksere. 

  

8.3.4 Tidslig retfærdighed 

I det følgende vi vil præsentere det sidste artikulatorisk felt, der også orienterer sig mod retfærdighed 

som den overordnede tematisering. Efter at have gennemgået udsagn og elementer i de artikulatoriske 

felter med nodalpunkterne “Regelret retfærdighed”, “Sportslig retfærdighed” og “Teknisk 

retfærdighed” vil der i denne analyse være fokus på en fjerde meningstilskrivelse orienterende imod 

tematikken retfærdighed. 

 

I dette felt iagttages VAR-teknologien som noget, der kan bidrage med rigtige kendelser og 

korrektioner såfremt, at teknologien benyttes i de situationer, hvor der er sket “klare og tydelige 

dommerfejl”. Det iagttages, hvordan VAR-teknologien produceres som noget, der kan bidrage med 

retfærdighed, hvis kriteriet om “klare og tydelige dommerfejl” bliver overholdt, men omvendt kan 

teknologien også bidrage med uretfærdighed, hvis kriteriet ikke overholdes. VAR-teknologien kan 

dermed pga. denne sondring mellem “klare og tydelige dommerfejl” iagttages som noget, der kan 

bidrage med retfærdighed eller som noget, der bidrager med uretfærdighed. Et udsagn producerer 

eksempelvis følgende iagttagelse: 

“At det tog to minutter overhovedet at komme frem til afgørelsen, viser, at den ikke var 

klar og tydelig i første omgang. I min optik har de [VAR, red.] ændret en rigtig 

beslutning fra Martin Atkinson [kampens hoveddommer, red.].” (Udsagn: 79) 

 

“'Klar og tydelig' er stadigt gældende – det er et vigtigt princip. Det er ikke meningen, 

at der bruges en masse tid på at finde noget marginalt. Hvis noget ikke er klart ved 

første øjekast, så er det ikke tydeligt, og derfor skal det ikke gennemses. At se på en 

kameravinkel er én ting, men at se på 15 vinkler for at finde noget, som potentielt måske 
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ikke var der alligevel, det er ikke idéen med VAR-princippet. Det skal være klart og 

tydeligt.” (Udsagn: 57) 

  

I disse udsagn introduceres et tidsperspektiv ift. VAR-teknologien, og brugen af teknologien som et 

værktøj for korrektion. VAR-teknologien må kun bruges i specifikke situationer, hvor der er sket 

“klare og tydelige” dommerfejl. I ovenstående udsagn produceres definitionen af “klar og tydelig” 

som værende noget, der hænger sammen med et tidsligt aspekt. Hvis det tager to minutter for VAR 

at komme frem til afgørelsen, er afgørelsen ikke klar og tydelig, iagttages det i udsagnet. Herved 

iagttages det, hvordan udsagnet etablerer en forbindelse mellem et tidsligt aspekt og en vurdering af 

noget som værende “klart og tydeligt”. Samtidig produceres der i udsagnene et tidsligt perspektiv, 

som handler om, at det klare og tydelige yderligere iagttages som noget, der tager kort tid at beslutte 

i form af vending “ved første øjekast”. Elementet, som fremkommer er “Kendelser skal være klare 

og tydelige ved første øjekast”.  

 

Et andet element produceres med udgangspunkt i et udsagn, der konstruerer en tidsfaktor som 

afgørende for, om VAR-teknologien kan producere sikre beslutninger: 

“Vi er ikke et helt godt sted, når det kommer til VAR. Alle beslutninger, der tager lang 

tid, betyder, at de ikke er sikre, så hvorfor bruger vi ikke skærmene ved siden af banen?” 

(Udsagn: 98) 

 

Udsagnet konstruerer ligesom det foregående en sammenhæng mellem et tidsligt perspektiv 

omhandlende, hvor længe det tager at træffe en beslutning med VAR, og hvor sikker beslutningen er 

på at være korrekt. Forskellen i elementernes artikulationer, iagttages som værende, at det ene element 

iagttager tidsperspektivet ift. en definition af det “klare og tydelige”, mens det andet element iagttager 

tidsperspektivet ift. om beslutningen med sikkerhed bliver mere korrekt med VAR-teknologiens 

indblanding. Den usikre beslutning konstrueres dermed som noget, der tager lang tid at komme frem 

til, hvilket gør den uretfærdig at foretage, mens den sikre beslutning tager kort tid at komme frem til, 

hvilket gør den retfærdig. Det andet element, der fremkommer i det artikulatoriske felt, bliver dermed 

“Sikkerhed om beslutningens korrekthed ift. tid”. 

 

Det kan iagttages, hvordan begge elementer konstruerer tiden som afgørende for om hhv. det klare 

og tydelige, og sikkerheden for den korrekte beslutning kan opnås. Begge iagttagelser konstruerer 
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beslutningen som værende hhv. uklar og utydelig eller usikker, hvis der går for meget tid, før 

beslutningen bliver truffet i forbindelse med brugen af VAR-teknologien. 

Der produceres dermed et tidsligt aspekt af den måde som retfærdigheden produceres, der iagttager 

tiden som indikatoren for, hvorledes VAR bør blande sig i en beslutning eller ej, da VAR-teknologien 

ifølge Fodboldloven kun blander sig i beslutninger, som er klart og tydeligt forkerte. Nodalpunktet, 

som fremkommer i dette artikulatoriske felt, er derfor: “Tidslig retfærdighed”.  

 

8.3.5 Opsamling 

Der er i denne diskursive position fremkommet fire forskellige artikulatoriske felter. Den overordnede 

tematisering for hele den diskursive position er “retfærdighed”. Artikulationerne orienterer sig 

dermed alle mod at meningstilskrive “retfærdighed”, hvor elementerne positionerer sig forskelligt i 

hver deres ækvivalenskæder og nodalpunkter. Det første artikulatoriske felt består af momenter, der 

holdes sammen af nodalpunktet “Regelret retfærdighed”, mens det andet fremanalyserede felt fandt 

nodalpunktet “Sportslig retfærdighed” med en række momenter tilknyttet. De sidste to felter har 

nodalpunkterne “Teknisk retfærdighed” og “Tidslig retfærdighed”. Alle fire nodalpunkter udgør 

tilsammen hele den diskursive position. Dermed har vi kunnet iagttage, hvordan beslutningen om at 

indføre VAR i dansk topfodbold for at håndhæve fodboldlovens regler har åbnet for nye 

fikseringsforsøg om at meningstilskrive “retfærdighed” på fire særlige måder. Ud fra de fire 

artikulatoriske felters ækvivalenskæder, i denne diskursive position, har det derudover været muligt 

at udpege en række differentielle subjektpositioner, der alle indeholder forskellige kvaliteter. Den 

diskursive position fremgår opsamlende nedenfor.  
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8.4 Delkonklusion  

I ovenstående har vi fremanalyseret tre diskursive positioner, i hvilke vi har kunnet iagttage, hvordan 

forskellige nodalpunkter træder frem og subjektpositioner udpeges. Den samlede analyse danner 

grundlag for, at vi kan besvare det første arbejdsspørgsmål: Hvordan tilskrives der mening til VAR-

teknologien i en dansk kontekst efter nærværende projekts iagttagede dislokation? 

 

Der er i analysen lokaliseret tre forskellige diskursive positioner, som, med hver deres tematisering, 

forsøger at meningstilskrive VAR-teknologiens indførelse i dansk fodbold. De tre tematiseringer, 

som udsagnene i de tre diskursive positioner orienterer sig imod, er dommerens rolle, kvaliteten af 

dansk fodbold og retfærdighed.  

I den første analysedel, hvor udsagn, der orienterer sig mod dommerens rolle, positionerer sig, er 

fremanalyseret en ækvivalenskæde, hvor nodalpunktet træder frem som: “Dommerens 

professionalisering”. Ud fra denne diskursive position påvises det i analysen, at indførelsen af VAR-

teknologien i dansk fodbold fra sommeren 2020 har åbnet for en reartikulering af, hvad der forstås 

ved dommerens professionaliseringen. I denne diskursive position er det yderligere fremanalyseret, 

hvordan tre dommer-identiteter fremkommer og udpeges som subjektpositioner. Disse konstrueres 

som “den umyndiggjorte dommer”, “den afventende dommer” og “den hjulpne dommer”. 

I den anden analyse, hvor udsagn, der orienterer sig mod kvaliteten af dansk fodbold, positionerer 

sig, er fremanalyseret to ækvivalenskæder med hver deres tilhørende nodalpunkt. Det ene nodalpunkt 

er “Konkurrencedygtighed”. I dette artikulatoriske felt påvises det, at indførelsen af VAR-

teknologien har åbnet for en reartikulering af, hvad der forstås som konkurrencedygtigt i dansk 

topfodbold. I dette felt er yderligere fremkommet tre subjektpositioner, som produceres af udsagnene 

i dette artikulatoriske felt. Disse tre subjektpositioner udpeges som “den konkurrencedygtige 

leverandør”, “den ikke-konkurrencedygtige leverandør” og “den danske verdenselitedommer”.  

Det andet nodalpunkt, som er fremkommet i denne diskursive position, er “Fodboldoplevelsen”, og i 

dette artikulatoriske felt påvises det, hvordan VAR-teknologiens indførelse har åbnet for en 

reartikulering af, hvordan oplevelsen ved fodboldkampe meningstilskrives. I dette artikulatoriske felt 

er fremkommet fire subjektpositioner: “Fodboldromantikeren”, “den forbeholdne tilskuer”, “den 

lidenskabelige tilskuer” og “fodbolden som kulturel organisation”.  

I den sidste diskursive position har vi påvist, hvordan begrebet om retfærdighed reartikuleres på fire 

forskellige måder efter beslutningen om indførelsen af VAR-teknologien i dansk fodbold. Vi har i 

denne analysedel fremanalyseret fire forskellige nodalpunkter, som vha. af fire forskellige 
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ækvivalenskæder forsøger at konstruere retfærdighed på hver sin særlige måde. De fire nodalpunkter 

er “Regelret retfærdighed”, “Sportslig retfærdighed”, “Teknisk retfærdighed” og “Tidslig 

retfærdighed”. Der er i det artikulatoriske felt, som bindes sammen af nodalpunktet “Regelret 

retfærdighed” udpeget fire forskellige subjektpositioner. De konstrueres som “den rationelle 

tilskuer”, “den irrationelle tilskuer”, “den retfærdighedsønskende manager” og “manageren fra 

70’erne”.  

I det artikulatoriske felt, som bindes sammen af nodalpunktet “Sportslig retfærdighed” er der 

ligeledes udpeget fire subjektpositioner. Disse produceres som “den oplevende tilskuer”, “den 

skuespillende spiller”, “den gode dommer” og “den erfarne dommer”.  

 

Vi har dermed fremanalyseret og påvist tre diskursive positioner, som hver især kæmper om at blive 

den ledende diskurs i forbindelse med meningstilskrivelsen af VAR-teknologien. Dermed har vi 

påvist, at der pågår en samtidig diskursiv kamp om at meningstilskrive forskellige nodalpunkter, hvor 

fodbolden, dens aktører og omverden sættes på spil på forskellige måder.  
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9. Diskussion 

Dette diskussionsafsnit har til formål at undersøge og dermed besvare anden del af 

problemformuleringen samt det andet arbejdsspørgsmål: Hvilke konstitutive konsekvenser har 

meningstilskrivelserne for måden at iagttage fodboldspillet på? 

Vi har i analysen fremanalyseret de diskursive positioner, der indgår i en samtidig kamp om at 

meningstilskrive indførelsen af VAR-teknologien i dansk fodbold. I analysen har vi yderligere kunne 

iagttage, hvordan teknologien sætter fodboldspillet og dens aktører på spil, og vi ønsker nu at 

diskutere, hvilke konstitutive konsekvenser dette har.  

 

VAR-teknologien som styringsteknologi 

Til at hjælpe os med at besvare dette vil vi introducere et begreb om magtteknologier fra Michel 

Foucaults teoretiske arbejde. Villadsen (2007: 160) forklarer Foucaults magtteknologier: “som 

teknologier, der søger at bestemme individers adfærd og underkaste dem bestemte mål eller former 

for dominans.” Da Foucaults arbejde er omfattende, vil vi koncentrere os om begreberne om 

styringsteknologier og selvteknologier, hvori subjektets styring er i fokus. Dertil kan tilføjes, at 

styringsteknologier er instrumenter til at styre med, hvor vi vil diskutere med udgangspunkt i, at 

VAR-teknologien kan ses som en styringsteknologi, i hvilken f.eks. dommeren både kan være den 

styrende men også den styrede.  

 

Teknologier betragter verden på en bestemt måde, hvilket også er tilfældet for VAR-teknologien. 

Teknologiens installerede rationale er styrende for, hvordan den virker (Karlsen & Villadsen 2007: 

11), og teknologierne kan derfor ikke styres uden utilsigtede konsekvenser, og enhver teknologi vil 

altid skabe bestemte tale-, handle- og tænkerum hos den styrende og de styrede.  

Selvteknologier kan subjektet benytte til at isolere aspekter i sig selv som videns- og styringsobjekter, 

hvilket betyder, at subjektet styrer sig selv som objekt til at regulere og styre sig selv ift. forskellige 

mål. Subjektet anses dermed i Foucaults arbejde som værende objekt for forskellige former for magt, 

der formes af magtteknologier “udefra” og af selvteknologier, som subjektet retter mod sig selv. 

(Villadsen 2007: 159-161). Dette formuleres af Foucault som: “technologies of the self, which permit 

individuals to effect by their own means or with the help of others a certain number of operations on 

their own bodies and semis, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves in 

order to attain a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality.” (Foucault 

1988: 18).  
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Hos Foucault forstås ‘subjekt’ dermed på en anden måde end hos Laclau. Foucaults forståelse er 

anvendelig i dette afsnit, da vi særligt interesserer os for, hvordan en styringsteknologi skaber 

selvstyring hos et subjekt eller individ f.eks. dommeren. Denne subjektforståelse tager udgangspunkt 

i de subjektpositioner, som det har været muligt at udpege i analysen f.eks. de forskellige dommer-

identiteter. Vi vil diskutere, hvordan styrings- eller selvteknologier kan være med til at skabe en 

refleksivitet hos subjektet, der gør denne i stand til netop at styre sig selv.  

 

Handlerummet kan for subjekter være forskelligt, og hvordan dette kan lade sig gøre, kan forklares 

ved at anskue, hvordan den moderne magt arbejder (Villadsen 2007: 160). Denne tager sjældent form 

som tvang, men handler mere om at påvirke frie individers kapaciteter og handlemåder. For Foucault 

er magtudøvelsen i den moderne form noget, der giver retning til den refleksion som individer udøver 

i de moderne samfund. Individerne forudsættes dog at have frihed i den forstand, at dette 

grundlæggende leder sig selv iht. visse idealer, værdier og principper. Styring, som der i denne 

diskussion inddrages, kræver dermed frie individer, der er underlagt magt i den form, som søger at 

opdyrke kapaciteter hos de styrede, og som udspiller sig med et minimum af dominans indblandet. 

(Amhøj 2004: 270-272; Villadsen 2013a: 342-343).  

Et andet begreb, som i denne forbindelse er vigtigt at præsentere, er begrebet om autonomi. Styring 

står altid i forhold til begrebet om autonomi, da styring forudsætter frihed og derfor handler om, 

hvordan autonomi formes hos subjektet. Selvom der i styringen ønskes en “styring” af individet, så 

skal individet have autonomi til at agere og vælge, hvilke ”midler” denne ønsker at benytte sig af i 

sin egen styring. (Foucault 1982: 788-790; Villadsen 2007: 156, 159). Styringsteknologier, der har 

moderne magt installeret i sin kapacitet prøver at forme individers handlerum således, at subjekter, 

der befinder sig i dette emergenspunkt, dels formes af magtteknologier, som udøves af andre, men 

derudover formes af selvteknologier udøvet af denne selv.  

 

Til sidst kan vi anskue VAR-teknologiens iagttagelse af rationalet, der fremkommer gennem VAR-

protokollen i opgavens afsnit 4.2.3. Heri beskrives, hvad formålet med VAR-teknologien er, hvilket 

betegnes som værende at få reduceret de “klare og tydelige dommerfejl” fra fodboldspillet. Dette 

rationale bliver styrende for, hvordan teknologien virker, men det bringer en række utilsigtede 

konsekvenser med sig, som vi herudfra vil diskutere med analysen som genstand for dette.  

 



  

  

  

Side 98 af 131 

 

9.1 Dommerens, tilskuerens og spillerens handlerum 

I analysen har vi udpeget en række subjektpositioner, som udspringer af artikulationer i det 

undersøgte diskursive felt. En af de identiteter ud fra hvilken, der udspringer mange subjektpositioner, 

er dommer-identiteten. Ud fra disse forskellige dommer-identiteter, der er fremkommet i analysen, 

kan vi diskutere, hvordan indførelsen af VAR, netop for dommeren, har nogle konstitutive 

konsekvenser. Dommeren er iflg. Fodboldloven den øverste regelhåndhævende myndighed på banen, 

men med indførelsen af VAR-teknologien kan det med betragtninger om styringsteknologier og 

selvteknologier diskuteres, om ikke netop denne position og dommerens handlerum står overfor nogle 

ændringer efter denne indførelse. Styringsteknologier påvirker det styredes handlerum, og da det 

styrede blandt andet kan betragtes som værende dommeren, så vil det kunne anskues således, at VAR-

teknologien påvirker dommerens handlerum. Dommeren og hans professionalisering bliver dermed 

udfordret med VAR-teknologiens indførelse, da der stilles spørgsmålstegn ved dommerens egentlig 

funktion, når vi argumenterer for, at VAR-teknologien installeres som styringsteknologi. Ud fra dette 

kan vi spørge: Hvem er det VAR-teknologien skal overvåge? Er det dommeren eller er det spillet og 

spillerne?  

 

Det fremanalyseres i analysen, hvordan en række dommerpositioner fremkommer gennem 

artikulation, heriblandt “den umyndiggjorte dommer” og “den hjulpne dommer”. Man kan betragte 

disse to dommer-identiteter som værende besiddende to forskellige handlerum på trods af, at 

teknologien, som disse to identiteter arbejder med, øjensynligt tilbyder det samme. Det er her den 

moderne magt, der synes at være konstituerende for dommerens handlerum i forbindelse med 

indførelsen af VAR. Hvis man anskuer dommeren som den hjulpne dommer, vil VAR ikke som 

udgangspunkt være styrende for, hvilken beslutning dommeren træffer, men derimod hjælpe denne 

dommer ved at give ham flere informationer om en given situation, så indsigten, omkring den 

beslutning han skal træffe, udvides. Teknologien kan, som man ser det i mange fodboldligaer, stille 

en skærm til rådighed for dommeren, som han selv kan vælge at bruge, hvis han har behov for at 

gennemse en situation. Netop dommerskærmen ved banens sidelinje, som hoveddommeren selv kan 

benytte, hvis VAR-teknologien har fanget en tvivlsom kendelse, er bl.a. med til at skabe det 

handlerum, som gør, at dommeren bliver den hjulpne dommer. Dommeren kan med andre ord hjælpe 

sig selv ved at benytte de skærme, som VAR-teknologien stiller til rådighed, ved alle situationer som 

VAR mener skal ses igennem, men det kræver, at dommeren som subjekt er refleksiv nok over sin 

egen frihed til at styre sig selv til at hjælpe sig selv.  
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Det kan dermed diskuteres, om ikke VAR-teknologiens skærme skaber det mulighedsrum for 

dommeren, hvori hans autonomi formes, så hans autoritet, som værende dén med 

beslutningskompetence gør sig gældende. Han skal i dette handlerum og i styring af sig selv tjekke 

skærmen for en eventuelt overset hændelse og selv beslutte, om hans egen beslutning skal omgøres. 

Den hjulpne dommer står dermed ikke passivt på banen og afventer en kendelse fra VAR-teknologien. 

Teknologien styrer derimod den hjulpne dommer til at styre sig selv til mere korrekte kendelser og 

samtidig udvide det handlerum, hvori han kan træffe sine beslutninger, hvilket samtidig former hans 

autonomi. Hans autoritet er dermed intakt, da han ikke - umiddelbart - forfalder til at lade sig styre 

og underminere af teknologiens beslutninger. Subjektet, dommeren, vil vi argumentere for, må her 

erkende eller være refleksiv over, at der er en risiko for, at teknologien netop kan underminere hans 

kendelser, for at han dermed kan undgå, at han styres til en umyndiggørelse af sin hierarkiske position. 

Hvis dommeren når frem til denne erkendelse af, at han er ved at indtage en mulig undermineret 

position pga. VAR, så skal han forsøge at styre sig selv til at “passe på” sin position som “den hjulpne 

dommer”. Dette argumenterer vi for må være den position som dommeren, ift. sin professionalisering 

og rolle i fodboldspillet, ønsker at indtage efter indførelsen af VAR-teknologien. Hvis denne 

refleksion eller erkendelse ikke finder sted, kan vi i stedet ud fra analysen iagttage, hvordan 

dommeren netop indtager positionen som værende umyndiggjort, da hans kendelser undermineres og 

overtrumfes af teknologiens beslutninger. Vi har i analysen også iagttaget, hvordan dommeren i 

forsøget på at undgå at blive den umyndiggjorte dommer, kan udpeges som “den afventende 

dommer”. Denne forholder sig passivt og foretager ikke en kendelse i tvivlsomme situationer. I disse 

iagttagelser fremkommer “den afventende dommer”, der er en konsekvens af VAR-teknologiens 

styring og overvågning af hans kendelser, da der bag teknologiens rationale om “klar og tydelig”, er 

gjort klart, at dommerens kendelser vil blive gennemtjekket, såfremt de fremstår som tvivlsomme 

eller fejlagtige. Det er dog interessant, at den afventende dommer formentligt stadig træffer en 

beslutning, selvom denne agerer afventende, da denne træffer en ikke-beslutning. 

 

Handlerummet hos “den umyndiggjorte dommer” er ligeledes genstand for styring, da vi her vil 

argumentere for, at dommerens beslutningsmuligheder indskrænkes af teknologiens indførelse. 

Teknologien sætter grænser for, hvor langt dommerens beslutningskompetence rækker, da 

teknologien i alle situationer, hvor den vurderer situationerne til at være “klare og tydelige” 

dommerfejl, kan omstøde de oprindelige kendelser fra hoveddommeren. Ligeledes vil vi argumentere 

for, at dommeren til enhver tid vil undgå at fremstå som den umyndiggjorte dommer, da der netop i 
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dette underforstås en fratagelse af autoritet og beslutningskompetence. Vi argumenterer derfor for, at 

teknologien skaber et indskrænket handlerum og mindsker autonomien for både den afventende og 

den umyndiggjorte dommer, hvor han i forsøget på at undgå at få undermineret sine kendelser i stedet 

afventer og lader VAR tage beslutningen. Den umyndiggjorte dommers handlerum er med 

teknologien reduceret til at følge teknologiens beslutninger, hvor det for den afventende dommer er 

reduceret til en styring af ikke at træffe en beslutning. Denne indskrænkning af handlerummet kan 

føre til, at dommeren i sidste ende overflødiggør sin egen rolle på banen. Denne overflødiggørelse 

argumenterer vi for, kan finde sted, fordi teknologien alligevel “overtager” den absolutte autoritet af 

dommerens beslutningskompetence. Hvis dommeren på banen ikke træffer endelige beslutninger, er 

der så overhovedet brug for ham?  

Ja, for VAR-teknologiens interventionsmuligheder er begrænset af dens protokol, så vi kan i stedet 

argumentere for, at VAR kan overtage de områder for beslutninger, hvori den jf. protokollen har 

“tilladelse” til at intervenere. Dommerens rolle på banen bliver således kun at afgøre mindre 

forseelser og forseelser, der ikke har afgørende betydning for kampen. Hvis vi følger denne 

argumentation for teknologiens anvendelse, så opstår der dog et nyt problem, for, hvad er så 

afgørende forseelser, og hvad er af afgørende betydning for kampen? Dette bliver et svært spørgsmål 

at svare på, da dette er et definitionsspørgsmål, som end ikke IFAB har kunne definere og afgrænse i 

deres VAR-protokol, da det “klare og tydelige” er en vag definition, som er afhængig af hvilket 

forbund, hvilken dommer, hvilken kamp og hvilken situation, der udspiller sig.  

Hvis dommeren i stedet erkender teknologiens styring, i hvilken der er risiko for underminering af 

hans kendelser, kan vi argumentere for, at det er mere fordelagtigt for ham at styre sig selv - i det 

omfang protokollen tillader det - i retningen af den hjulpne dommer. Dette sker som tidligere 

diskuteret ved bl.a., at hoveddommeren tilgår skærmen ved sidelinjen og gennemser situationerne 

selv, i stedet for at lade VAR-dommerne gøre det for ham. Vi argumenterer dermed for, at der ikke 

bør være tvivl om hverken dommerens autoritet eller hvem, der har beslutningskompetencen, hvis 

dommeren netop formår at fremstå som den hjulpne, hvilket han gør, hvis han selv går til skærmen.   

 

Vi har i det ovenstående diskuteret, hvordan dommer-identiteten med rimelighed kan siges at være 

afhængig af, hvordan dommeren er refleksiv over sin frihed, hvormed han kan regulere og styre sig 

selv som objekt ift. hans ønskede position. Faciliteringen er yderligere afgørende for, om teknologien 

gør dommeren til den umyndiggørende, den afventende eller den hjulpne dommer. Det vil sige, 
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hvordan VAR-teknologien i praksis stilles til rådighed for dommeren er afgørende for hvilken 

dommer, dommeren bliver.  

Denne facilitering ikke er noget, som dommeren selv kan styre, da dommeren grundlæggende synes 

styret af VAR-protokollen, der udarbejdes af IFAB. VAR-protokollen styrer dermed de overordnede 

rammer for teknologiens facilitering. Dette betyder, at IFAB som udgangspunkt skaber de enkelte 

fodboldforbunds handlerum for faciliteringen af VAR-teknologien. VAR-teknologiens indførelse 

bliver af IFAB uddelegeret til de enkelte forbund, så det er op til dem at fortolke faciliteringen af 

teknologien. Det kan dermed diskuteres, hvorvidt IFAB’s VAR-protokol bliver en styringsteknologi, 

hvormed IFAB får skabt et handlerum, i hvilket forbundene kan regulere og styre sig selv til at opnå 

det fodboldspil og de dommer-identiteter, som IFAB grundlæggende ønsker.   

VAR-protokollens bestemmelser indeholder brede rammer for implementering af facilitering, hvilket 

DBU og Divisionsforeningen har ansvaret for at forvalte. Dette har de konstitutive konsekvenser, at 

det er op til DBU og divisionsforeningen at konstruere den dommer, som de ønsker i forbindelse med 

indførelsen af VAR i Danmark.  

 

Vi har i ovenstående diskuteret, hvordan dommerens handlerum indskrænkes af VAR-teknologiens 

indførelse, men at denne samtidig kan være grundlag for, at dommeren kan styre og regulere sig selv 

som objekt til en udvidelse af sit eget handlerum. Det kan diskuteres, hvorvidt han ved at kigge på 

skærmen, fremfor at lade VAR træffe en beslutning, stiller sin position på banen bedst mulig, da han 

ellers kan ende med at styre sig selv til overflødiggørelse.  

  

Nogle af de andre subjektpositioner, der udpeges af analysen, orienterer sig mod spiller- og tilskuer-

identiteter. Vi vil argumentere for, at VAR-teknologien har konstitutive konsekvenser for disse 

identiteter, således at de styres til at regulere og styre sig selv, der medfører ændringer i deres adfærd. 

Vi har kunne iagttage, hvordan jublen ved scoringer forsvinder eller kun sker i et afdæmpet omfang, 

og at dette kan iagttages som værende VAR-teknologiens skyld. Teknologiens rationale og styring, 

argumenterer vi for, er, at den overvåger spillet for at kunne korrigere klare og tydelige dommerfejl, 

men det har også den utilsigtet konsekvens, at den regulerer og dermed styrer på individer, som vi 

har iagttaget som værende “den forbeholdne tilskuer”. Yderligere har vi i et element i analysen også 

kunne iagttage, hvordan spillere jublede mindre ved scoringer.  

Helt grundlæggende kan vi argumentere for, at teknologien skaber et handlerum for disse tilskuere 

og spillere, da de konfronteres med spørgsmålet: Vil vi have den rigtige kendelse eller vil vi bibeholde 
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den spontane og euforiske jubel? Hvis det er den korrekte kendelse, som subjektet styrer mod, så må 

denne ændring i måden fodbold opleves på accepteres. Dermed opnår teknologien sit formål, da den 

giver flere korrekte kendelser ud fra en regelret retfærdighed, hvilket vi har kunne iagttage i analysen. 

Tilskueren eller spilleren må med denne viden styrer sig selv til erkendelsen af, at de enten må juble 

mindre eller juble f.eks. to gange, hvis VAR godkender kendelsen om en scoring. Det kan på denne 

baggrund diskuteres, hvorvidt VAR-teknologien har de konstitutive konsekvenser, at teknologien 

ikke blot retter dommerkendelser, men også synes at skabe et nyt mulighedsrum for subjekterne at 

agere i. I dette mulighedsrum agerer tilskuerne på en anden måde end tidligere, da der kan iagttages 

en tilbageholdenhed ved jublen efter scoringer. Dette kan have den grundlæggende konsekvens for 

fodboldspillet, at fokusset på scoringer ikke længere handler om den jubel og glæde som scoringer 

afstedkommer, men, som vi har kunne iagttage i analysen, i stedet har ændret sit fokus til, hvorvidt 

der er sket et lovbrud ifm. scoringerne.  

Såfremt det i stedet ønskes, at den spontane og euforiske jubel bibeholdes, så argumenterer vi for, at 

VAR’s virke må ændres eller helt forkastes. Hvis denne adfærd skal bestemmes og styres, så kræver 

det, at teknologien ikke må intervenere ved scoringer eller teknologien afskaffes. Derfor kan det 

yderligere diskuteres, hvorvidt teknologien har udspillet sin egen rolle. For hvis den ikke kan søge 

retfærdighed i sportens mest afgørende situationer, målscoringer, så er nødvendigheden af den heller 

ikke længere til stede.  

  

Vi har kan derfor argumentere for, at teknologiens indførelse har konsekvenser for spillernes og 

tilskuernes adfærd omkring scoringer, som i analysen iagttages som værende det vigtigste øjeblik i 

fodbolden og oplevelsen af den. Disse adfærdsændringer har været en utilsigtet konsekvens af VAR 

som en styringsteknologi, da teknologien er gået ud over sit rationale, da den har interveneret i mere 

end blot klare og tydelige fejlkendelser af dommeren. Dette er de konstitutive konsekvenser, det har 

for oplevelsen af fodbold at indføre VAR-teknologien. 

  

9.2 Panoptikon 

Vi har i analysen iagttaget, hvordan flere udsagn iagttager, at VAR-teknologien har fået 

spillerprotester og antallet af uddelte advarsler til at falde. Yderligere iagttog analysen, hvordan 

teknologien kan have indvirkning på spillernes snyd og hykleriske film, da dette kan blive opdaget 

og irettesat på baggrund af VAR’s billeder. Vi slog allerede i analysen fast, at dette ikke var noget, 
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som VAR havde til formål at intervenere i. Vi kan nu diskutere de konstitutive konsekvenser, der 

fremkommer med denne måde at iagttage teknologien på. 

Først og fremmest vil vi kort præsentere Foucaults arbejde med det panoptiske fængsel, da panoptikon 

i hans arbejde fungerer som en metafor for en magtteknologi. Vi har fundet dette særligt relevant for 

vores diskussion, da vi synes at kunne iagttage ligheder mellem Foucaults panoptiske arbejde og 

VAR-teknologiens måde at styre på individer i fodbolden. Panoptikon er betegnelsen for et fængsel, 

der er indrettet i en ringformet bygning og med et tårn i midten. Stærkt modlys gør det muligt for en 

vagt i tårnet at se ind i fængslets celler, der befinder sig i den ringformede bygning. Vagten kan 

dermed se fangerne, men ikke omvendt, hvilket dermed installerer en konstant bevidst og permanent 

tilstand af synlighed hos den indsatte, der sikre, at den sociale orden opretholdes. Dette medfører, at 

de indsatte bliver deres egne overvågere, hvorved de disciplinerer og regulerer sig selv efter gældende 

moralske koder. (Foucault 2002: 217-222; Amhøj 2004: 270-271). 

  

Med udgangspunkt i panoptikonets opbygning vil vi argumentere for, at VAR-teknologien har samme 

funktion som tårnet, hvilket har nogle konsekvenser for den måde, hvorpå fodboldspillet og dets 

aktører agerer. Denne påstand underbygges af analysen f.eks. i udsagn 29: “...de udnytter, at 

dommeren ikke kan se dem hele tiden, men nu ved de, at de kan se dem.” Der er her tale om spillere, 

der før indførelsen af VAR har snydt og filmet sig til fordelagtige kendelser, men nu ved de, at de 

bliver “overvåget” af VAR-teknologien, så nu kan de ikke længere snyde eller filme sig til kendelser. 

I en artikel i det britiske medie, BBC, udtaler en chefredaktør for et italiensk sportsmedie følgende:  

“The referees' chief Marcello Nicchi said that there were far fewer red cards for violent 

conduct because they knew they would be picked up by the VAR and not be able to get 

away with it.” (BBC 2019) 

  

Chefdommerens rationale omkring de færre røde kort samt grunden til dette danner yderligere 

grundlag for at argumentere for, at VAR-teknologien kan overvåge fodboldspillet på samme måde, 

som vagten i tårnet kan overvåge fangerne i cellerne. Teknologien installerer dermed samme 

konstante bevidsthed om overvågning hos spillerne, som vagttårnet i panoptikonet gør hos fangerne. 

Dette er en konsekvens, som vi kan iagttage, at VAR-teknologien har bragt med sig. Spillerne er klar 

over, at de hele tiden bliver overvåget af teknologien, og dermed disciplinerer de sig selv til bedre 

opførsel, da de ved, at de ellers risikerer en straf. Dette er en selvstyring, i hvilken VAR-teknologien 
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er værktøjet, hvormed denne styring kan finde sted. Den skaber dermed det handlerum, hvorefter 

spillerne regulerer sig selv til en bedre – iflg. fodboldreglerne - adfærd i fodboldspillet.  

I det første afsnit af diskussionen argumenterede vi for, hvordan teknologien installerede en styring 

af dommeren, og dette kan vi også argumentere for kan iagttages i et panoptisk perspektiv. 

Dommerens forfalden til at afvente er netop en konsekvens af den overvågning, som han også ved, at 

han bliver underlagt med indførelsen af VAR-teknologien. Netop fordi teknologiens rationale 

udgøres af “klar og tydelig”, så styrer dommeren sig selv i retningen af at undlade at dømme disse 

situationer. Denne konsekvens er utilsigtet og heller ikke jf. tidligere diskussion hensigtsmæssig for 

dommerens egen professionalisering eller generelt for hans rolle i hele fodboldspillets udfoldelse.  

Derudover kan dommeren også iagttages på en anden måde i det panoptiske perspektiv. I dette 

perspektiv fremstår dommeren som den styrende, da han befinder sig i vagttårnet, som en del af 

dommerteamet sammen med de øvrige “overvågere” af spillet. Dette betyder, at han indgår som en 

del af styringsteknologien, da han udgør et element, der overvåger fodboldspillet sammen med VAR-

teknologien og de øvrige dommerassistenter. Som også tidligere diskuteret, så kan dommeren i form 

af “vagt” forfalde til at være overflødig i denne position, da teknologien netop kan indrettes på den 

måde, at han ligesom vagten i tårnet reelt ikke udfylder noget behov for at sikre, at spillet overvåges 

og spilles efter reglerne. Det kan yderligere diskuteres, hvorvidt netop hele dommer-positionen kan 

erstattes af en teknologi eller ej.  

  

Vi har dermed nu diskuteret, hvordan panoptikon-metaforen for magtteknologi og hermed styring af 

individer, kan overføres til VAR-teknologiens måde at styre på. VAR kan indtage positionen som 

vagttårnet i panoptikonet og fodboldspillet og dens aktører konstrueres deri som fangerne og 

fængslets celler. Yderligere kan dommeren også indgå sammen med VAR-teknologien som samlet 

styrende teknologi mod fodboldspillet, hvor han som vagt i tårnet kan med-overvåge spillerne. Den 

konstante overvågning fører til selvstyring, hvor spillerne adfærdsregulerer sig selv til det bedre, mens 

dommerne risikerer at regulere sig i en retning af at overflødiggøre sig selv.  

 

9.3 Målet om retfærdighed i fodboldspillet 

Med dette afsnit ønsker vi at diskutere, hvilket aspekt af retfærdighed, som teknologien VAR, synes 

at installere i spillet ud fra de fremanalyserede artikulatoriske felter i analysen. Yderligere vil vi 

diskutere de konstitutive konsekvenser, disse retfærdighedsaspekter har for fodboldspillet, samt 

hvordan indførelsen af VAR har konsekvenser for nogle af fodboldens aktørers selviagttagelse.  
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VAR-teknologiens måde at styre på, har vi fastslået med udgangspunkt i det rationale som 

teknologien som styringsteknologi har installeret. Dette rationale er defineret ud fra, at teknologien 

skal medvirke til at rette eller revurdere “klare og tydelige” fejlkendelser. Vi argumenterer for, at 

dette rationale netop har et aspekt af retfærdighed som omdrejningspunkt. I analysen iagttog vi, 

hvordan den regelrette retfærdighed meningstilskrives som bl.a. værende noget, hvor der følges regler 

og love, samt at det rigtige resultat kommer på baggrund af korrekte kendelser. Denne 

meningstilskrivelse af den regelrette retfærdighed drejer sig derfor om at få korrigeret og revurderet 

“klare og tydelige” fejlkendelser i fodboldspillet. Dermed argumenterer vi for, at der bag teknologiens 

styringsrationale ligger en grundlæggende styring af fodboldspillet mod den regelrette retfærdighed. 

Dertil kan vi spørge, hvilke konstitutive konsekvenser, det har for fodboldspillet, når spillet ved hjælp 

af en teknologi styres på denne måde? Og hvad er det grundlæggende for et spil, der ønskes i 

fodbolden?  

Vi kan først og fremmest diskutere, hvordan denne styring har de konsekvenser, at en korrekt 

kendelse eller et rigtigt regelret resultat går forud for tilskuernes og spillernes opfattelse af sportslige 

retfærdighed. Når der kun er blik for den regelrette retfærdighed, så er der samtidig en blindhed ift. 

spillets andre måder at udfolde sig på. Dette har vi i analysen fremanalyseret, da vi iagttog, hvordan 

fodboldspillet også indeholdt fejl og skøn som en del af dens DNA samt, at der på denne baggrund 

ikke synes at være noget behov for at skulle revurdere fejlkendelserne. Denne sportslige retfærdighed 

anser vi derfor som uforenelig med den regelrette retfærdighed, da det ikke er muligt at tilgodese 

begge aspekter uden at skulle forkaste den ene. Ud fra analysen synes vi derfor at kunne iagttage og 

dermed diskutere, hvordan en af konsekvenserne ved VAR-teknologiens indførelse er, at 

fodboldspillet i højere grad end tidligere nu konstrueres ud fra en regelret retfærdighed som går forud 

for andre konstruktioner af spillet.  

Yderligere kan det diskuteres, om det ikke også er sportslig retfærdighed at få det rigtige resultat. 

Følger vi analysens artikulation om den regelrette retfærdighed, så kan vi argumentere for, at den 

sportslige retfærdighed netop består i, at tilskuere, spillere, managers alle kommer hjem med det 

rigtige resultat ved at følge reglerne og håndhæve dem korrekt. Denne argumentation gør VAR-

teknologien til et interventionsforsøg på at integrere den sportslige retfærdighed i den regelrette, da 

vi i ovenstående diskuterede, hvordan de to synes uforenelige. Såfremt der ønskes en regelret 

retfærdighed i spillet, så er det ift. analysen netop vigtigt at være opmærksom på den blindhed, der 

kan eksistere ift. andre måder at iagttage retfærdighed på. Dermed bliver iagttageren klar over, 
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hvordan fodboldspillet påvirkes og konstrueres gennem sin egen iagttagelse og beslutning om at 

indføre VAR-teknologien. 

  

I den næste del af dette afsnit vil vi diskutere, hvilke konstitutive konsekvenser indførelsen af VAR 

har for selviagttagelsen hos fodboldens aktører. Dette vil vi gøre med baggrund i Bourdieus begreb 

scepter (La Cour et al. 2017: 193-197), hvor vi vil diskutere, hvordan VAR-teknologien kan ses som 

en repræsentant for en selviagttagelse som FIFA, der indførte teknologien, har af sig selv.  

  

Bourdieu forstår begrebet scepter på den måde, at ”scepteret” indeholder en iboende nominering, som 

gør, at den, der har scepteret, opfattes som legitim og med autoritet til at tale. Scepteret har derfor en 

symbolsk værdi, som man ser det med f.eks. borgmesterkæder eller præstekjoler i dag. Bourdieu 

bruger begrebet i forbindelse med teknologier på den måde, at teknologier, som udformes og indføres, 

ikke i sig selv har nogen magt til at fremmane et autoritativt billede af virkeligheden. Dette forholder 

sig på nøjagtig samme måde for borgmesteren eller præsten, som kun i egenskaben af netop at indtage 

disse positioner kan være i besiddelse af et scepter, der kan fremmane et autoritativt billede af 

virkeligheden. Med Bourdieus scepter-tankegang handler det derfor om, at teknologien først får den 

autoritative magt, når denne fremkommer fra anerkendte sociale institutioner, som har autoriseret 

teknologien, da teknologien først herefter bliver iagttaget og anerkendt som værende indeholdende 

autoritet. (La Cour et al. 2017: 195-197).  

I dette tilfælde er VAR-teknologien udarbejdet af IFAB, som er det lovgivende organ hos FIFA. Da 

FIFA er verdensfodboldens øverste organ, bliver VAR-teknologien dermed først accepteret som en 

teknologi, der kan fremmane et autoritativt billede af virkeligheden på det tidspunkt, at FIFA 

godkender IFAB’s forslag om at indføre teknologien. VAR-teknologien kan ud fra denne tankegang 

iagttages som et scepter, der, som følge af anerkendelse fra FIFA, nu har status som scepter. Vi vil 

argumentere for, at dette scepter har autoritativ magt af to årsager. Dels fordi teknologien netop er 

anerkendt af fodboldens øverste organ FIFA, men derudover fordi teknologien er udarbejdet og 

indtænkt af IFAB, som er det øverst organ for Fodboldloven. På denne måde kan teknologien 

fremmane et autoritativt billede af, hvordan en fodboldkamp bliver retfærdig ift. Fodboldloven - 

regelret retfærdig, netop fordi IFAB er Fodboldlovens og dermed reglernes øverste myndighed. Ud 

fra disse betragtninger om scepteret fra Bourdieu kan vi på denne baggrund nu diskutere, hvorvidt 

indførelsen af VAR-teknologien synes at være udtryk for den måde som FIFA som organisation 

iagttager sig selv. 
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Ifølge Bourdieu fungerer en teknologi altid som et grundlæggende socialt fænomen i kraft af de 

sociale institutioner, der har skabt og autoriseret den. Dette betyder, at en teknologi kun ankommer i 

følgeskab med “nogen”. Der er så at sige altid noget, der bærer teknologien frem. Det er derfor for 

Bourdieu vigtigt at se på, hvem det er, der repræsenterer teknologien. I dette tilfælde bliver VAR-

teknologien som nævnt en legitim iagttager af fodboldspillet, da teknologien ankommer i følgeskab 

med FIFA. Det interessante for denne diskussion synes dermed at være, hvad der er på spil i 

forbindelse med indførelsen af denne teknologi ud fra den tidligere nævnte betragtning om, at 

teknologier altid repræsenterer en strategi for selviagttagelse, da indførelsen af teknologien netop kan 

give os mulighed for iagttage, hvordan en organisation iagttager sig selv. At IFAB - som en del af 

FIFA - iagttager sig selv, som en, der ønsker mere retfærdighed i spillet, er umiddelbart ikke så 

overraskende. Det er straks mere interessant at diskutere, hvorvidt teknologiens indførelse er et udtryk 

for, at FIFA som organisation kan iagttages som ønskende havende mere regelret retfærdighed i 

spillet. FIFA’s formål er at organisere og varetage fodboldens interesser på verdensplan, og hvis dette 

formål iagttages ift. indførelsen af VAR, så kan der argumenteres for, at FIFA anser opretholdelse af 

spillets regler, vha. VAR som den bedste måde at opnå deres formål på. Vi argumenterer for, at denne 

opretholdelse af den regelrette retfærdighed er svært foreneligt med den – i vores analyse benævnte - 

sportslige retfærdighed, og derfor kan der argumenteres for at FIFA med indførelsen af VAR har 

valgt imellem den regelrette retfærdighed og den sportslige retfærdighed, og dermed vurderet, hvad 

der er bedst for fodboldspillet fremadrettet. Dette valg synes endvidere interessant, hvis vi betragter 

de seneste års mange skandaler, som organisationen FIFA har været ramt af. Korruptionssager om 

blandt andet tildelingen af værtskaber for VM i Rusland og VM i Qatar er blandt nogle af de historier, 

der har fulgt FIFA. Det kan med dette in mente være interessant at diskutere om den regelrette 

retfærdighed, som VAR-teknologien kan betragtes som tilbydende, ud fra Bourdieus tanker dermed 

er et forsøg på for FIFA at få organisationen til at fremstå mere regelret retfærdig.  

  

Dette bliver yderligere interessant, hvis man tager et skridt ned af verdensfodboldens 

organisationshierarki, da FIFA har gjort det valgfrit for de enkelte nationale forbund, hvorvidt disse 

ønsker at indføre teknologien. Med DBU og Divisionsforeningens indførelsen af VAR-teknologien i 

Superligaen kan der derfor, på samme måde som i ovenstående, spørges, hvorledes indførelsen af 

VAR-teknologien i dansk fodbold ligeledes afspejler DBU og Divisionsforeningens iagttagelse af 

dem selv. I Divisionsforeningens formålsparagraf formuleres det, hvorledes de skal tjene klubbernes 

interesser, og her vil det formentlig være rimeligt at argumentere for, at Divisionsforeningens 
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iagttagelse af VAR-teknologien anses som en styrkelse af Superligaen som f.eks. et kommercielt 

produkt. DBU har ligesom FIFA en formålsparagraf, som handler om, hvorledes fodbolden skal 

udbredes og styrkes, og med denne iagttagelse kan det diskuteres, hvorvidt indførelsen af VAR i 

Danmark, kan iagttages som værende en styrkelse og hjælp til udbredelse af fodbolden i Danmark.  

Det kan først og fremmest diskuteres, hvorvidt argumentet om den regelrette retfærdighed ift. 

indførelsen af VAR lever op til DBU’s formålsparagraf om at fremme dansk fodbold. DBU har netop 

til formål at udbrede fodbolden ikke bare på eliteniveau, men også til den lokale klub, hvor Serie 5-

holdet kæmper om ikke at rykke ned til laveste amatørniveau.  

I forlængelse heraf kan det derfor diskuteres om, hvorvidt der med denne betragtning synes at være 

noget andet på spil i forbindelse med indførelsen af VAR-teknologien i dansk fodbold. Det, der også 

kan være på spil i forbindelse med indførelsen af VAR-teknologien, er i analysen iagttaget som 

værende kommercielle hensyn, konkurrenceparametre etc. Det er ikke muligt for vores projekt at 

komme dette nærmere, men vi synes at kunne iagttage, at der formentlig er tale om en afvejning af 

flere argumenter omkring, hvordan DBU tjener danske fodboldinteresser bedst muligt, og i denne 

henseende har DBU fundet det mest hensigtsmæssigt at indføre VAR i Danmark.  

  

Vi har med ovenstående afsnit diskuteret forskellige måder, hvorpå retfærdighed kan spille en rolle 

ifm. indførelsen af VAR-teknologien og hvordan forskellige iagttagelser af dette kan have forskellige 

konstitutive konsekvenser. Yderligere bevægede vi os i diskussionen videre fra VAR-teknologien 

som en styringsteknologi og diskuterede også, hvordan indførelsen af VAR-teknologien kan have 

konstitutive konsekvenser for FIFA’s og DBU’s selviagttagelse. 

  

9.4 Tidsperspektivet og forslag til intervention 

I det sidste diskussionsafsnit ønsker vi at inddrage analysens afsnit om “Tidslig retfærdighed”, da vi 

vil præsentere vores iagttagelser af 1. og 2. ordens interventioner, samt fremlægge vores eget bud på 

en 3. ordens intervention ift. brugen af VAR-teknologien. Det er vigtigt at understrege, at 

interventioner kan være løsninger på komplekse problemer, men dette kan genere ny kompleksitet, 

hvilket betyder, at nye spørgsmål eller problemstillinger kan gøre sig gældende på baggrund af 

interventioner.  

En 3. ordens intervention sker på baggrund af en iagttagelse af 2. ordens interventionen, der igen er 

en iagttagelse af 1. ordens interventionen. Vi vil dermed i afsnittet fremlægge vores bud på en 3. 
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ordens intervention, hvor vi forsøger at komme med et løsningsforslag til den komplekse 

problemstilling, der iagttages omkring den tidslige retfærdighed. 

  

1. ordens interventionen 

For nærværende projekt ses dette interventionsniveau som værende det niveau i hvilket en 

styringsteknologi bliver indført for at indfri en målsætning, en vision eller et formål. Dette betragter 

vi som værende VAR-teknologiens indførelse i dansk fodbold, som installeres med det formål at 

komme “klare og tydelige” dommerfejl til livs. Dermed indføres VAR-teknologien med henblik på 

at løse et problem i forbindelse med forkerte dommerkendelser.  

  

2. ordens interventionen 

I forhold til at iagttage en 2. ordens intervention, handler det for os om at udpege, hvilke utilsigtede 

(konstitutive) konsekvenser som denne teknologi har ført med sig (Villadsen 2013b: 61). Vi har ud 

fra analysen kunne udpege en problemstilling omkring teknologiens evne til at yde retfærdighed i et 

tidsligt perspektiv, som synes at være særligt interessant at diskutere. Det er dette tidslige perspektiv 

som vi forsøger at intervenere på i vores nedenstående afsnit omhandlende 3. ordens intervention. 

Den utilsigtede konsekvens, som allerede er fremanalyseret i analyseafsnittet omhandlende den 

tidslige retfærdighed, beskæftiger sig med, hvordan VAR-teknologien som styringsteknologi i sin 

bestræbelse på at eftertjekke “klare og tydelige” dommerfejl synes at skabe utilsigtede konsekvenser. 

  

Den tidslige retfærdighed kunne i analysen iagttages som forbundet med teknologiens rationale om 

“klar og tydelig”, da en kendelse, der tager for lang tid ikke anses for at være klar og tydelig. Dermed 

er dette en situation som VAR, jf. sit eget rationale, ikke skal blande sig i, da det vil være uretfærdigt 

af VAR at blande sig i kendelser, som ikke er klare og tydelige dommerfejl. På denne baggrund 

iagttog vi en kobling mellem det tidslige perspektiv, og hvorvidt VAR’s indblanding i en kendelse 

var retfærdig eller uretfærdig. Den uretfærdige kendelse blev dermed konstrueret som værende en 

kendelse, det tager lang tid at komme frem til. Vi kan hermed iagttage følgende problemstilling: Hvis 

det tager lang tid for VAR-teknologien at komme frem til en beslutning, skal den så overhovedet 

indblandes, da situationen, ud fra en definition om tid, ikke er “klar og tydelig”?  

  

Vi fremlægger et interventionsforslag, der skal ses som et forsøg på at løse den komplekse 

problemstilling, som ovenfor beskrevet, ved hjælp af en 3. ordens intervention. 
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3. ordens intervention 

I dette interventionsafsnit ønsker vi på baggrund af 2. ordens interventionen at udarbejde en 

interventionsmulighed, som kan afhjælpe de konsekvenser som tidsperspektivet i vores analyse 

iagttages at have på retfærdigheden. Da det tidslige aspekt flere steder konstrueres som afgørende for, 

hvor retfærdig VAR-teknologiens indgriben synes at være på de kendelser, som teknologien bruges 

til, så er der brug for en intervention, som har blik for teknologiens tidslige retfærdighedsaspekt. Dette 

aspekt handler om, at når teknologien på kort tid er med til at træffe en beslutning om at omgøre en 

dommerkendelse, så betragtes dette som værende en klar og tydelig beslutning, mens teknologien i 

de situationer, hvor den er lang tid om at træffe en beslutning, vil vurderes til at være en uklar og 

utydelig beslutning. Samtidig skal det i interventionen være muligt for dommeren at udnytte VAR-

teknologiens teknologiske muligheder, i det omfang som det på nuværende tidspunkt er tiltænkt dvs. 

med en skærm uden for banen, som dommeren selv kan bruge.  

Det er yderligere vigtigt at have for øje, at interventionen er rettet mod situationer, hvor VAR-

teknologien ønsker at omgøre den oprindelige hoveddommers kendelse. Det er dog selvsagt umuligt, 

inden dommeren har set situationen igennem ved VAR-skærmen, at vide, hvorvidt situationen skal 

omgøres, og derfor gælder interventionen alligevel for alle situationer, hvor VAR-teknologien 

stopper spillet for at gennemse en kendelse. Effekten af interventionen vil dog kun være til stede i de 

situationer, hvor teknologien vil omgøre dommerens oprindelige kendelse, da det er disse, der kan 

opfattes som uklare og utydelige og dermed som uretfærdige. 

Vi vil ud fra disse overvejelser dermed foreslå to interventionsmuligheder. 

  

I den første intervention fastsættes der et maksimum af tid, som dommerne må bruge på VAR-

teknologien ift. at gennemse en situation og vurdere, hvorvidt denne skal omgøres eller ej. Hvis der 

efter maksimumstidens udløb ikke er fundet et svar på, hvorvidt den oprindelige kendelse skal 

omgøres, så bibeholdes den oprindelige, da kendelsen i så fald ikke kan defineres som “klar og 

tydelig” ud fra dette tidsparameter. Såfremt hoveddommeren ved hjælp af VAR kommer frem til en 

kendelse før den maksimale tid er udløbet, så optages spillet herefter igen. Dette løser først og 

fremmest definitionsproblemerne omkring, hvornår noget er “klart og tydeligt”, hvilket i protokollen 

er ”vagt” defineret. Problemet med den vage definition løses hermed, da en kendelse, der netop 

omgøres inden for det maksimale tidsrum, derfor kan defineres som en “klar og tydelig” dommerfejl. 

Yderligere løser denne intervention også udfordringen med flowet, som bibeholdes til en vis grad, da 
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spillet hurtigt kan genoptages, hvis gennemtjekket sker før udløb af fastsatte maksimumtiden. Der er 

med denne intervention ikke en nedre tidsgrænse for, hvornår en beslutning skal tages, men der er en 

øvre tidsgrænse. Denne øvre tidsbegrænsning gør, at der skabes et tidsligt perspektiv for hvornår, der 

er tale om en klar og tydelig dommerfejl, da man her kan gøre dette op i hvor lang tid, der skal bruges 

i forbindelse med at gennemse en situation for at afgøre om, det er en klar og tydelig dommerfejl.  

  

En anden interventionsmulighed tager udgangspunkt i problematikken omkring det, at der bruges kort 

eller lang tid på en beslutning. Derfor fastsættes der i denne intervention et fast tidspunkt, som der 

altid bruges, når VAR tilkaldes som hjælp. Det vil betyde, at når VAR-teknologien benyttes, så tager 

det den samme tid hver gang. På denne måde løses problematikken omkring, om en kendelse kan 

betragtes som uklar og utydelige eller som klar og tydelig, da der installeres en pause i spillet og alle 

aktører dermed præcis ved, hvor lang tid pausen tager, før spillet genoptages. Denne fastsatte tid 

betyder, at tidsperspektivet bliver overflødiggjort, da der uanset kendelsens kompleksitet altid bruges 

den samme mængde af tid på at vurdere kendelsen. Problematikken, der med denne intervention kan 

opstå, er, at der gås på kompromis med spillets flow. Hvis en kamp må afbrydes mange gange af 

VAR, så tager den tilsvarende længere tid med flere spilstop, da spillet ikke genoptages lige så hurtigt, 

som i den første interventionsmulighed.  

 

Vi har dermed præsenteret og udfoldet to mulige interventioner, hvor vi med begge forsøger at 

imødekomme problematikken om det tidslige perspektiv ift. ”klare og tydelige” dommerfejl. Vi 

forholder os i interventionerne ikke til den konkrete længde af tidsafgrænsningerne, da dette vil kræve 

yderligere undersøgelser. Begge synes at installere ny kompleksitet, som spillets aktører må forholde 

sig til, men det er altid teknologiernes lod.   

Vi har i dette projekt fået blik for, at VAR-teknologiens indførelse ændrer noget i fodboldspillet, men 

hvad der ændres, kan iagttages som værende forskelligt. Vores intervention tilbyder en løsning til en 

problematik som vi har erfaret, at der dels kan opstå med VAR-teknologien og dels kan handles på. 

Derfor er vores intervention et bud på et re-design, som er et svar på en grundlæggende problematik 

omkring VAR, der handler om, hvornår noget skal ses igennem, og hvornår noget dermed er en klar 

og tydelig dommerfejl samtidig med, at man skal have for øje, at dette ikke må gribe for meget ind i 

spillets flow. Re-designet betyder yderligere, at VAR-protokollens punkt 6 – om, at der ikke er en 

tidsbegrænsning på VAR’s gennemsyn – dermed skal ændres, såfremt en af 

interventionsmulighederne skal implementeres. Disse interventionsmuligheder er bud på, hvordan 
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man kan ensarte den måde som VAR-teknologien benyttes på, ved at skabe et tidsligt perspektiv som 

definition på, om noget er “klart og tydeligt”. Yderligere giver interventionerne også et bud på, 

hvordan VAR kan bruges mere hensigtsfuldt med respekt for spillets flow, samt inddæmmer de 

utilsigtede konsekvenser som VAR har ført med sig. 
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10. Konklusion 

Dette speciale har taget udgangspunkt i vores interesse for VAR-teknologiens indførelse i dansk 

fodbold, hvortil vi har haft til mål i projektet at besvare følgende problemformulering:  

Hvilke diskursive positioner, om at tilskrive mening til teknologien “VAR” i den danske 

fodboldverden, kan identificeres, og hvilke konstitutive konsekvenser har teknologien for 

fodboldspillet?  

Vi har med udgangspunkt i Laclau & Mouffes diskursanalyse fremanalyseret tre diskursive 

positioner, hvor vi påviste, at der pågår en diskursiv kamp om at meningstilskrive VAR-teknologiens 

indførsel. Yderligere har vi diskuteret de konstitutive konsekvenser af disse meningstilskrivelser ud 

fra Foucaults begreb om magtteknologier og styring af individer, hans arbejde med panoptikon samt 

ud fra Bourdieus begreb om scepter. Analysen og diskussionerne danner grundlag for at svare på 

specialets problemformuleringen. 

 

Vi har redegjort for den dislokation, der startede diskursanalysen, hvilket var beslutningen om at 

indføre VAR i dansk fodbold. Tre tematiseringer dannede i analysen ramme om de fremanalyserede 

diskursive positioner: “dommerens rolle”, “kvaliteten af dansk fodbold” og “retfærdighed”.  

Vi har gennem vores diskursanalyse fundet, at indførelsen af VAR-teknologien i Danmark har åbnet 

for nye måder at forstå dommerens professionalisering på. Meningstilskrivelsen udpegede tre 

dommer-identiteter, som teknologiens indførelse har været anledning til at konstruere.  

Derudover har vi gennem vores diskursanalyse fundet, at indførelsen af VAR-teknologien har haft 

betydning for, hvordan kvaliteten af dansk fodbold meningstilskrives. Dels åbner VAR-teknologien 

for nye måder, at forstå hvorledes konkurrencedygtighed meningstilskrives i en dansk 

fodboldkontekst, og dels åbner indførelsen af VAR-teknologien op for nye måder at forstå 

fodboldoplevelsen på. Inden for disse meningstilskrivelser er der derudover udpeget forskellige 

subjektpositioner, som deler sig mellem dét at forstå Superligaen med VAR-teknologien som produkt 

i en kommerciel sammenhæng og dels dét at være fodboldromantiker, tilskuer eller at være fodbolden 

som organisation og opleve fodboldspillet efter indførelsen af VAR.  

I analysens sidste del undersøgte vi indførelsen af VAR-teknologien ift. et retfærdighedsperspektiv. 

Her fandt vi, at teknologien har åbnet muligheder for at meningstilskrive fire aspekter af retfærdighed: 

Regelret-, sportslig-, teknisk- og tidslig retfærdighed. Her påviste vi, at den regelrette retfærdighed 

ofte stillede sig modsat den sportslige. Den regelrette retfærdighed meningstilskrev VAR-teknologien 

som en teknologi, der indførte de rigtige kendelser til spillet, hvorimod den sportslige retfærdighed 
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meningstilskrev VAR-teknologien som noget unødvendigt, da dommerfejl eksempelvis er en del af 

sporten. Disse meningstilskrivelser indeholdt samtidig forskellige subjektpositioner, der netop 

orienterede sig mod retfærdighed på hver deres måder. Det blev af den tekniske retfærdighed 

fremanalyseret, hvorledes teknologiens retfærdighed var begrænset grundet teknologiens tekniske 

formåen. Den tidslige retfærdighed meningstilskrev VAR-teknologien som en teknologi, hvis virke 

afhang af, hvorvidt beslutningerne blev truffet efter kort tid eller efter lang tid. Dette var afgørende 

for, hvor korrekt VAR-teknologiens indgriben fremstod.   

 

Analysen dannede grundlag for at diskutere de konstitutive konsekvenser af netop disse 

meningstilskrivelser. Derfor fremlagde vi først, hvordan VAR-teknologien kunne ses som en 

styringsteknologi og derefter diskuterede vi, hvordan dommeren, tilskueren og spilleren fik skabt det 

handlerum, hvori de kan agere. Disse blev diskuteret ud fra nogle af analysens udpegede 

subjektpositioner. Vi argumenterede for, at dommeren skulle undgå at blive den umyndiggjorte 

dommer ved at bruge teknologiens styring til at styre sig selv til at blive den hjulpne dommer i stedet. 

Den umyndiggjorte dommer kunne netop føre til, at han overflødiggjorde sig selv. Vi argumenterede 

også for, at VAR-teknologiens indførelse havde de konstitutive konsekvenser, at tilskuere og spillere 

jublede mindre og dermed har indførelsen af teknologien været anledning til, at de har ændret deres 

adfærd. 

Yderligere diskuterede vi, hvordan panoptikon-metaforen kunne bruges om VAR-teknologien og 

hvordan den konstitutive konsekvens ud fra dette var, at det installerede en konstant overvågning af 

og hos spillerne, hvilket medførte, at de regulerede sig selv til bedre opførsel i fodboldkampen.  

Derudover diskuterede vi, hvordan VAR-teknologien kunne ses som et udtryk for en afspejling af 

den selviagttagelse, der foregår hos de aktører, der installerer teknologien i fodboldverdenen. Her 

blev det især diskuteret, hvorledes VAR-teknologiens rationale passer til DBU’s formål som 

fodboldens øverste organ i Danmark. 

 

Til sidst gav vi et bud på to interventionsmuligheder, der kunne forsøge at løse kompleksiteten 

omkring kendelser, der tog kort tid og kendelser, der tog lang tid ift. et aspekt om retfærdighed i 

kendelserne. Den ene intervention fastsatte et maksimum af tid, som teknologien må benyttes i og 

ellers skulle den oprindelige kendelse bibeholdes, og samtidig blev der taget højde for spillets flow. 

Den anden intervention fastsatte en fast mængde af tid, som det altid skulle vare, når teknologien 

benyttes, hvor tidsperspektivet omkring korte og lange kendelserne dermed blev overflødiggjort.  
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Specialet har belyst, hvordan VAR-teknologiens indførelse forsøges meningstilskrives samt, at dens 

formål er at rette ”klare og tydelige” fejlkendelser fra dommerne. Yderligere har specialet diskuteret, 

at teknologien ikke kan introduceres som løsning på et problem uden utilsigtede konsekvenser, som 

har risiko for grundlæggende at ændre fodboldspillet.  

Ligeledes må vi med udarbejdelsen af dette speciale anerkende, at teknologier er kommet for at blive 

– også i sportens verden – men, det er aldrig uden konsekvenser at introducere disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

Side 116 af 131 

 

11. Perspektivering 

Vores analytiske blik i analysen og diskussionen har ikke blot afdækket meningstilskrivelser og 

konstitutive konsekvenser af VAR-teknologiens indførelse, men også åbnet for andre måder at anskue 

fodboldspillet og VAR-teknologiens indførelse på. Vi vil i dette afsnit kort præsentere, hvilke mulige 

undersøgelser, der kan foretages med udgangspunkt i vores projekt. 

 

Teknologien er ved afslutningen af dette speciale endnu ikke taget i brug i den danske Superliga, men 

vi har ud fra analysen diskuteret forskellige konstitutive konsekvenser af den måde, hvorpå 

teknologien søges meningstilskrevet, men da vi netop undersøger en pågående diskursiv kamp, så har 

ingen diskursive positioner endnu opnået en sedimenteret form. Derfor lægger vores projekt op til, at 

det er muligt at undersøge 1) om nogle af de diskursive positioner, som vi har fremanalyseret har 

opnået hegemoni 2) hvordan dommeren i fodboldspillet har udviklet sig gennem tiden. 

Den første undersøgelse kan foretages ved hjælp af Laclau & Mouffes begreb om hegemoni, hvor det 

netop kan undersøges, hvorvidt der er fremkommet en dominerende diskurs. 

Den anden undersøgelse, der synes interessant at kunne foretage med inspiration fra analysen, kunne 

beskæftige sig med den måde som fodbolddommerens rolle har udviklet sig på. I starten af 

fodboldspillets historie fandtes dommeren ikke, og i dag er han nærmest den mest omdiskuterede 

person på banen. Det kunne i den forbindelse være interessant at undersøge, hvordan netop 

fodbolddommeren over tid er blevet dannet og formet til det, det er i dag. En sådan undersøgelse 

kunne eksempelvis tage udgangspunkt i Foucaults genealogi (Andersen 1999: 52-63). Genealogien 

bidrager med et historisk tilbageblik, som kunne give indsigt i, hvordan dommerens rolle har udviklet 

sig over tid. Rollen kunne givetvis have været anderledes i dag, og det kunne denne tilgang have givet 

indsigt i ved at undersøge de historiske kampe, som nutidens fodbolddommer er et produkt af. Ved 

hjælp af denne tilgang ville det samtidig være muligt at af-selvfølgeliggøre nogle af de 

selvfølgeligheder, som analysen kunne have observeret. 

 

Valget om at bruge det analysestrategiske blik for diskurs har naturligvis indflydelse på den måde 

vores empiri er behandlet på og på hvilken måde, vi dermed har iagttaget VAR-teknologien. Det 

kunne også have været interessant at undersøge fodboldspillet fra et bredere perspektiv med et 

luhmanniansk systemteoretisk blik med fokus på udviklingen af spillet over tid og meningsbegrebet 

(Luhmann 2000; Andersen 1999: 120-123). Meningsbegrebet kan her sammenlignes med Laclaus 

begreb om diskursivitet, hvor mening for Luhmann netop også er flydende og ikke fikserbart. Med 
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blik for Luhmanns systemteori kunne det være relevant at undersøge forskels- og meningsdannelse, 

nærmere bestemt hvilke logikker, der synes at være på spil i fodbolden - fra dens opkomst i England 

til den globale sport i dag. Her kunne vi f.eks. forestille os, at det er muligt at iagttage pædagogikkens 

logik i form af forskellen dannelse/ikke-dannelse ift. sportens oprindelige formål om at danne unge 

mænd på de engelske skoler. Vi vil også forvente at kunne iagttage sportens logik ift. forskellen 

vinde/tabe og præstere/ikke-præstere (Thyssen 2000), og yderligere ville vi også kunne iagttage, 

hvordan både markedets logik og kvalitetens logik synes at være på spil. Ud fra dette, vil det være 

muligt at iagttage på hvilken måde VAR-teknologiens indførelse iagttages ud fra forskellige 

funktionssystemers forskelle og dermed også, hvordan mening formes. Yderligere kunne 

perspektiverne på retfærdighed være udgangspunkt for at undersøge forskellige paradokser og 

hvordan disse søges løst ved hjælp af re-entries (Luhmann 1993).  

 

De nævnte muligheder er nogle blandt mange forskellige perspektiveringer, som dette projekt kunne 

danne grundlag for. 
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