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Abstract 

In this report, we have examined how a new technology, Veo, impacts the social relations in 

amateur football. This new technology is at the centre of our study. To start, we describe the 

artefacts that the technology consists of, the processes of the technology, along with the steps 

that the user must go through, when using of the device. Through the process of completing 

this report, we have collected empirical data. This data has later been used in the analysis of 

the relations in the socio-technical system that surrounds Veo’s product. We discuss possible 

unintentional effects, driving forces and barriers for the product. Furthermore, we discuss the 

effects that Veo’s technology has on amateur football, and the actors involved. The key 

elements to complete the analysis, have been the use of the TRIN model and Actor-Network 

Theory.  
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Indledning 

I denne rapport, undersøger vi hvordan en ny teknologi, Veo, påvirker de sociale forhold i 

amatørfodbold. Denne nye teknologi danner centrum for undersøgelsen. Indledningsvist 

redegøres der derfor for hvilke artefakter teknologien består af, samt hvilke processer selve 

teknologien gennemfører, og den process en bruger må igennem ved brug af produktet. Under 

udførelse af rapporten er der blevet indsamlet empiri, som senere er blevet benyttet i 

analysen af relationerne, i de sociotekniske systemer som eksisterer omkring produktet. 

Desuden gives bud på fremtidige utilsigtede effekter, drivkræfter og barrierer for Veo’s 

produkt. Afslutningsvist diskuteres effekterne Veo’s teknologi har, og kan have på 

amatørfodbold og de aktører der gør sig gældende i denne kontekst.  

 

Problemfelt  

Fodbold som vi kender det i dag, har sin oprindelse i midten af 1800-tallet 

(FootballHistory.org, u.d.) (Olsen & Grønkjær, 2009), og er i dag en af de største kilder til 

socialt sammenhold i det moderne samfund. Med en estimeret fanbase på omkring 4 

milliarder mennesker på verdensplan, er det den mest populære sportsgren på planeten 

(Sawe, 2018). Med den stigende digitalisering af samfundet er det derfor heller ikke nogen 

overraskelse at fodbold har udviklet en stor online platform. Fodboldkampe kan nu streames 

online, i hidtil usete mængder, og mulighederne for at dyrke sporten som fan er eksploderet. 

Det samme kan siges om mulighederne og vilkårene for spillerne. Der venter ekstreme 

pengesummer og idolstatus på de bedste professionelle spillere, og pladserne på holdene i 

den bedste division og de bedste ligaer er eftertragtede. Der findes flere muligheder og 

værktøjer til at styrke chancen for at realisere drømmen for de håbefulde. Der er 

internationale fodboldakademier, eksempelvis FC Malaga City Academy (FC Malaga City 

Academy, u.d.), der praler med muligheden for at børn og unge kan træne de samme steder 

som professionelle spillere. Der findes en app som giver den enkelte spiller mulighed for at 

logge og dele sine statistikker fra kampe og træning (Tonsser, u.d.). Og online platforme til 
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deling af videooptagelser giver fantastiske muligheder for eksponering af klubber, hold og 

individuelle spillere (Ekstra Bladet, u.d.).  

Digitaliseringen i fodboldverdenen og den globale interesse, danner grundlag for udvikling af 

nye midler til at effektivisere de mange facetter fodboldkulturen består af.  Et eksempel på et 

sådant middel, er det danske start-up firma Veo, vis produkt og ydelser kan have potentielt 

stor effekt på både træning, promovering, streaming og opfangning af talent for mange 

fodboldklubber. Produktet består i et kamera setup og en intelligent redigeringssoftware, der 

i samarbejde vil gøre det muligt for selv mindre fodboldklubber at filme deres træninger og 

kampe. Dette gør det muligt for dem at få dem redigeret, så optagelsen f.eks. kommer til at 

ligne en professionelt filmet kamp, som dem der sendes på TV eller streames online. 

Teknologien kan give den enkelte fan langt større autonomi ift. deres foretrukne fokus i 

kampen. Derudover gør den det også muligt for trænerne at bruge optagelserne og Veo’s 

redigeringssoftware som redskab i tilrettelæggelse og evaluering af træningen, og de mange 

facetter der indgår heri. 

I dette projekt undersøger vi hvordan implementeringen af en ny teknologi, som Veo’s 

produkt, kan påvirke fodboldkulturen, med et særligt fokus på de mindre profilerede klubber, 

og deres amatør hold. Vores fokus på amatørklubber, og specielt børnehold, kommer af Veo’s 

oprindelige inspiration til deres produkt, som var en børnekamp (Veo, u.d.). Dette har 

resulteret i følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

 

Problemformulering 

Hvilken effekt kan Veo’s produkt have på amatørfodbold?  

Arbejdsspørgsmål:  

1. Hvad består produktets teknologi af? 

2. Hvordan bruges teknologien af brugeren i nutiden? 

3. Hvilken betydning har optagelsen af disse videoer for amatørfodbold?  

4. Hvordan kunne en fremtid se ud hvis Veo bliver fuldt implementeret i amatørfodbold? 
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Semesterbinding 

Den første dimension og vores semesterbinding er Subjektivitet, Teknologi & Samfund (STS), 

som beskæftiger sig med, hvordan mennesker, teknologi & samfundet påvirker hinanden. I 

særdeleshed ligger fokusset for denne dimension i at beskrive og analysere de relationer, der 

opstår mellem individer og den teknologi, der omringer dem. I den forbindelse også hvordan 

teknologier kan påvirke samfund eller relationer individer imellem, og hvordan dette samspil 

kan have både positive og negative konsekvenser (Hum-tek Studieordning, 2019, ss. 23-24). 

I dette semester projekt benytter vi os af aktør netværks teori (ANT) til at danne et overblik 

og analysere, hvordan Veo som teknologi kan påvirke spillere, fans og fodboldklubberne 

enkeltvis, samt hvordan teknologien kan påvirke relationerne imellem dem. Vi har baseret 

vores ANT-analyse på interview og observationer med bl.a. fodboldtrænere, der bruger Veo, 

observationer af fodboldkampe og interview med repræsentanter fra Veo. Gennem 

indsamling af egen empirisk viden har vi sikret os, at vi får den bedst mulige forståelse for de 

førnævnte aktørers roller og holdninger ift. Veo som teknologi.  Da STS er vores 

semesterbinding, skal mindst 51% af vores projekt være bundet op på denne dimension, og 

vores hovedfokus er derfor også at analysere, hvordan vores valgte aktører og teknologi 

påvirker hinanden. 

Den anden dimension vi benytter i dette semester projekt er Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA). TSA beskæftiger sig med teknologier, samt de mekanismer og systemer, som 

er involveret i deres funktion. Systemer involverer, i forbindelse med denne dimension, også 

de individer, der skal benytte teknologien, samt hvilke behov og formål teknologien opfylder 

(Hum-tek Studieordning, 2019, s. 16). Vi vil benytte TRIN-modellen som et overordnet 

framework for vores projekt, så vi både får dækket analysen af vores valgte teknologi samt 

dens relation til vores førnævnte aktører. Modellen stiller indledningsvis skarpt på at beskrive 

de artefakter, som teknologien består af, samt de processer som gør det muligt at udføre dens 

funktion. Der skabes derfor en forståelse af selve teknologien, hvorefter de senere trin 

fokuserer på at analysere sammenhænge, som teknologien indgår i og påvirker. Vi vil derfor 

bruge modellen til at skabe en naturlig sammensmeltning af fokuspunkter for både STS og 

TSA. 
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Teori  

TRIN-Modellen 

Modellens navn består af et akronym, som står for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design 

i Netværk. Formålet med modellen er at beskrive og analysere en teknologi med særligt fokus 

på de teknisk videnskabelige aspekter. Dette gøres med modellens seks trin, som sætter fokus 

på forskellige aspekter af teknologien. TRIN-Modellen er blevet udarbejdet med bl.a. det 

formål at blive benyttet på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på Roskilde 

universitet, i forbindelse med kernefaget Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

(Jørgensen, 2018, ss. 2-3). 

I forbindelse med dette projekt bruges TRIN-modellen til at beskrive hovedelementerne af 

Veo´s optagelse og redigerings teknologi. Herunder indgår både det fysiske udstyr samt den 

AI drevne redigering. Endvidere vil modellen også blive benyttet til at analysere utilsigtede 

effekter, drivkræfter og barrierer for yderligere udbredelse og ikke kun de rent teknologiske 

aspekter. Valget af modellen hænger derudover også sammen med vores selvvalgte 

sekundære semesterbinding TSA. 

TRIN-Modellen består af de følgende seks trin: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

Redegørelse for de funktioner eller indre processer, som bidrager til, at teknologien kan 

opfylde sit formål (Jørgensen, 2018, s. 10). I denne rapport bruges dette trin til at beskrive, 

hvordan Veo benytter kunstig intelligens til at redigere de filmede fodboldkampe. 

2. Teknologiske artefakter 

Her redegøres for de centrale artefakter, som teknologien består af, og som gør de funktioner 

og det formål teknologien søger at opnå, mulige. Her redegør vi kort for Veo’s kamera ved en 

kort teknisk gennemgang af hardwaren, som kameraet består af. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

Her identificeres de utilsigtede effekter teknologien potentielt kan medføre. Dette afsnit 

består således af en række mulige fremtidige scenarier, som kan udfolde sig på grund af 
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indførelsen af den omtalte teknologi. Her gør vi brug af aktør netværks teori til at highlighte 

nogle af de utilsigtede effekter, brugen af Veo kan have på de relevante aktører. 

4. Teknologiske systemer 

Her beskrives de større sammenhænge som teknologien indgår i, altså hvilke teknologiske 

systemer, teknologien er en del af. Her går vi i særdeleshed i dybden med selve netværket af 

aktører i det sociotekniske system som Veo indgår i. 

5. Model af Teknologien 

Dette trin består af en visuel, eller anden, form for repræsentation af teknologien eller af de 

processer, den udfører. Denne bliver typisk brugt til at forklare komplicerede koncepter på en 

mere læsevenlig måde. Her gennemgår vi processen en bruger går igennem ved benyttelse af 

Veo’s produkt.  

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

Her analyseres de forskellige faktorer, som potentielt kan forhindre videre udbredelse, samt 

hvilke faktorer der kan sørge for yderligere fremgang og udvikling (Jørgensen, 2018, ss. 38-

49). Her bruger vi igen ANT til at analysere nogle mulige barrierer og drivkræfter, som Veo 

står overfor ift. videre udbredelse. 

Aktør-Netværks Teori 

Aktør-Netværks Teori (ANT) er etableret som en central videnskabsteori inden for STS-feltet 

(Science, Technology and Society). ANT’s tilgang til at skitsere og analysere relationerne 

mellem entiteter af både menneskelig og ikke-menneskelig karakter, gør den til et 

indflydelsesrigt værktøj. Dette er særligt på grund dens udeladelse af et prædefineret skel 

mellem dens aktører. Dette gør den specielt relevant, når man ønsker at undersøge 

situationer, der involverer relationer mellem flere forskellige entiteter, som eksempelvis 

mennesker og teknologi (Huniche & Olesen, 2014). Dette er en af årsagerne til, at vi har valgt 

at bruge ANT som rammesætning og tilgang for vores analyse. Projektet beskæftiger sig med 

at undersøge en socioteknisk netværk, hvori der inkorporeres en ny teknologi, og hvad 

påvirkningen af denne tilføjelse er på det samlede sociotekniske system. Derfor fandt vi ANT’s 

måde at beskrive relationerne og handlingerne mellem aktører, i kontekst af netværket, 

fordelagtig. 
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Aktør-Netværk, som det fremgår af navnet, består af aktører i et netværk. Et aktør-netværk 

består af to komponenter: aktørerne og netværket, og de kan ikke adskilles til to separate 

dele. Netværket eksisterer kun fordi, der er aktører, og aktørerne defineres af netværket og 

bliver således først en aktør, når netværket anerkender den. ANT’s aktører er semiotiske af 

natur. Her er aktøren den, der udfører en handling, og dette betyder også, at hvad som helst 

kan indtage rollen som aktør. Det er ikke begrænset til det menneskelige (Elgaard Jensen, 

2003). I konteksten af netværket defineres aktørerne af hinanden. Thomas Elgaard Jensen 

benytter Saussures semiotik til at eksemplificere dette: 

‘Saussure hævder, at et ords betydning ikke skyldes referencen til en ekstern realitet, men 

derimod ordets betydning i kraft af forskellen til andre ord i sproget. […]. Betydningen af et ord 

er dermed summen af dets relationer til andre ord. Hverken mere eller mindre.’ (Elgaard Jensen, 

2003, s. 6). 

ANT tager sit udgangspunkt i samme argumentation, og tilskriver derfor ikke nogen af 

aktørerne magt, styrke eller betydning i kraft af aktøren selv, men udelukkende på baggrund 

af aktørens relationer til resten af netværket. Alle aktørerne er derfor som udgangspunkt på 

samme niveau, og indtager først en hierarkisk højere eller lavere position, når summen af 

aktørens relationer dikterer det (Elgaard Jensen, 2003, s. 6). Relationerne, som netværket 

består af, er det primære fokus for ANT (Elgaard Jensen, 2003, ss. 3-4). Her benyttes begrebet 

Translation til at analysere, hvordan de forskellige relationer mellem aktørerne påvirker 

netværkets topografi og struktur. Translation beskriver således, hvordan der sker en 

overførsel af styrke mellem aktørerne i takt med, at aktørernes interesser påvirkes af deres 

relationer, og tilpasses netværket i en fælles målsætning. I sidste ende fører dette til, at en 

enkelt aktør kommer til at tale på vegne af de mange aktører, der har været involveret indtil 

da (Elgaard Jensen, 2003, ss. 8-9). 

Translationer består af tre dimensioner. I første dimension identificeres en aktør gennem 

dennes interesser, en proces også kaldet interesse konstruktion (Elgaard Jensen, 2003, s. 19). 

Det er her aktøren først opstår som et punkt i netværket, når translationen begynder.  I den 

anden dimension defineres den nye aktørs rolle gennem relationerne til de andre aktører, og 

bliver derved tilskrevet en handling i netværket, af netværket (Olesen & Kroustrup, 2007, s. 

77). I den tredje og sidste dimension identificeres den nye aktørs placering i netværkets 

hierarki, ud fra den styrke aktøren er blevet tildelt gennem dennes relationer i netværket 
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(Elgaard Jensen, 2003, s. 20). Disse tre dimensioner er også kendt som ‘moments of 

translation’, og blev bl.a. defineret af Michel Callon (Elgaard Jensen, 2003, s. 18). 

I konteksten af et aktør-netværk findes også et obligatorisk passagepunkt. Det obligatoriske 

passagepunkt beskriver det punkt, som alle aktørerne skal forholde sig til for at opnå 

netværkets fælles mål (Olesen & Kroustrup, 2007, s. 78). Dette passagepunkt kan konstrueres 

af flere forskellige ting. Finn Olesen og Jacob Kroustrup benytter Khyber passet mellem 

Afghanistan og Pakistan som et eksempel på et fysisk obligatorisk passagepunkt. Til kontrast 

består det obligatoriske passagepunkt i Callon’s studie om kammuslinger af et spørgsmål, som 

tre havbiologer stillede i forbindelse med deres projekt (Elgaard Jensen, 2003, s. 18). 

Et sidste begreb i ANT, som skal nævnes her, er black-box. Black-boxing opstår når en 

teknologi når et stadie, hvor det er implementeret og stabilt i en sådan grad, at arbejdet med 

at udvikle og stabilisere teknologien bliver usynligt. Black-boxing defineres ved 

usynliggørelse af aktørerne og relationerne, der har ført til at teknologien er blevet etableret. 

Dette antyder, at det er et begreb, der primært anvendes ved teknologier, som er forbi de 

indledende faser med udvikling og implementering. 

Begrundelse for kombination af teorier 

Vores valg af TRIN og Aktør-Netværks Teori har flere årsager. Til dels har vi valgt dem fordi 

TRIN modellen som analyseværktøj i forbindelse med teknologi lægger sig op af vores TSA 

binding, mens ANT lægger sig mere op af vores STS binding. Det ligger desuden implicit i 

dette, at TRIN fokuserer på det teknologiske aspekt, mens ANT har basis i socialvidenskab. 

Valget bygger også på, at vi synes, at de to teorier komplementerer hinanden. Mens ANT er 

stærk til at se bagud og analysere, hvordan en teknologi er blevet udviklet, og hvordan den 

påvirker et givent netværk i nutiden, så er TRIN bedre gearet til at se fremad og forsøge at 

analysere, hvordan en teknologi potentielt vil udvikle sig i fremtiden. Vi har valgt at 

strukturere vores analyse med TRIN modellen, men har valgt at ændre rækkefølgen af de 

enkelte trin, da vi fandt det gav bedre mening. Vi anvender ANT i Trin 3, 4 og 6, som fokuserer 

på henholdsvis de utilsigtede effekter en teknologi kan medføre, systemet som teknologien 

indgår i, samt de barrierer der kan være for teknologiens fremtidige udbredelse. Det er 

specielt i Trin 6, at kombinationen af TRIN og ANT kommer til sin ret, da vi her vil bruge den 
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viden og indsigt, vi har fået om det sociotekniske system gennem ANT i kontekst med TRIN 

modellens barriereanalyse. 

 

Metode 

Interview 

I forbindelse med dette projekt har det været centralt for os at skabe en god forståelse for de 

aktører og relationer, som Veo centrerer sig om og påvirker. Derfor valgte vi at udføre 

interviews med trænerne og dem, der potentielt har ansvaret for Veo udstyret i et antal 

fodboldklubber. Derudover har vi lavet interviews med fodboldfans samt start-up firmaet 

Veo, som står bag udstyret af samme navn. Formålet med at interviewe fodboldklubberne og 

fansene har været at få indblik i deres oplevelser og holdninger til både brugen af Veo, samt 

selve konceptet med at bruge videodokumentation i amatør fodboldklubber. Interviewet med 

Veo blev lavet med det formål at opnå en forståelse for deres motivationer og 

udviklingsplaner, samt et dybere indblik i de teknologiske aspekter, som udstyret består af. 

Som udgangspunkt havde vi primært planer om at lave semistrukturerede interviews, hvor vi 

som interviewere udspørger vores respondenter ved hjælp af en interviewguide. 

Interviewguiderne udarbejdede vi på forhånd med en række interview spørgsmål og emner, 

som hjalp os med at sikre, at de enkelte interviews holdt et relevant fokus, uden at 

muligheden for at stille supplerende og uddybende spørgsmål blev begrænset (Aarhus 

Universitet, 2019). 

Desuden vidste vi på forhånd, at nogen af vores interviews ville falde under kategorien 

Eliteinterviews (Brinkmann & Kvale, 2015, ss. 201-202). Dette omfatter de interviews, vi har 

foretaget med folkene fra Veo og til dels de interviews, som vi har foretaget med trænerne fra 

fodboldklubberne. Disse interviews var Eliteinterviews, fordi respondenterne i disse tilfælde 

var interessante for os på grund af deres autoritet og ekspertise indenfor områder, som har 

været relevante for projektet. Dette inkluderer den viden, de har tilføjet til vores projekt som 

eksperter på deres område. Derudover også den viden de har kunnet tilføje i kraft af deres 

placeringer i de respektive hierarkier, der findes internt i fodboldklubberne og i Veo’s firma 

struktur. Som interviewere i et Eliteinterview var det vigtigt for os, at vi havde sat os ind i 
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emnet som interviewet skulle omhandle, på forhånd. Dette anbefales i Interview af Steinar 

Kvale og Svend Brinkmann, med begrundelsen, at det både hjælper intervieweren med at 

stille mere gennemtænkte og relevante spørgsmål, samt at det understøtter opbygningen af 

en gensidig respekt mellem interviewer og respondent. Begge disse aspekter kan ifølge Kvale 

og Brinkmann øge kvaliteten af interviewet og den empiri, det afgiver (Brinkmann & Kvale, 

2015, ss. 201-202). 

Yderligere vidste vi også på forhånd, at vores interviews med fodboldtrænerne ville finde sted 

ved en fodboldkamp, hvor der potentielt kunne være mulighed for at tale med publikum. Vi 

valgte derfor også at forberede en række potentielle spørgsmål og emner, som kunne hjælpe 

os, hvis vi fik muligheden for at lave et eller flere uformelle interviews blandt tilskuerne. 

Denne form for interview består reelt set mere af en uformel samtale, der som oftest opstår 

spontant (Aarhus universitet, 2019). Netop fordi vi vidste, at der var en mulighed for, at vi 

kunne få empiri gennem denne slags samtale-interview, havde vi også forberedt os på 

muligheden for, at vi ikke kunne optage alle vores interviews og samtaler til fodboldkampene. 

Vores interviews med trænerne endte desuden også med at blive langt mere uformelle end 

planlagt. Fælles for alle vores interviews er, at vi har indhentet samtykke fra respondenterne 

om, hvorvidt vi måtte bruge deres svar, samt hvorvidt vi måtte referere til dem ved navn, eller 

om de ønskede at være anonymiserede. 

Observation 

I vores indsamling af empiri, har vi ud over interviews også valgt at bruge observationer. 

Mens formålet med vores interviews var at give os indblik i de enkelte aktørers situationer og 

forbindelserne mellem disse, har vi valgt at lave observationer med formålet at give os en 

bedre forståelse og et større overblik over den kultur og de situationer, som vi undersøger i 

projektet. I den forbindelse har vi lavet to forskellige observations sessioner, begge ved 

fodboldkampe, hvor mindst et af holdene anvendte Veo’s udstyr til at filme kampen. Af de to 

kampe vi observerede, var den ene en voksenkamp spillet mellem Dragør Boldklub og en 

færøsk klub, mens den anden kamp var en U11 børnekamp spillet mellem Kastrup Boldklub 

og Brønshøj Fix. 

Bogen Research Methods in Physical Education and Youth Sport beskriver en af metodens 

bedste styrker som værende, at den består den “døde videnskabsmand test”. Den “døde 
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videnskabsmand test” beskriver, hvordan observationsstudier ofte kommer så tæt på den 

reelle hverdag, at situationen, som undersøges, også ville være opstået, selv hvis 

videnskabsmanden, der foretager observationen, ikke var nået frem (Armour & Macdonald, 

2012, s. 190). Aarhus Universitets Metodeguide definerer desuden observationsstudier ved, at 

man observerer, hvordan folk reelt handler, i stedet for hvordan folk siger de handler (Aarhus 

universitet, 2019), hvilket understreger relevansen af observationsstudier i situationer, hvor 

interviews og samtale ikke kan afdække situationen tilstrækkeligt (Aarhus universitet, 2019; 

Armour & Macdonald, 2012, s. 190). Vi har valgt kun at tage feltnoter fra vores observationer, 

da vi kun var interesserede i interaktionerne mellem de menneskelige aktører og VEO 

udstyret, hvilket vi vurderede, var så begrænset et område, at videooptagelser ikke var 

nødvendige. Vi har derudover valgt at anvende observationer sammen med interviews, da de 

to metoder komplementerer hinanden. 

I Fieldwork for Design: Theory and Practice beskriver de observationsmetode således:  

‘For the most part, agonies concerning the ‘right’ and ‘wrong’ way to do fieldwork are confined 

to those who are new to the business.’ (Randall et al. 2010, ss. 6-7).  

Metoden beskrives desuden som nem at overkomplicere, fordi metoden fremstår meget 

simpel at udføre. Der er da også forskel på, hvordan observationerne skal udføres, alt efter 

hvad man ønsker at observere. Vores observationer er tilgået som kvalitative uden nogen 

skemalagt planlægning eller checkliste, som man kan lave ved kvantitative observationer 

(Armour & Macdonald, 2012, s. 194). Vi har koncentreret os om at få så meget viden om en 

enkelt type af interaktioner som muligt. 

Der er flere potentielle fejlkilder, som vi skal være opmærksomme på ift. vores brug og 

udførelse af observationsmetoden. At metoden nemt kan overkompliceres, og derved påvirke 

integriteten af vores observationer, kan være den første i rækken. Derudover er der vores 

metode til dokumentation af observationerne. Vi har fravalgt at filme vores observationer til 

fordel for at dokumentere dem gennem feltnotater og enkelte billeder, da vores observationer 

fokuserede på en enkelt, meget begrænset slags interaktioner. Dette betyder dog også, at 

vores mulighed for at gå tilbage og ‘gense’ vores observationer er begrænset til vores egen 

hukommelse i kontekst med feltnotaterne (Aarhus universitet, 2019). 
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Ydermere, er vores observationer foretaget fra en position som outsidere. Vi var en ny, 

udefrakommende tilføjelse til situationen, og derfor var der en risiko for begrænset adgang 

(Aarhus universitet, 2019). Vores position som outsidere kan også have påvirket vores 

observationer, hvis vores tilstedeværelse havde så betydelig en påvirkning på situationen, vi 

observerede, at den ikke længere faldt inden for grænserne af det normale. Dette kan betyde, 

at vores observationer potentielt kun giver et delvist indblik i den situation som vi reelt 

ønskede at observere (Aarhus universitet, 2019; Armour & Macdonald, 2012, s. 195). 

I vores analyse og diskussion af vores empiri, har det været vigtigt for os at tage højde for 

disse tre fejlkilder. En potentielt udlignende faktor for alle tre fejlkilder har været, at vi ved 

begge vores observations sessioner har været mere end en observatør ad gangen. Dette gav os 

mulighed for at sikre, at der hele tiden var nogen, der dokumenterede situationen, samt 

krydsreferere med hinanden for at sikre kontekst og perspektiver i vores individuelle 

observationer. Ved at kombinere brugen af observationer og interviews, har vi også forsøgt at 

understøtte vores empiri ved at bruge komplementerende metoder. Dette eliminerer ikke 

fejlkilderne, men det har hjulpet os til i større grad at sikre integritet i vores observationer. 

  

Akademisk Neutralitet 

Gennem hele arbejdsprocessen i dette projekt, har vi reflekteret over og diskuteret vores 

formodninger og forud antagelser omkring Veo’s produkt og disses påvirkning på det 

sociotekniske system. Den indledende interesse, der førte til formuleringen af projektet, 

opstod på baggrund af en fælles interesse for potentialet i teknologien, som Veo har udviklet, 

og de muligheder som den repræsenterer. Fordi vores indledende holdning til projektet og 

teknologien, som det omhandler, var så positiv, blev det utroligt vigtigt for os at sikre vores 

akademiske neutralitet og kritiske synspunkt. Gennem kontinuerlige introspektive 

overvejelser og refleksioner, har vi forsøgt at opretholde en neutral tilgang til vores 

observationer og anden indsamling af empiri, samt vores analyse som helhed. Ved hele tiden 

at sætte ord på vores holdninger og spekulationer har vi forsøgt at holde hinanden 

opmærksomme på eventuelle forud antagelser og hypoteser, omkring teknologien og dens 

virkninger. Dette har vi gjort for at sikre, at vi hele tiden tog højde for og udfordrede vores 
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egen bias, og derigennem forsøgte at undgå, at vores rapport ville blive overvejende positivt 

eller negativt ladet på grund af ubevidste holdninger, der kunne farve vores perspektiv.  

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Ifølge Veos egen hjemmeside kan brugen af deres udstyr opdeles i en tredelt proces: 

Indledningsvist filmes selve kampen via kameraet, mere om dette i Trin 2. Efterfølgende 

uploades videoen på Veos hjemmeside, og den AI drevne software behandler råfilmen. 

Afslutningsvis kan brugeren selv vælge “highlights”, eksempelvis om der skal fokuseres på 

mål, en spiller eller at følge bolden rundt på banen. Brugeren kan til sidst selv sammensætte 

en video, analysere selve kampen og dele den med spillerne eller fans (Veo.co, u.d.) Formålet 

ved Veo udstyret er således at udarbejde de såkaldte highlights, som brugeren kan anvende til 

analyse. Derfor er der fokus på den centrale proces, der opfylder dette formål, den AI drevne 

software, på dette Trin. 

Kunstig intelligens (AI) defineres forskelligt alt efter, hvilken form for intelligens man søger at 

opnå. Den såkaldte rationelle tilgang til kunstig intelligens tilstræber ideal intelligens, forstået 

som tankemønstre og beslutninger baseret på ren logik og rationalitet. Rationalitet skal i 

denne sammenhæng forstås som ”rigtige beslutninger” udført efter analyse af den 

tilgængelige data. Man søger derfor ikke at skabe et system med en intelligens på et 

menneskeligt niveau, som andre kunstig intelligens tilgange, men derimod et system, der 

tager objektive rationelle beslutninger (Russel & Norvig, 2003, s. 1-4). En form for kunstig 

intelligens er et program der gør brug af maskinlæring. Her programmeres programmet med 

en bestemt løsningsmetode, det ”trænes” herefter ved at blive givet en mængde data, som 

kategoriseres og analyseres ud fra den givne løsningsmetode, indtil programmet har samlet 

nok ”erfaring” til at analysere den givne data på et tilfredsstillende niveau (Christiansen, 

2019, s. 1). 

Den nyere form for maskinlæring, deep learning, har en variation kaldet kunstige neurale 

netværk, som er baseret på den menneskelige hjernes neurale netværk. Et neuralt netværk er, 

modsat den helt klassiske maskinlæring, i stand til at tilpasse sin løsningsmetode løbende 

efterhånden, som det tilegner sig mere erfaring. På samme måde som den menneskelige 
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hjerne udvikler sig og tilegner sig erfaringer, som den bruger i fremtidige situationer, bliver 

det neurale netværk mere og mere effektivt over tid. Lettere overfladisk kan et neutralt 

netværks proces beskrives således: Et input i form af data bliver tilgængelig for programmet, 

herefter sendes inputtet igennem de forskellige lag af kunstige neutroner, som tester inputtet 

efter de værdier og parametre, hvert neuron består af. Afslutningsvis produceres et output, 

f.eks. en klassifikation, på baggrund af de testede værdier (Rouse, 2019). 

Veos software gør netop brug af neurale netværk til at optimere det andet hovedelement i 

deres software Computer Vision. Computer Vision er et andet felt indenfor kunstig intelligens, 

som gør det muligt for det givne program at uddrage mening fra indholdet på et digitalt 

billede. Denne proces inkluderer bl.a. at separere og kategorisere de forskellige pixels og 

derudfra at identificere de forskellige objekter (Brownlee, A Gentle Introduction to Computer 

Vision, 2019). Det er således kombinationen af disse to felter indenfor kunstig intelligens, der 

udgør hovedelementerne i Veos videoredigeringssoftware. Computer Vision gør det muligt at 

identificere de forskellige elementer på banen, såsom spillerne og bolden, og det neurale 

netværk forbedrer selve denne performance, da der konstant bygges videre på programmets 

erfaring. Derudover bruges begge disse funktioner også til at give oplevelsen af, at kameraet 

følger objekter som bolden rundt på banen, selvom kameraet er stillestående under hele 

kampen (Veo.co, u.d.). 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 

Det mest centrale artefakt for Veo teknologien er kameraet. Dette består af to 4k kamera 

linser som optager 30 fps. Disse to linser gør det muligt for Veo kameraet at filme i 180 

grader. Derved fanger kameraet hele fodboldbanen samtidigt i et panoramisk billede, som 

senere kan redigeres via den AI drevne klipnings software, så det ligner, at kameraet og dets 

fokus flytter sig og følger spillere og bolden.  Kameraet i sig selv vejer omkring 900 gram, og 

når det er i brug, monteres det på en tripod, som kan placeres, så der sikres bedst muligt 

udsyn. Kameraets lave vægt gør det let at transportere, og derfor kan det benyttes både til 

ude- og hjemmekampe. Kameraet i sig selv har 64 GB hukommelse og 4 timers batteritid. For 

at benytte kameraet er det nødvendigt at have en smartphone til at fjernstyre kameraet under 
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brug, samt et Ethernet kabel for at uploade optagelser (Veo, u.d.). Altså opfylder kameraet det 

formål at det udfører første del af processen, nemlig at optage selve videoerne. 

 

Trin 5 - Model af Teknologien  

Modellen i dette afsnit er en skriftlig gennemgang af processen man som bruger går igennem, 

når en kamp skal optages og senere analysere. Model elementet kommer i spil i de visuelle 

komponenter samt den trinvise gennemgang af processen.  

Indledningsvist skal selve kameraet sættes op på sidelinjen til banen, hvorpå kampen skal 

spilles. Kameraets placering skal være ved midterlinjen for at opnå det bedste resultat.  

 

 

(Billede taget ved træningskamp i Dragør) 

Ved opsætning påsættes kameraet en tripod, der kan tilkøbes ved køb af selve kameraet. Før 

dette tændes selve kameraet og connectes til en smartphone via WiFi, så administrationen af 

optagelsen kan foregå derigennem. 
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(Veo, u.d) 

Selve kameraet, som ses ovenfor, består, som forklaret i Trin 2, af to linser som skaber et 

panoramisk billede af banen, og derfor opfanger hele banen under hele kampen. Dette 

visualiseret på billedet nedenfor.  

 

(Veo, 2019) 
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(Veo, 2019) 

Videoen, der optages, kommer således til at se ud som på det ovenstående billede, før nogen 

form for redigering har fundet sted. Når kampen er færdig, og optagelsen er færdiggjort, 

pakkes kameraet sammen og oploades til Veo’s platform. Tiden det derefter tager den 

intelligente redigeringssoftware, gennemgået i Trin 1, at bearbejde råfilmen, afhænger af 

hvilket subskription brugeren har. På Veo’s hjemmeside er hovedsageligt tre forskellige 

subskriptions listet. Basic, som giver muligheder for at oploade videoer fra et enkelt hold, og 

som har en bearbejdningstid på 48 timer. Elite, som giver mulighed for at oploader vidoer fra 

en ubegrænset mængde af hold, og som har en bearbejdningstid på 24 timer. Den sidste er 

Elite+, som har samme muligheder som Elite, men som kun har en bearbejdningstid på 8 

timer (Veo, u.d).  

 

(Veo, 2019) 

Som gennemgået i Trin 1, bearbejder den intelligente software råfilmen, ved bl.a. at 

identificere de forskellige elementer i videoen. Dette kan ses på visuel vis på billedet ovenfor. 
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Dette gør det muligt for softwaren senere hen at kunne identificere highlights, som f.eks. mål. 

Når softwaren har færdiggjort sin bearbejdning, kan brugeren vælge imellem fire mulige 

måder at se videoen på:  

1. Det panoramiske perspektiv, som videoen originalt blev filmet i.  

 

(Veo, u.d) 

2. I “Broadcast mode”, hvor kameraet følger bolden og er zoomet ind. Resultatet er, at 

videoen ser ud som på fjernsynet.  

 

(Veo, u.d) 

 



Caroline Louise Willer Kure &  
Nanna Holst Larsen  3. Semesterprojekt  17/12 – 2019 

21 
 

3. “Tactical mode”, hvor kameraet følger bolden ligesom i “Broadcast mode”, dog zoomer 

kameraet ikke ind så billedet forbliver i et bredt perspektiv.  

 

(Veo, u.d) 

4. “Interaktive mode” ser som udgangspunkt ud på samme måde som “Tactical”. Her har 

brugeren dog muligheden for selv at “bevæge” kameraet og zoome ind og ud, som det 

måtte passe dem. Dette er den eneste af de fire muligheder, som ikke automatisk følger 

bolden rundt på banen.  

 

(Veo, u.d) 

Fælles, for alle de forskellige måder at se videoerne på, er muligheden for selv at markere sine 

egne highlights. Softwaren har i bearbejdelsen markeret de faste highlights i en kamp, som 

mål og halvleg, men det er op til brugeren selv, at markere, hvad de måtte finde 
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interessant.  Der kan desuden tilføjes kommentarer for de enkelte highlights. Efterfølgende 

skal brugeren vælge, om videoen skal være offentlig tilgængelig på Veo’s platform eller, om 

den skal forblive privat kun for brugeren og dem denne måtte invitere ind. Ydermere kan 

brugeren vælge at downloade hele videoen eller de enkelte highlights til visning senere (Veo, 

u.d).  

 

Trin 4 - Teknologiske systemer 

Det system teknologien, som Veo’s udstyr består af, indgår i er et socioteknisk system, fordi 

der inkorporeres en teknologi, som kun fungere via dets samarbejde med menneskelige 

aktører. Både de menneskelige og de ikke menneskelige aktører arbejder mod et fælles mål, 

som i dette tilfælde er at gøre videodokumentation af fodbold nemmest muligt (Tang, Otto, & 

Seering, 2018, ss. 54-55). Ser man på dette system ud fra en Aktør-Netværk teoretisk tilgang, 

er det essentielt for opstarten på en analyse af et sådant system, at der skabes et overblik over 

de relevante aktører og de relationer, de indgår i. 

Aktører i Netværket 

Da en aktør identificeres ud fra handlingerne, som denne tilskrives og udfører via sine 

relationer i netværket, kan de relevante aktører, i sammenhæng med Veo udstyret 

identificeres netop på baggrund af disse faktorer. Ved at skitsere en interesse kortlægning er 

det muligt at skabe sig et overblik over aktørernes relationer, og derfor er dette også en 

essentiel del af identifikationen af de forskellige aktører. Interesse kortlægningen er her ift. 

funktionen, som Veo udstyret udfører, og dertil hvad aktørerne kan opnå herigennem. 

Følgende afsnit beskriver aktørerne i netværket, gennemgået ud fra et generaliseret 

perspektiv, som er udarbejdet på basis af indsamlet empiri, og hvad vi har vurderet til at være 

generel viden. De resulterende netværk kan ses som visuelle præsentationer senere i Trin 4, i 

figurer 1, 2, 3 og 4. 

Spilleren udfører den handling, som gør resten af netværkets handlinger mulige, netop at 

spille fodbold. Spilleren søger at effektivisere deres handling, om muligt søges der også at 

promovere sig selv, så man netop kan fremvise en udvikling eks. tilegnede evner. Der kan også 
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være interesse for at se andres fodboldspil som enten ren underholdning eller for at 

sammenligne evner. 

Holdet er en samling af aktører, som i Netværket fremstår som en enkelt aktør, idet spilleren 

ikke kan udføre sin handling alene, og derfor er nødsaget til at alliere sig med flere spillere. 

Holdets interesser afspejler spillerens men på et kollektivt niveau. 

Træneren dirigerer, udfører strategiplanlægning og koordinerer holdet, men har også fokus på 

spilleren som enkeltperson og udfører handlingen at understøtte spillerens handling, netop at 

spille fodbold. Træneren søger at styrke både holdet og spilleren ved at understøtte deres 

interesser, men det primære fokus er holdet som helhed. 

Fodboldklubben bliver en aktør, idet denne skaber præmissen for at træneren, holdet og 

spilleren kan udføre deres handlinger gennem administration, og ved at stille faciliteter til 

rådighed. Fodboldklubbens interesse er at styrke sit eget image, forstået som værende et godt 

socialt miljø, stærk talentudvikler og i besiddelse af hold og trænere, som er effektive til at 

udfører deres handling. Dens interesse er derfor underliggende at styrke spilleren, holdets og 

trænerens interesser og handlinger. 

Familie & venner skal her forstås som én samlet aktør, hvis handling er at observer selve 

fodboldspilleren og støtte spilleren via moralsk og symbolsk støtte. Denne aktørs interesser 

binder sig i større omfang til spilleren, da der er en større emotionel relation til spilleren, som 

også går uden for dette netværk. Interessen her er derfor også at understøtte spillerens 

interesse og muligvis også at opnå noget underholdning.  

Fodboldfans er ligeledes en samlet aktør, som familie og venner potentielt også kan indgå i. 

Denne aktørs handlinger er således de samme som familie og venner, dog er der større fokus 

på holdet hos denne aktør og potentielt også fodboldklubben. Handlingen her er derfor 

dirigeret mod holdet som enhed og selve fodboldklubben, og det er derfor disse aktører, som 

modtager støtte via denne aktør. Interessen for denne aktør ligger i langt større grad i at opnå 

underholdning ved at observere spillet, og derfor også i at se holdet udføre deres handling 

effektivt. 

Veo bliver en aktør, idet de stiller sig som facilitator for opnåelse af de andre aktørers 

interesser. Facilitatorrollen opnår de ved at have udviklet og stiller et produkt til rådighed, 
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som givent skal kunne imødekomme de interesser, som henholdsvis spilleren, træneren, 

klubben og fansene har. Her skal det pointeres, at vi snakker om Veo som firma. Veo’s 

interesse bliver beskrevet af Veo’s Head of Product Kawus Grunnet Nouri i således: 

“Hvis der går seks måneder og jeg ikke ser Netflix, så melder jeg det nok fra, og det er lidt det 

samme her ikke, altså vi vil gerne have, at folk bliver ved med at bruge det, så længe de er 

interesserede selvfølgelig. Fordi på et eller andet tidspunkt, når den her subskription skal 

fornyes, så er det bare et nemt valg at tage, hvis alle er glade.” (Bilag 1) 

Altså er det Veo’s interesse at skabe brugertilfredshed blandt de tidligere nævnte aktører, så 

disse fortsat køber og bruger deres produkt. Selve interessen består derfor også af 

implementeringen af deres produkt, da Veo er en start-up og mål om at opnå en profit. 

Veo’s kamera er et af to komponenter der indgår i Veo’s samlede produkt. For denne 

specifikke komponent består handlingen i at optage, og derved dokumentere en hændelse, 

som i kontekst af denne situation, er fodboldspillet. Ydermere er kameraets handling ikke 

kun, at det udfører den egentlige dokumentation, men også at det giver andre aktører 

muligheden for at handle gennem det. Kameraets interesse er at opfylde sit formål ved at 

udføre sin funktion som værktøj til videodokumentation. 

Veo’s platform udgør den anden komponent af Veo’s samlede produkt. Handlingen for denne 

komponent består i redigering af videooptagelser gennem den inkorporerede intelligente 

redigeringssoftware samt lagring af og adgangsgivende portal til de uploadede 

videooptagelser, hvorfra de også kan distribueres. Platformens interesse er den samme som 

kameraet, da disse to er komponenter i et hele. 

Administratoren, fremover kaldet Admin, er en aktør, der skabes i kraft af Netværket. Dette er 

en ny aktør, som ikke nødvendigvis ville opstå i et Netværk, der omhandler fodbold uden 

inklusionen af Veo’s udstyr. Aktøren opstår som direkte følge af, at Veo’s teknologi inkluderes, 

da denne kræver en Admin for at kunne udføre sin handling. Rollen som Admin kan indtages 

af flere af de førnævnte aktører eksempelvis en træner eller forælder. Admin’s handling som 

aktør, er at administrere selve optagehandlingen samt brugen af og adgangen til den 

resulterende optagelse. Admin’s interesse består i at sikre at optagelsen anvendes til at 

opfylder det formål, den produceres til. Dette formål er variabelt, da det kan afhænge af hvem 

der opfylder rollen som Admin, samt hvem der ønsker adgang og brug af optagelsen. 
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Vi har valgt at adskille Veo´s udstyr, kamera og platform, som to aktører, da de repræsenterer 

to separate processer, og som aktører derfor også udfører to forskellige handlinger. Vi har 

derfor også valgt at lave vores analyse i et framework, der adskiller optagelse af video og 

distribueringen af video i to separate netværk, da der er forskellige mål, som netværket skal 

allieres mod i de to situationer. Ved optagelse af video er målet netop at få produceret en 

videooptagelse, hvor målet ved distribuering af videoen bliver mere tvetydigt, da det 

afhænger af, hvad den enkelte aktør ønsker at opnå med videoen. Dette betyder, at der reelt 

vil ske et skift i alliancerne og derfor relationerne mellem aktørerne. Opsat som modeller vil 

de forskellige netværk dog stadig ligne hinanden visuelt, da det i høj grad er de samme 

aktører der indgår. 

Præsentation af Netværk 

Præsentation af U11 Netværk 

Vi har i dette afsnit valgt at tage udgangspunkt i et netværk i en hypotetisk opstillet situation, 

som fokuserer på et U11 hold, da meget at vores empiri er indsamlet i denne kontekst. Et U11 

er børnefodboldhold bestående af børn op til 11-årsalderen. Det er således en forkortelse for 

udsagnet “under 11”.  Vi zoomer ind på en afgrænset situation, som vi anvender Aktør-

Netværk teori til at undersøge. Vores Netværk af aktører for optagelse af videoen i denne 

sammenhæng ser derfor sådan ud: 

Optagelse 
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(Figur 1) 

Som det kan ses på det ovenstående billede, er Veo kameraet indsat som det obligatoriske 

passagepunkt for dette netværk, som derfor kræver ibrugtagelse for at opnå formålet 

videodokumentation. Det, at Veo udstyret indsættes som obligatorisk passagepunkt, kan 

kritiseres, da der stadig er tale om en startup. De er derfor endnu ikke etableret som værende 

et firma eller et stykke udstyr, man ikke kan opnå selve formålet med videodokumentation 

foruden. Det obligatoriske passagepunkt i dette netværk er et stykke udstyr, der gør det 

muligt at opnå målet videodokumentation. Veo’s specifikke kamera er dog ikke nødvendigt i 

sig selv. Derimod er det en nødvendighed at gøre brug af ét kamera under optagelsen af 

videoen. Når dette kamera er Veo’s, struktureres processen, så det også bliver nødvendigt at 

have en administrator, som står for at sikre selv optagelsen og distribueringen senere hen. 

Veo’s kamera bliver her sat i det nødvendige udstyrs rolle, fordi vores interessepunkt er, 

hvordan Veo’s kamera påvirker netværket. Det skal dog stadig understreges, at firmaet og 

deres udstyr i sig selv ikke er den eneste tilgangsmåde og derfor ikke en specifik 

nødvendighed for dette Netværk. 
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Translation af styrke & generelle relationer 

De generelle relationer henviser i denne sammenhæng til alle de relationer, som ikke er en 

direkte translation af magt. Forskellen defineres ved, at den generelle relation godt kan 

eksistere mellem to aktører, uden at der sker en reel overførsel af styrke i en sådan grad, at 

den ene aktør kan handle på vegne af den anden. Et eksempel på dette er relationen mellem 

Fodboldklubben og Familie & Venner, hvor der er en relation i kraft af, at begge aktører har en 

interesse der beror på Spilleren og Holdets handlinger. Her er der tale om to aktører, der har 

allieret sig for at få opfyldt hver deres interesse, uden at den ene ender med at blive 

‘talsperson’ for den anden. 

Det samme argument kan bruges, når det gælder relationen mellem Familie & Venner og 

Træneren. Her er der igen tale om to aktører med hver deres interesser, som har indgået en 

alliance, uden at den ene kommer til at tale på vegne af den anden. Familie & Venner kommer 

dog i sammenhæng med et børnehold til at tale på vegne af spilleren, da der er tale om 

forældre, som er en del af Familie & Venner aktøren. Spillerens individuelle interesse bliver i 

så fald formuleret af dennes forældre, som er visualiseret med den orange streg mellem 

Spilleren og Familie & Venner. Forældrene kommer således til at måtte tale på vegne af deres 

børn, om børnenes interesse i at deres fodboldspil bliver optaget.  Spilleren i denne situation 

vil altid på den ene eller anden måde overføre noget af sin styrke, fordi der netop er tale om 

børn. Derfor har Spilleren som aktør ikke den store autoritet i dette Netværk, fordi dens 

interesser ift. videodokumentation aldrig ville blive udtrykt af den selv. 

Når Spilleren samles i holdet, sker der ydermere en translation af styrke, i og med at Holdet 

via denne relation kommer til at tale på vegne af Spillerens interesser. Af denne årsag ses en 

orange streg også mellem Spilleren og Holdet. Holdet tilegner sig også styrke ved at denne 

kommer til at repræsentere alle spillerne og således også spillernes samlede interesse for at få 

dokumenteret deres fodboldspil. 

Der sker en yderligere translation fra Holdet til Træneren, da denne står for at dirigere Holdet 

og dertil alle Spillerne. Træneren står således med et ansvar for selve Holdet og dets 

fremgang, og må derfor formidle deres behov og interesser videre. Specielt når der i dette 

tilfælde er tale om et U11 hold, er der et særligt behov for, at Træneren selv må beslutte, hvad 

der er brug for, og ikke bare videreformidle. Der kan ligeledes være en særlig interesse for 
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Træneren i denne situation for, at spillerne ikke bare er gode til fodbold, men også har det 

sjovt undervejs, da der trods alt er tale om børn, og deres følelse af sjov kan være med til at 

motivere og vedligeholde Spillerens interesse i fodbold. Træneren har en vis autoritet som 

den voksne og som eksperten inden for fodbold overfor Holdet i denne situation. Spilleren har 

desuden endnu en general relation med Træneren. Denne generelle relation opstår, som følge 

af Træneren og Spillerens delte interesse for, at Holdets interesse og handling sikres. Der kan 

argumenteres for, at denne relation kunne være en translation af styrke, men i denne 

specifikke situation, hvor målet er videodokumentation af fodbold, vil Træneren som 

udgangspunkt være ‘talsperson’ for Holdet og ikke for Spilleren. 

Der eksisterer også en vis translation af styrke mellem Træneren og Fodboldklubben. 

Generelt får aktører gensidig styrke af hinanden, men når der her er tale om, hvem der får 

tilegnet retten til at tale for den anden, kan det gå begge veje. Træneren får, i forbindelse med 

træning, kampe og generelt via sin rolle som dirigent af holdet, tildelt en rolle som 

repræsentant og derfor talsperson for Fodboldklubben. Af denne årsag sker der en translation 

af styrke fra Fodboldklubben til Træneren. Det kan dog også siges at der sker en translation af 

styrke omvendt fra Træneren til Fodboldklubben. Dette sker af den årsag, at Træneren i sig 

selv er den del af selve Fodboldklubben som institution. Hvilket vil sige, at når 

Fodboldklubben formidler sine interesser ift. videodokumentation, så er disse interesser 

angiveligt dækkende for alle elementer, der så måtte indgå i denne institution. 

På samme måde som Fodboldklubben kommer til at tale på vegne af Træneren, kan 

Fodboldklubben også tale på vegne af holdet, enten gennem Træneren eller direkte. Holdet er 

også en del af Fodboldklubben som institution. Ligeledes kan Holdet dog også siges at være en 

slags repræsentant for klubben, når denne spiller kampe mod andre klubber. Der sker derfor 

også en gensidig translation af styrke mellem disse to aktører. 

Der findes også en generel relation mellem Holdet og Fodboldklubben. Denne opstår gennem 

Fodboldklubbens handling i at stille sig som facilitator for at Holdet kan udføre deres 

handling. Her en der en parallel translation af styrke, da Fodboldklubben også kan blive 

‘talsperson’ for Holdet. Denne tilstand er ikke nødvendigvis permanent, i kraft af Trænerens 

rolle som ‘talsperson’ for Holdet, men dette eliminerer ikke den generelle relation mellem 

dem. 
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De sidste to relationer i dette Netværk eksisterer mellem Veo Firmaet og Veo Kameraet, samt 

Veo Firmaet og Admin. Begge disse relationer opstår, fordi Veo Firmaet som producent og 

udbyder af Veo Kameraet indtager en supporterende rolle, som er repræsenteret ved 

generelle relationer i Figur 1. 

Samling og overførsel af aktørroller 

Rollen som Admin kan i denne sammenhæng påtages enten af en ansvarlig fra selve 

Fodboldklubben, af Træneren eller af en forælder. Dette vises med de grønne streger, som 

skal tydeliggøre den mulige samling og overgang af aktørroller. Under vores uformelle 

samtaler på sidelinjen til den føromtalte U11 kamp, stødte vi på alle disse former for Admin’s, 

hvilket også er årsagen til, vi har sat disse relationer til Admin aktøren. Som eksempel på 

dette kan vi nævne en af trænerne, som vi snakkede med under vores observation af U11 

kampen mellem Brønshøj Fix og Kastrup Boldklub. Kastrup Boldklub havde, gennem denne 

træner, stillet et Veo udstyr til rådighed for holdet til brug ved kampen. Netop denne træner 

er et dobbelt eksempel, da vi gennem vores samtale med ham fandt ud af, at Veo udstyret var 

hans private investering, som han havde stillet til rådighed for klubben. Han fortalte 

yderligere, at klubben selv havde købt et Veo udstyr mere, som ville blive leveret et par dage 

efter, at vi mødte ham. Hans ambition var, at klubben skulle administrere de to Veo udstyr, og 

leje dem ud til de hold, der ønskede at bruge dem, for på den måde både at stille et brugbart 

værktøj til rådighed for dem alle sammen, samt skabe en ekstra profit for klubben. Derfor kan 

der her argumenteres for, at den omtalte træner opfylder rollen som to forskellige typer 

Admin, netop som individuel Træner der har valgt at lave en selvstændig investering og som 

repræsentant for selve Fodboldklubben (Bilag 4). 

Ydermere, snakkede vi også med en Far på sidelinjen for Kastrup Boldklub, som fortalte, at de 

i forældregruppen til holdet, der spillede kampen, havde diskuteret muligheden for at 

investere i et Veo udstyr eksklusivt til deres hold. Det var stadig kun på et potentielt stadie, og 

dette blev ikke specificeret i samtalen, men ud fra konteksten fik vi opfattelsen, at det ville 

være en forælder der skulle varetage Admin-rollen (Bilag 4). 

Som nævnt tidligere kan Spilleren kun udfører sin handling i kraft af sin alliance med andre 

spillere, der så samler dem som aktøren Holdet. Derfor ses der på det ovenstående billede 

også en grøn streg mellem Spilleren og Holdet. Dette skal repræsentere deres 
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interdependente relation. Et hold skabes først, når flere spillere samles, og fodbold kan først 

spilles, når man er mere end en person, og at der også er et andet hold, som fungerer som 

modstandere. Spilleren som selvstændig aktør er dog stadig aktuel, da hver enkelt spiller, 

også har egne interesser, som ikke nødvendigvis er de samme som Holdets interesser. 

Derudover er spillere i den virkelige verden ikke låst fast til et enkelt hold, men kan skifte 

efter interesse eller behov. 

Distribuering 

Netværket ændrer sig, når optagelsen af kampen er blevet udført via Veo kameraet. Det må 

herefter besluttes hvordan denne optagelse skal bruges, og hvordan den skal distribueres. 

Derfor opstår et nyt Netværk, som ses nedenfor, hvor relationerne mellem aktørerne ændre 

sig grundet det nye obligatoriske passagepunkt og de nye formål. Det er dog stadig de samme 

aktører, der er i spil. 

 

(Figur 2) 



Caroline Louise Willer Kure &  
Nanna Holst Larsen  3. Semesterprojekt  17/12 – 2019 

31 
 

Under overgangen mellem disse to Netværk har der været en udskiftning af aktører fra Veo 

kameraet til Veo platformen. Der sker således også en drastisk ændring af det obligatoriske 

passagepunkt, som nu er Veo platformen i kraft af, at det nu er dennes handling, som er 

uomgåelig for at opnå formålet. Hvor der i det tidligere Netværk var et enkelt, og derfor fælles, 

formål, udsprang mange af aktørernes interesse for at opnå selve optagelsen, af at ville støtte 

Holdet og Spillerne i deres handlinger. I det nye Netværk ændres denne situation, da der nu er 

mere end et mål at opnå. Derfor bliver den enkelte aktørs interesse nu defineret ud fra, hvilket 

formål de ønsker at opnå med distribueringen, og derfor udvikler grundlaget til deres 

relationer sig. Der er dog stadig relationer i dette netværk, som er identiske med det tidligere 

netværk, som forholdt sig til optagelsen. Eksempelvis kan rollen som Admin stadig indtages af 

både Fodboldklubben, Træneren og Familie & Venner. Admin står i dette netværk for en ny 

administration, som varetager af Veo’s platform og derigennem selve distribueringen. 

Derudover opstår der en translation af styrke mellem Veo Firmaet og Veo Platformen. Denne 

opstår, fordi Veo Firmaet, som udbyder af Platformen, bibeholder deres ejerskab til forskel fra 

Veo Kameraet, hvor ejerskabet overgår til Admin. Derfor beholder Veo Firmaet deres ret til at 

“tale” på vegne af Veo Platformen, og definere hvordan dens handling kan foregå. 

Spilleren har, i dette nye netværk, en forstærket interesse i Netværkets formål ift. tidligere, af 

den årsag at spilleren nu får direkte gavn af distribueringen. Familie & Venner aktøren kan 

også opnå et formål, som har direkte effekt og kan bruges af dem, nemlig hvis optagelsen 

bruges til underholdning. Ligeledes kan spillerne ud over at få et træningsværktøj, også 

tilegne sig noget underholdning alt afhængig af hvilket, eller hvilke formål der opnås. Et par 

forældre fra Brønshøj Fix nævnte, at de derhjemme så videoerne med deres børn, og at 

børnene selv efterspurgte at se dem sammen (Bilag 4). Forældrenes “underholdning” i denne 

situation består af at se deres egne børn spille og i selve samværet med børnene. 

Præsentation af Generaliseret fodboldhold Netværk 

Det generaliserede netværk er lavet over samme situation som U11 netværket, men fra et 

perspektiv, hvor vi har zoomet ud på situationen, så den ikke længere begrænser sig til 

konteksten af et enkelt hypotetisk hold. I stedet er der nu fokus på den generelle struktur ift. 

et vilkårligt hold indenfor klubben, uden at der specificeres en aldersgruppe, dog med det 

udgangspunkt at der ikke længere er tale om børnehold. 
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Optagelse 

 

(Figur 3) 

Den primære forskel på dette netværk versus U11 holdets netværk over situationen med 

optagelse er, at aktøren Familie & Venner er udeladt. Denne ændring sker fordi denne aktørs 

betydning og indflydelse på situationen først opstår og defineres, når der er tale om 

distribueringen, idet Spilleren i et generaliseret perspektiv opnår større selvstændighed, end 

når der er tale om børn. 

Distribuering 
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(Figur 4) 

Når distribuering skal finde sted i denne situation, skabes der igen et nyt Netværk, 

visualiseret ovenfor. Her vender Familie & Venner tilbage som relevant aktør, da de har en 

interesse for, hvilken eller hvilke formål der skal opnås. Dog genetablerer de kun den 

generelle relation og ikke deres translation af styrke fra Spilleren. Forskellen består i, at 

aktørens indhold af flere forskellige interesser betyder, at denne bliver en generel alliance for 

at opnå målet for netværket, uden at de opnår positionen af “talsperson”. Der opstår 

endvidere en ny aktør, som ikke er set før i de tidligere Netværk, nemlig Fodboldfans. Som 

fans har de en generel relation både til Holdet og til fodboldklubben i sig selv. Aktøren 

Fodboldfans er, ligesom aktøren Familie & Venner, en gruppering af individer, som dannes 

gennem deres fælles interesse for Netværkets målsætninger. Der kan argumenteres for, at de 

to grupperinger overlapper med hinanden, idet en person der indgår i Familie & Venner 

sagtens kan være fan af egen interesse og ikke kun gennem sin relation til Spilleren. På samme 

måde kan Fodboldfans også have en personlig relation til en spiller. Det der adskiller de to 
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aktører er, at mens Fodboldfans hovedsageligt retter deres handling mod Holdet og 

Fodboldklubben, retter Familie & Venner deres handling mod Spilleren. 

Derudover opstår der også et helt nyt formål. Hvor der i det tidligere distribuerings Netværk 

kun var to formål, bestående af Træningsværktøj og Underholdning, er der nu også et tredje 

formål i form af Promovering. Denne målsætning er specielt relevant for Holdet, Spilleren og 

Fodboldklubben, som alle tre har interesse i at fremme deres image, muligheder og 

potentielle fremtidige relationer på hver deres måde. De resterende relationer forbliver de 

samme som i det tidligere Netværk om distribuering. 

Delkonklusion 

Af denne analyse, kan det konkluderes at Admin bliver den centrale nøgleaktør i begge typer 

af Netværk, da han kommer til at tale for alle aktørerne. Dette stiller ham i en position, hvor 

han bliver uundværlig, uden at han bliver et obligatorisk passagepunkt, fordi Admin ikke ville 

eksistere, hvis man undlod udstyret til optagelse og distribution fra Netværket. Situationen 

bliver således, at hverken Admin eller Veo Kameraet og Veo Platformen kan opfylde deres 

roller uden den anden, og derved defineres det sociotekniske system. 

 

Trin 3 - Utilsigtede effekter  

Indførelsen af en ny teknologi medfører ofte en række utilsigtede effekter, hvilket Veo, som ny 

teknologi, højst sandsynligt også kommer til. Firmaet og udstyret er dog, som nævnt flere 

gange før, stadig i en start-up fase, og derfor er de utilsigtede effekter i dette afsnit 

hypotetiske. Dog er de følgende udsagn baseret på indsamlet empiri og viden fra andre former 

for digitalisering.  

Hvis der tages udgangspunkt i det første Netværk baseret på et U11 hold, kan en utilsigtet 

effekt være at børnene mister lysten til at spille fodbold, som resultat af at de bliver filmet. 

Der var generelt en konsensus blandt forældrene, som vi snakkede med under den givne 

kamp, om, at deres børn generelt reagerer positivt ift., at se sig selv spille. Men de nævnte 

også, at børnene selvfølgelig var mest interesserede i at se de kampe de havde vundet og, hvor 

de havde spillet godt. Træneren fra Brønshøj nævnte også, at de til tider genser kampene 

sammen med hele holdet, hvor han så gennemgik, hvad der var blevet gjort godt, og hvad der 
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skulle forbedres (Bilag 3). Det er muligt, at man som spiller, kan føle sig en smule udstillet, 

hvis kritikken og rettelserne gentagne gange rettes specifikt mod en, mens resten af ens hold 

ser på. Omvendt kan man som spiller få et boost af selvsikkerhed, ved at blive sat i spotlightet 

og rost for sine gode evner, men det kan også have den modsatte effekt, hvis man som spiller 

får udstillet sine fejl.  

I et interview var netop denne utilsigtede effekt en af de primære bekymringer for vores 

respondent, Morten Hjerrild. Hjerrild er fodboldfan, har tidligere været fodboldtræner, og har 

i dag selv børn, der dog ikke spiller fodbold. Han opfattede situationen, hvor 

videooptagelserne bruges til træning, som potentielt problematisk. Det var hans holdning, at 

effekten af at bruge videoen på denne måde, ville blive kraftigt påvirket af, om tonen af den 

kritik der blev givet, var positiv eller negativ. Han anførte denne risiko, som den eneste mulige 

årsag til, at han ville have et problem med brugen af Veo’s udstyr og videodokumentationen 

generelt (Bilag 4). 

Denne utilsigtede effekt kan derfor også have en betydning ift. den enkelte træners 

pædagogiske evner. Selvom intentionen fra den enkelte træners side er, at holdet kollektivt 

skal lære af hinandens fejl, kan den forkerte måde at formidle kritik af den individuelle spiller, 

således potentielt medføre, at spilleren efterfølgende bliver udsat for kommentarer eller 

decideret mobning for handlemåder på banen. Hvis det havde været under traditionelle 

omstændigheder, ville hver af spillerne nok have været mere optaget af sit eget spil, i stedet 

for at have fokus på alle de andres fejl. Derfor kan denne dokumentation af fodboldspillet 

medføre, at spillerne bliver opmærksomme på hinandens fejl på en helt anden måde. 

Derudover kan nogle spillere blive utilpasse ved at se sig selv på video, eller blive utilpasse 

ved, at andre kan gense kampen, selvom de selv vælger ikke at gøre det. Endvidere kan det 

også medføre, at spillerne under kampen bliver mere opmærksomme på sig selv, og hvordan 

de agere og ser ud. Det kan potentielt virke forstyrrende på deres eget spil og måske mindske 

eller helt fjerne deres lyst til at deltage. Omvendt kan det også gøre, at nogle spillere vil gå 

mere helhjertet ind i spillet under kampen, fordi de søger rosen og spotlightet senere, når 

videoen bliver tilgængelig. Endelig vil nogle spillere kunne bruge videoen til at undgå 

gentagelser af fejl fra tidligere kampe, og dermed løbende blive bedre. 

En anden utilsigtet effekt i forlængelse af den ovenstående er potentielt, at videoerne kan 

misbruges til cybermobning. På samme måde, som der kan komme til at foregå verbal 
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mobning som følge af videoernes indhold, er det også muligt at overføre dette til en digital 

kontekst. Det er potentielt mere relevant for en aldersgruppe ældre end U11, men videoerne 

kunne f.eks. deles til sociale medier. Her er man ikke længere kun udsat, som dårlig spiller i en 

kamp, men også hvis der eksempelvis sker en pinlig hændelse. På traditionel vis ville dette 

måske være materiale til verbale drillerier eller mobning, og måske cybermobning, men fordi 

kampen bliver optaget, kan episoden opleves igen og igen. Dette medfører muligvis at 

episoden ikke bliver lige så hurtigt glemt, eller at situationen ikke bliver lukket ned af en 

voksen, fordi det foregår på en platform, der ikke er kontrolleret af en voksen. Teknologien 

giver mulighed for promovering, men den giver også mulighed for at udstille folk.  

Det er ikke kun spillerne, som har mulighed for at blive udstillet som følge af denne teknologi. 

Da kameraet filmer i et panoramisk billede, fanger den hele kampen i fuld banelængde, men 

det kan også helt og delvist opfange individerne, der befinder sig på sidelinjen. Derfor kan 

eventuel familie og venner også komme til at optræde på videoen, og senere hen blive 

udstillet for deres opførsel på samme måde som spilleren. Hvis klubben eller holdet har fans, 

bliver disse muligvis også filmet. Det kan tænkes, at der skal en særlig opførsel til før det er 

relevant efterfølgende at fokusere videoen på de ovennævnte aktører, men potentialet er der, 

og det i sig selv er en utilsigtet effekt.  

Teknologien som Veo udbyder, giver familie, venner og fans mulighed for at følge holdet og 

kampene, selvom de ikke har mulighed for at være fysisk tilstede. Det kan dog også resultere i 

en utilsigtede effekt i form af at færre møder fysisk op til de enkelte kampe. Derved mistes en 

essentiel del af stemningen og fællesskabet til fodboldkampe. Kampen, som vi observerede i 

Dragør Boldklub, havde en fantastisk stemning netop fordi, der var fans, som piskede en 

stemning op med trommer, kampråb og romerlys. Ligeledes var der familie til spillerne, som 

var til stede for at give støttende ord da holdet, til trods for opbakningen, tabte kampen (Bilag 

2).  Det kan argumenteres, at hvis teknologien medfører et markant lavere fremmøde af 

støttende aktører, vil det kunne føre til en drastisk ændring på den fodboldkultur, som vi 

kender i dag.  

Om denne utilsigtede effekt bliver en realitet, kan dog diskuteres. Kampen i Dragør gav 

indtrykket af, at klubben i sig selv, fungerede som samlingspunkt for de lokale. Dette blev 

uddraget af de meget varierende aldersgrupper, og af det faktum, at størstedelen hilste på 

hinanden. Det indikerede over for os, at de havde en relation til hinanden, og derfor mødte 
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talstærkt op selv til en træningskamp på en grå søndag (Bilag 2). Hvis indtrykket af, at 

klubben fungerer som et socialt samlingspunkt holder stik, er det derfor tvivlsomt om 

individerne på sidelinjen ville vælge at blive hjemme og se kampen alene i stedet for. Netop 

fordi de ved at se kampen som video efterfølgende, ikke opnår det samme med fællesskab og 

socialt samvær, som hvis de fysisk møder op i klubben. Det skal dog pointeres at dette forhold 

her gør sig gældende i forbindelse med en amatørklub, hvor hovedparten af tilskuerne højst 

sandsynligt består af familie og venner, og derfor har personlige relationer til spillerne. 

Ud over vores interview med Morten Hjerrild, har vi yderligere lavet tre interviews. Af disse 

er to af respondenterne mødre til drenge, der spiller fodbold. Den ene, Charlotte Wohlert, har 

tre drenge, der spiller på børneniveau (Bilag 5), mens den anden, Elizabeta Anusic, har en 

voksen søn, der spiller i 2. Division for boldklubben Frem (Bilag 7). Konfronteret med 

spørgsmålet om hvorvidt muligheden for at se kampen online, ville påvirke deres prioriteter 

ift.at se kampen live fra sidelinjen, fik vi forskellige reaktioner. Wohlert svarede meget 

tydeligt, at det ville påvirke hendes prioriteter. Hun forklarede at hun godt vidste, at en stor 

del af en fodboldkamp, var opbakningen fra sidelinjen. Hun kunne godt se, at hvis for mange 

forældre valgte at se den hjemmefra, så ville kampens situation ændres meget. Det til trods, 

gav hun udtryk for, at hun ville udnytte muligheden for at se kampen efterfølgende. Det 

skyldes at hendes arbejde nogle gange betød lange aftener og vagter i weekenden. Hvis 

kampen blev spillet så længe hun havde fri, ville hun dog stadig prioritere at se den live (Bilag 

5).  

Hjerrilds svar fulgte meget samme tråd, dog fra et hypotetisk perspektiv, da ingen af hans 

børn spillede fodbold. Dog virkede han en anelse mere villig til potentielt at skulle ændre sine 

planer, for at finde tid til at se en kamp live, end Wohlert (Bilag 4). Anusic’s svar står i kontrast 

til dette. Modsat Hjerrild og Wohlert, identificerede Anusic’ sig ikke som fodboldfan, og 

beskrev sin eneste interesse i sporten som værende hendes søn. Hendes svar var her meget 

klart, at ja, fik hun muligheden ville hun udnytte den til fulde. Med en familie hvor både 

hendes mand og søn var meget passionerede omkring fodbold, havde hun ikke selv et behov 

for at følge sporten, selvom hun alligevel havde været ude at se sin søns seneste tre kampe 

(Bilag 7).  

Med Hjerrild, Wohlert og Anusic’s svar i mente, understreges potentialet for denne utilsigtede 

effekt, bestående af et lavere fremmøde på sidelinjen, til fordel for at se den online senere. 
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Selvom det kan formodes at mange forældre stadig ville komme på sidelinjen til nogen af 

kampene, understreger svarene fra disse tre respondenter hvordan prioriteterne også kan 

ændre sig. Forældre vil måske ikke længere gøre sig lige så store anstrengelser for at sikre at 

de kan se kampen live.  

En anden utilsigtet effekt, som kan opstå som følge af teknologien, er muligheden for at nogen 

ikke vælger at spille fodbold i en klub. Potentielle årsager til dette, kan være usikkerhed ift. 

det at blive filmet, og det at videoen efterfølgende kan ses af andre, deles med familie og 

venner eller bare generelt på sociale medier. En anden, og meget aktuel årsag, kan også være 

bekymringer ift. Databeskyttelsesforordningen. 

Databeskyttelsesforordningen, eller GDPR, er lovgivning, som omhandler beskyttelsen af 

personoplysninger. Denne lovgivning blev vedtaget i EU og vedtaget i april 2016, og den 

inkluderer en række retningslinjer og begrænsninger for, hvornår og hvordan man må 

behandle persondata (Datatilsynet, u.d.). En af de ting som GDPR har understreget, er krav om 

samtykke. Dette betyder at der skal indhentes samtykke fra spillerne, eller deres forældre 

hvis spilleren ikke er myndig, før man må filme dem, og før man må behandle videoen til 

noget formål som ‘den registrerede’ også skal oplyses om (Artikel 7 - Betingelser for 

samtykke, u.d.). Desuden sikrer GDPR, gennem Artikel 17, at vi alle har ‘retten til at blive 

glemt’ (Artikel 17 - Ret til sletning, u.d.).  

Dette kan resultere i en barriere for brugen af Veo, hvis bare en enkelt spiller eller forældre 

ikke giver samtykke, eller senere trækker sit samtykke tilbage. Netop tilfældet, hvor nogen 

vælger at trække deres samtykke tilbage, kan resultere i problemer for klubber der bruger 

Veo’s udstyr. Dette kan f.eks. betyde at de skal redigere lagret videomateriale for at sløre den 

enkelte person i optagelserne. Et eksempel på denne konsekvens, blev highlightet i en artikel 

udgivet på TV2 Nyhedernes hjemmeside den 2. september 2019. Artiklen omhandler en 

daginstitution, hvor nogle forældre havde valgt at trække deres samtykke omkring deres barn 

tilbage. Dette resulterede i at institutionen skulle gennemgå og redigere tusindvis af billeder 

og videoklip, for at efterkomme forældrenes ønske om at blive glemt på vegne af deres barn. 

Det værste mulige scenarie for institutionen var at gå konkurs, og institutionen var presset 

generelt på grund af behov for at søge advokat hjælp og det reelle, tidskrævende arbejde med 

at gennemse og redigere video og billedmateriale (Barfoed, 2019). En situation som denne 

kan potentielt være katastrofal for en lille fodboldklub, og selvom der kan argumenteres for, 
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at dette ikke er en utilsigtet effekt af selve teknologien, men i stedet en utilsigtet effekt af 

GDPR, kan det stadig have vidtrækkende konsekvenser for klubben og teknologien. Derfor 

kan der også argumenteres for at GDPR bliver en klar barriere for den videre udbredelse af 

Veo’s udstyr, som vi gennemgår dybere i Trin 6.  

I vores interview med Nouri (Veo’s Head of Product) spurgte vi ind til firmaets fremtidsplaner 

for udviklingen af deres produkt. Til det havde han følgende kommentar:  

‘Vi har flere forskellige muligheder, enten så kan vi forblive et fodboldteknologi firma, hvis man 

kan sige det sådan, og så kan vi vælge kun at fokusere på fodbold og måske bygge et 

automatiseret analyseprodukt, hvor vi kan træne nogle robotter til at komme med nogle 

analyser direkte på fodbold. Så det er en vej vi kan vælge at gå. Den anden vej vi kan vælge at gå 

er, at gøre det som vi gør nu på fodbold, men så sprede det ud til nogle andre sportsgrene.’ (Bilag 

1)  

Veo ser således to fremtidsscenarier, et hvor de udvider til flere sportsgrene og et andet, hvor 

de bygger videre på deres software. Det skal pointeres, at når Nouri her bruger ordet 

“robotter” antager vi, at han hentyder til firmaets intelligente redigeringssoftware. Hvis de 

vælger at tilpasse deres produkt til andre sportsgrene, overføres de utilsigtede effekter 

gennemgået i dette afsnit også til de sportsgrene, som de vælger at udvide til. Effekterne i sig 

selv er konsekvenser af brugen af teknologien, og er derfor ikke afgrænset til fodbold. Vælger 

firmaet derimod at udvikle selve de teknologiske aspekter, medfører dette en ny utilsigtet 

effekt. Analysen af videoerne er, i sammenhæng med deres nuværende produkt, et ansvar der 

tilfalder træneren. Men hvis der udvikles et analyseværktøj, som kunne behandle videoerne 

og komme med feedback, kunne softwaren potentielt overtage noget af trænerens rolle. Helt 

ekstremt kunne man antage, at teknologien med tiden kunne gøre træneren overflødige, da 

spillerne selv kunne få muligheden for at få kommentarer og feedback på deres spil direkte 

fra softwaren. Vi er dog af den overbevisning, at trænerens rolle består af langt flere 

elementer end det teknologien ville kunne tilbyde, nemlig en autoritet, real time dirigering og 

evnen til at vise eksempler på forskellige taktikker fysisk.  
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Trin 6 - Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

Som gennemgået i det tidligere afsnit, medfører denne nye teknologi en række utilsigtede 

effekter. Disse kan vise sig at være barrierer for teknologiens videre udbredelse, hvis 

brugerne vurderer dem som værende for store konsekvenser ved at bruge teknologien. 

Specielt når Veo’s udstyr bliver brugt i sammenhæng med børn kunne det tænkes, at brugere 

havde bekymringer eller problemer med produktet. Som nævnt i det forrige afsnit, havde 

Morten Hjerrild, tidligere fodboldtræner, nogle bekymringer om hvordan feedbacken fra 

videoerne, både positiv og negativ, kunne påvirke børnene. Andre trænere, eller andre 

forældre, kunne have de samme bekymringer om hvordan denne nye slags træning kunne 

påvirke deres børn. I vores samtaler med forældrene fra Brønshøj og Kastrup, nævnte de dog 

ikke nogen af disse bekymringer. Hovedsageligt havde de en positiv attitude for udstyret. De 

vurderede teknologien som et effektivt træningsværktøj, og beskrev hvordan de så deres børn 

få nogle “aha” oplevelser, hvor de kunne se deres egne eller andre spilleres fejl (Bilag 3). Hvis 

brugerne kan se en tydelig positiv effekt på deres spil, som følge af brugen af Veo, er dette en 

klar drivkraft. På samme måde, hvis både forældre og børn vedligeholder deres positive 

holdning til teknologien efter længere brug, er det også mere sandsynligt, at disse anbefaler 

produktet til andre. Som med næsten alle produkter, kan brugernes holdning til produktet 

være enten en drivkraft eller en barriere for udbredelsen, afhængig af dens negative eller 

positive ladning.  

Brugernes holdning kunne påvirkes negativt hvis, efterhånden som udstyret har været i brug i 

længere tid, videoerne bliver brugt til cybermobning. Hvis en sådan situation blev en realitet, 

ville dette højst sandsynligt skade salget. Forældre til børn, der bliver udsat for mobning af 

denne årsag, kan også vælge at trække børnene ud af klubben, som derved ville skade både 

holdet og klubben og i sidste ende påvirke klubbens syn på Veo.  

Som vi kort nævnte i Trin 3, er GDPR en anden potentiel barriere for Veo. GDPR’s 

restriktioner og detaljerede retningslinjer for indhentning af samtykke, som er nødvendige før 

man overhovedet må filme, lægger en ansvarsbyrde på dem der vælger at investere i Veo’s 

udstyr. Ved en efterfølgende uformel samtale med vores respondent Charlotte Wohlert, gav 

hun udtryk for at det efter hendes mening kunne blive en af de primære barrierer. Den 

specifikke ordlyd, og korrekte fortolkning, af officiel lovgivning, kan være svær at sætte sig ind 
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i, for dem der ikke har en investeret interesse i at forstå det. Og Wohlert mente at netop det at 

folk privat, måske ikke helt forstår deres rettigheder på området, og hvad deres samtykke 

reelt betyder, kunne være problematisk. Hun var af den overbevisning at det kunne få folk til 

helt at nægte samtykke, i forsøget på ikke at give uinformeret samtykke. I kontrast til dette 

gav forældregruppen fra Brønshøj, som ville købe deres egen veo, det indtryk, at de ikke var 

opmærksomme på GDPR aspektet af Veo, før vi spurgte ind til det (Bilag 3). Det kunne tænkes 

at andre private købere på samme måde ikke har overvejet disse forbehold, man skal have i 

mente når man bruger Veo’s produkt.  

Det at bruge Veo’en kan således blive meget kompliceret senere hen, hvis der ikke er nogen 

der er opmærksomme på det, og vil påtage sig ansvaret. Veo’s rolle som facilitator, betyder at 

de lægger magten og ansvaret for at overholde GDPR over på køberen og administratorer af 

deres produkt (Bilag 1). Vi snakkede med træneren fra Brønshøj Fix, og ifølge ham, er deres 

brug af Veo ikke påvirket af GDPR, fordi de filmer hele kampen, og ikke kun enkelte individer 

(Bilag 3). I kraft af GDPR’s Artikel 6, som definerer hvad der udgør lovlig behandling, er dette 

også sandt (Artikel 6 - Lovlig Behandling, u.d.).  Men, dette er ikke nødvendigvis sandt når 

først distribueringen går i gang. Dette er fordi der reelt skal laves en individuel vurdering ift. 

GDPR, ved hver eneste situation hvor det er relevant. Hvorvidt en GDPR vurdering er relevant, 

defineres af intentionerne bag formålet som videoerne skal bruges til. Brugen af Veo’s udstyr 

bliver således mere kompliceret da administratoren i forvejen skal informere alle involverede 

parter om hvordan disse videoer skal bruges. Hvis der på et senere tidspunkt findes på et nyt 

formål, skal samtykke igen indhentes fra alle involverede parter (Artikel 7 - Betingelser for 

samtykke, u.d.). Det vil altså sige, at hvis en træner som udgangspunkt vil bruge en given 

video til træning, men senere også vil bruge et highlight fra videoen til at promovere sit hold, 

så skal han kontakte alle de individer der kan identificeres på videoen igen, og bede om deres 

samtykke. Dette kunne også være en person fra et modstanderhold, som træneren 

nødvendigvis ikke har mulighed for at kontakte.  

Teknologiens fleksibilitet ift. hvordan videoerne kan bruges, kan også være en drivkraft. De 

brugere vi har talt med, har både benyttet videoerne som et træningsværktøj og som 

underholdning (Bilag 3). Træneren fra Dragør boldklub havde også et ønske om at ville bruge 

videoerne som promovering. Han mente dog, at der generelt manglede ressourcer til at 

realisere dette ønske (Bilag 2). De mange mulige måder at bruge videoerne på, giver brugerne 
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mulighed for at bruge teknologien til at opfylde mange formål, og dette kunne hjælpe ift. 

udbredelsen. Promoveringen kunne dog også vise sig at være en problematik, netop fordi der 

er tale om amatørklubber. Som træneren fra Dragør argumenterede, så kunne de manglede 

ressourcer, som er en realitet for mange amatørklubber, være en forhindring til at bruge 

videoerne til promovering. Det er selvfølgelig muligt for personlige individer, som spillerne, at 

bruge videoerne på deres personlige sociale medier. Men hvis klubben eller holdet som 

helhed vil bruge det som promovering, kræver det en officiel tilstedeværelse på de sociale 

medier, hvor videoerne skal lægges op.   

Teknologien er ydermere fleksibel ift. at kunne tilpasses til andre sportsgrene, f.eks. ved at 

træne AI‘en til at kunne genkende nye objekter. Som nævnt i det tidligere afsnit, er det under 

overvejelse hos Veo at begynde at udvide til andre sportsgrene. Dette kunne resultere i en 

større brugerflade for produktet, og ville dermed være en drivkraft for videre udbredelse.   

En af de største drivkræfter, ifølge Veo selv, er at selve produktet “fjerner et pain point for 

brugerne”. Sådan formulerede Nouri det i vores interview med ham. Han argumenterede, at 

der i længere tid har været et behov fra brugernes side, om at få optaget deres fodboldkampe, 

så de kan bruges til efterfølgende analyse. Han fortæller, at før Veo blev introduceret, blev 

dette udført af en person på sidelinjen. Det skete i stedet ved brug af et håndholdt kamera, og 

kvaliteten af videoen varierede, afhængig af hvis opgave det blev at filme den enkelte dag. 

Ifølge Nouri er behovet således:  

‘... den første årsag til at de her kamera bliver solgt det er, at der sidder en eller anden træner et 

eller andet sted, og har et behov for det her hjælpeværktøj, og det her hjælp med at få optaget 

hans kampe. Så han altså kan sidde og analysere dem og komme med noget feedback til hans 

spillere.’ (Bilag 1) 

Altså mener Veo, at de tilbyder et værktøj, der opfylder et længerevarende uopfyldt behov. 

Veo’s største drivkraft definerer Nouri som følgende: 

‘Og for hele optagelsen bliver det optaget i en god kvalitet, jamen så fjerner vi bare et pain point 

for dem, og det er det allervigtigste vi løser for dem, det er, at vi gør det meget meget lettere for 

dem at få den her optagelse.’ (Bilag 1)  
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Diskussion 

Fodbold, som vi kender det i dag, er en over 100 år gammel sport. I nyere tid er der sket en 

digitalisering af hvordan vi ser sporten. Det er nu muligt at se mange af fodboldkampene i 

fjernsynet, og ovenikøbet streame dem online, hvor og når det passer os. I selve 

fodboldsporten er der også sket en digitalisering i form af VAR (Video Assistance Referee). 

Teknologien bruges som hjælp til dommerne i professionelle kampe, i de situationer, hvor der 

opstår usikkerhed, om hvilken dommerkendelse, der reelt skal foretages (Telegraph Sport, 

2019). Digitaliseringen har også gjort sit indtog i betting delen af sporten, som nu foregår 

online i stor stil (bet365, u.d.;Danske Spil, u.d.). Veo’s produkt er en yderligere realisering af 

digitaliseringen af fodbold. Men hvor de andre produkter til øget digitalisering af 

fodboldspillet, har haft fokus på det professionelle og de stort opslåede kampe, så adskiller 

Veo’s produkt sig ved være målrettet til klubberne på de lavere niveauer. 

‘Det som vi gerne ville, det er at give alle amatørspillerne og alle amatørklubberne mulighed for 

at se sig selv. Både fordi at vi tror på, at video er med til at udvikle en hver sportsmand, i det her 

tilfælde fodbold, og vi tror på, at der sker en masse fantastiske ting i amatørfodbold, som også 

trænger til at se dagens lys.’ Kawus Grunnet Nouri, Head of Product hos Veo (Bilag 1).  

Disse forskellige former for digitalisering af en traditionsrig sportsgren, har på hver deres 

måde en effekt på sporten og den omgivende kultur. Digitaliseringen i sig selv, er en neutral 

proces, men effekterne af digitalisering, kan være både positive og negative. VAR systemet 

bliver f.eks. kritiseret for at forstyrre de fodboldkampe, som systemet bliver brugt til, bl.a. 

fordi den skaber forsinkelser, når dommerne skal revurdere allerede trufne 

dommerkendelser. Derudover kritiseres VAR systemet for, at fjerne noget af glæden ved at se 

fodbold. Dette indbefatter bl.a. den spontane glæde ved mål, og de interne diskussioner blandt 

fans, som bliver ødelagt af genvurderinger (Telegraph Sport, 2019). Som gennemgået i Trin 3, 

har Veo ligeledes en række uhensigtsmæssige utilsigtede effekter, som kunne komme til at 

have en negativ effekt på fodbold, som vi kender det i dag. Som følge af dette er det derfor 

vigtigt at tilpasse eller til dels kontrollere udviklingen af teknologierne, så de fortsat kan 

fungere som effektive værktøjer, uden at det skader brugeroplevelsen eller gør brugerne 

sårbare.  
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GDPR er også relevant. Denne lovgivning er et forsøg på at beskytte og sikre brugeren og 

deres personlige oplysninger bedst muligt. Der kan argumenteres for at GDPR er en overlagt 

barriere for nye teknologier, der beskæftiger sig med personoplysninger, for at sikre at dette 

er en del af overvejelserne hos folkene bag de enkelte produkter. Som gennemgået i Trin 6, er 

dette også en reel barriere for Veo, da deres produkts funktion kan hindres, hvis folk ikke er 

villige til at give samtykke til at udstyret, og den resulterende video må bruges. Dette kan 

blokere for produktets videre udbredelse. 

Til trods for risikoen f.eks.vis cybermobning, børn der mister lysten til at spille fodbold og 

eventuelt lavere fremmøde til kampe, peger alt vores empiri dog på, at brugerne generelt er 

meget positive over for Veo’s produkt. Som nævnt i tidligere afsnit føler brugerne, at der er en 

mærkbar forskel i spillernes performance, som følge af brugen af dette træningsværktøj (Bilag 

2 & Bilag 3). Som underholdningsmedie var attituden til Veo’s produkt tilsvarende positiv, og 

der blev levende beskrevet om en kamp deres børn havde vundet stort, som de lavede et 

filmarrangement for at gense som gruppe (Bilag 3). Den sidste brugsmåde, som 

promoveringsværktøj, var der stemningen mest neutral omkring, da dette ikke var en måde 

de reelt brugte det endnu. Dog blev der stadig udtrykt interesse (Bilag 2). Ved vores senere 

interviews blev der også kommenteret på potentialet i denne mulighed (Bilag 4 & Bilag 6).  

En årsag der potentielt kan ligge til grund for noget af denne positive holdning, kan være, at 

Admin-rollen ikke ville blive påtaget af en fremmed, men af en person som allerede har en 

eksisterende relation. Hvis det f.eks. er træneren, der påtager sig ansvaret som Admin, er der 

allerede et tillidsforhold, idet man som spiller, eller forælder til en spiller, lader ham tage 

ansvar for og dirigere holdet. På samme måde er der en allerede eksisterende relation i det 

tilfælde at Admin-rollen påtages af en forælder, som vil være de andre ligeværdig indtil da. 

Som følge af den allerede eksisterende relation til admin, og måden Veo’s udstyr åbner op for 

situationen, ved at de resterende brugere kan se resultatet af admins arbejde, får de en 

indsigt, der kan give dem en følelse af kontrol. Dette er dog ikke helt uden potentiale for 

negative effekter, da den pludselig tildeling af magt til en enkelt forælder kan skabe ubalance i 

forældregruppen, og deres sociale relationer. Det er også en situation, der lader det være op 

til den enkelte, der har adgang til videoen, hvordan man ønsker at bruge og dele videoen, 

hvilket kan resultere i, at nogen vælger at misbruge den, eksempelvis til de førnævnte 

utilsigtede effekter.  
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En måde at imødekomme den usikkerhed ift. hvordan videoen videre anvendes, kan være at 

admin tillægges en mere detaljeret kontrol med distribueringen. Men dette vil også tilføje 

yderligere magt hos Admin, og derved potentielt føre til en kløft i forældregruppen og 

generelt i klubben.  

Da Veo stadig er en start-up, kan en række af forskellige faktorer påvirke hvordan produktet 

og firmaet, kommer til at fremme eller hindre videre udvikling, som gennemgået i Trin 6. 

Ligeledes er de utilsigtede effekter gennemgået i Trin 3 også hypoteser, som i fremtiden kan 

komme til at blive virkelige scenarier. I forlængelse af dette er det også relevant at diskutere 

de mulige fremtidsudsigter for hvad Veo kan udvikle sig til, samt hvilken fremtidig effekt 

produktet kan have på amatørfodbold.  

Det mest sandsynlige fremtidsscenarie ifølge Veo’s egne overvejelser, gennemgået i Trin 3, 

ligger i enten at udvikle deres software til et automatiseret analyseværktøj, eller ved at udvide 

til andre sportsgrene. Ifølge Nouri er Veo på nuværende tidspunkt igang med at teste deres 

teknologi på basketball, for netop at undersøge mulighederne for at udvide (Bilag 1).  

‘Så hvis du spørger, om vi om et år laver håndbold og basket og volleyball og sådan noget, det 

kunne godt være. Der er ikke nogen konkrete planer om det endnu, vi tester på basketball og 

ellers så prøver vi, altså man kan sige vores største udfordring der er, at følge med markedet, 

fordi der er massere, der gerne vil have det her og det handler om, om vi overhovedet kan følge 

med og få produceret nok kameraer i tide.’ (Bilag 1)  

Hvis Veo derimod vælger at videreudvikle på deres teknologi, og måske endda vælger at sælge 

eller udvide deres marked uden for sportsverdenen, så kunne den objekt-genkendende og 

objekt-følgende teknologi bruges i andre sammenhænge. Et område hvor Veo’s teknologi 

potentielt kunne være meget brugbar og indflydelsesrig, er i sammenhæng med overvågning. 

Evnen til at kunne søge, genkende og dertil følge et objekt indenfor vidoeoptagelsens rammer, 

kombineret med ansigtsgenkendelse, kunne være behjælpelig ved opgaver, som f.eks. at finde 

interessepersoner i offentlige rum. Dette har dog også sine negative sider, da samme teknologi 

kan misbruges til at finde personer af mere tvivlsomme årsager.  

Hvorvidt der ville være et behov for Veo’s teknologi på et marked for overvågning, kan dog 

diskuteres. Teknologierne til at genkende og spore personer på baggrund af deres ansigts 

biometri, eksisterer og anvendes allerede i flere forskellige kontekster af overvågning. Et 
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eksempel kan være måden flere lufthavne og flyselskaber er begyndt at bruge 

ansigtsgenkendelse, som erstatning for paskontrol (Browning, 2019). Et andet eksempel er 

måden hvorpå at politiet i Hong Kong bruger ansigtsgenkendelse i deres overvågning, til at 

spore eftersøgte kriminelle, og mistænkes at bruge mod demonstranter (Schmidt, 2019). 

Hvis Veo’s produkt får arbejdet sig ud af start-up fasen, vil produktet opnå et blackbox stadie. 

Produktet vil så være implementeret i en sådan grad, at vores Netværk gennemgået i Trin 4 

bliver usynlige. Udstyret, både til optagelse og distribuering, vil nu være det obligatoriske 

passagepunkt i kraft af at det er Veo’s produkt, og ikke udelukkende fordi det er et udstyr der 

kan opnå et bestemt formål. Dette ville blive en realitet i et fremtidsscenarie hvor Veo’s 

produkt har opnået en sådan status, at det vurderes som uundværligt i forbindelse med 

fodboldtræning og eksponering i mindre klubber. Blackbox stadiet opnås som et resultat af at 

produktet er implementeret i brugernes hverdag og kendskab, samt ved at brugen bliver så 

almindelig, at der ikke længere tænkes på det som andet end det færdige produkt.  

I en fremtid hvor Veo’s udstyr er blevet normen i fodboldtræning, er det dog ikke utænkeligt 

at enkelte klubber alligevel vil undlade at købe en Veo af forskellige årsager. Det kunne 

eksempelvis være manglende interesse eller finansiering. Antaget, at Veo udvikler sig til så 

effektivt et træningsværktøj, at brugen giver spillerne og holdet en reel, synlig fordel, fremfor 

den nuværende traditionelle træning, ville klubber der vælger produktet fra, potentielt være 

markant dårligere stillet ift. modstandere.  

Selve underholdningsaspektet af Veo’s produkt kan også udvikle sig. Netop for nylig, har Veo 

nydt stor succes med dette aspekt, gennem deres supportering af pokalturneringen, der blev 

spillet i sommeren 2019. Et eksempel på denne success, er Årets Mål, som normalt kun ville 

kunne kåres blandt de mål, der blev filmet til TV.  I år blev dette dog tildelt en ukendt spiller 

fra en lille klub. Denne spiller blev taget med i Parken, og blev hyldet foran 40.000 mennesker 

med præmieoverrækkelse, som direkte resultat af Veo’s involvering (Bilag 1). Yderligere et 

eksempel er et videoklip, der blev lagt på instagram, af et andet mål, som er blevet set flere 

millioner gange, som man ellers primært ville forvente i forbindelse med kendte 

professionelle spillere. Her drejede det sig dog i stedet om endnu en ukendt spiller (Bilag 1). 

‘Men vores passion i alt det her, det handler om at gøre sport tilgængelig på langt flere planer 

end bare det ypperste pro plan. Vi prøver egentlig at tage oplevelsen omkring sport og så lægge 
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den ned på et niveau, hvor alle kan være med.’ Kawus Grunnet Nouri, Head of Product for Veo 

(Bilag 1). 

 ‘Nogle af de ting som vi har set hen af vejen, det er, at der sker nogle fuldstændig vilde ting i 

amatørfodbold, men det har bare aldrig haft en mulighed for at få en platform at blive vist på, 

simpelthen fordi det bare ikke har været optaget.’  Kawus Grunnet Nouri, Head of Product for 

Veo (Bilag 1). 

Dette er et bevis på, at Veo’s ambition om at åbne op for sporten, har hold i virkeligheden. Det 

er endvidere et bevis på, at det kunne gøre fodbold på et ikke professionelt niveau 

tilgængeligt for dem, der måtte have interesse. Desuden tydeliggør det mulighederne for 

underholdning, som findes i amatørfodbold, som almene fans muligvis ikke har anerkendt før 

Veo. En større adgang til amatørfodbold kan medføre at fodboldfans generelt, vil se dette som 

et alternativ til den konventionelle underholdning i sporten, og vil bruge produktet for at 

opnå dette nye perspektiv. Helt ekstremt kunne dette udvikle sig, på samme måde som 

reality-tv opstod som en subgenre af konventionelt TV, og senere udviklede sig til det, som det 

er i dag.  Altså at amatørfodbold bliver en mere virkelighedsnær og relaterbar version af 

professionel fodbold, som ikke er distanceret gennem ekspertstatus og idolisering. Men på 

samme måde som reality-tv kan det også ende ud i, at underholdningen der søges hos 

amatørfodbold, bliver de komiske aspekter, på bekostning af offentlig ydmygelse for de 

involverede spillere eller personer på sidelinjen.  

Underholdningsværdien af amatørfodbold understreges af de to førnævnte eksempler. Dette i 

sig selv er dog ikke nogen garanti, for at denne succes fortsætter, og derfor om det hypotetiske 

fremtidsscenarie er muligt. Ligeledes er reality-tv et eksempel på hvordan det kan gå galt, 

men er ikke nogen garanti for at ender lige sådan.  

Heraf, kan det opsummeres at Veo har flere store, potentielle effekter på fodbold, på amatør, 

såvel som professionelt niveau, da produktet kan bruges af alle. Det har dog i særdeleshed en 

effekt på amatørfodbold, fordi denne gruppe får adgang til nyt multidimensionelt værktøj, 

som de ikke har haft adgang til før. Til sammenligning, har professionel fodbold i større grad 

allerede adgang til digitale værktøjer som eksempelvis VAR, til at understøtte dem. Værktøjet 

er dog ikke foruden uhensigtsmæssige effekter, til trods for dets styrke i de tiltænkte formål 

og den generelle brugertilfredshed. Veo’s status som start-up betyder at dens videre udvikling 
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kan føre til mange fremtidige scenarier, både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige. 

Effekterne af scenarierne kan derfor også udvikle sig på forskellig vis.  

 

Konklusion 

Veo’s produkt består af et kamera og en platform, med en intelligent redigeringssoftware, som 

kan opfylde flere forskellige formål for brugeren. Produktet bruges på nuværende tidspunkt 

hovedsageligt som et træningsværktøj og til dels som et underholdningsmedie blandt 

amatørklubberne. Der er et ønske om, at det i fremtiden også skal bruges som 

promoveringsmiddel, men dette er på nuværende tidspunkt ikke realiseret. Veo tilføjer, 

formuleret i ANT termer, flere nye aktører i Netværket der omhandler situationen, i form Veo 

selv, samt deres kamera og platform. Der opstår yderligere en ny aktør, Admin, som direkte 

resultat heraf. Dette medfører at relationerne og magtforholdene for et givent amatørhold, 

ender med at Admin bliver den mest indflydelsesrige aktør, som selvfølgelig stadig kun har 

tilegnet sig magt som resultat, af relationerne til alle de andre aktører. Brugerne vurderer 

produktet som værende et effektivt værktøj med meget potentiale. Dette kommer dog ikke 

uden sine utilsigtede effekter, som ved længere brug af dette produkt potentielt kan medføres. 

Veo’s produkt tilføjer således nogle nye risikoer ved at deltage som spiller eller tilskuer til en 

amatørkamp. Derudover tilføjes nye komplikationer også i kraft af GDPR som følge af brugen 

af Veo’s udstyr.  

Fremtiden for dette produkt er stadig uvis. Der kan derfor kun teoretiseres, og laves 

hypoteser om Veo’s fremtid. Dog kan det stadig konkluderes at Veo har en virkelig effekt på 

amatørfodbold i nutiden. Denne effekt kan ses, i kraft af at Veo’s inklusion i det sociale 

netværk skaber flere helt nye aktører, samt potentialet der bliver synligt gennem 

succeshistorierne om almindelige fodboldspillere på amatør niveau, der bliver hyldet på 

professionelt niveau.   
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