
Den demokratiska processen inom idrottsrörelsen – bilsporten som exempel. 

BAKGRUND 

Nyligen har det avgjorts i marknadsdomstolen att Svenska Bilsportförbundets (SBF) ”lojalitetsklausul” 

(G 7.4) i dess gemensamma regler snedvrider konkurrensen avseende anordnande av motortävlingar. 

Detta avgörande hade inte kommit till stånd om inte SBF själva hade anmält en av sina medlemmar 

till Riksidrottsnämnden (RIN)  för brott mot lojalitetsklausulen. 

Processen som löper från 2008 till 2012 redovisas i följande forumtråd: 

• http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=51902 

Detta inlägg syftar inte till att förklara hela processen och alla anledningar bakom den. 

Dock har det framförts synpunkter att det är fel att dra igång en offentlig process runt detta. Att 

förändringar borde drivas internt genom den demokratiska process som finns inbyggd i det svenska 

idrottsföreningslivet. 

Det var dessa kommentarer som triggade mig att beskriva just denna demokratiska process och hur 

just denna förhindrar följsamhet och nödvändiga förändringar inom SBF i synnerhet. Jag är inte insatt 

i annat, men detta kanske är giltigt även för andra sporter? 

Undertecknad (Pär Hansson) har en bakgrund som verksamhetsutvecklare inom flera 

industrisegment. Jag har också varit drivande i att Peugeot Sport Club (PSC) blev en registrerad 

förening samt att PSC blev ansluten till SBF. 

Har inom SBF upplevt ömsom vin ömsom vatten. Många engagerade ideella funktionärer som 

brinner för sporten, men även nån småpåve som glömt vilka han jobbar för. Det hör inte hit, men 

småpåvarna verkar göra karriär inom SBF, vilket kanske stärker min tes. 

Alla utdrag ur RF:s och SBF:s dokument är copyrightbelagda, men de behöver återges i 

dokumenterande syfte. 

TES 

Den demokratiska processen inom idrottsrörelsen är så pass komplicerad och innehåller så många 

skikt att en förändring initierad av en medlem är i princip omöjlig att få genomförd. 

Ja, detta är inte en helt objektiv beskrivning, utan den görs utifrån ovanstående vinkel. Dock är det 

en saklig presentation av de fakta jag tagit till mig i min väg fram till min åsikt.  

All saklig granskning är givetvis välkommen. 

PÅVERKANSMÖJLIGHET I SAKFRÅGAN 

Det var inte brott mot SBF:s stadgar i sig som föranledde SBF att anmäla medlemmen till RIN, utan 

brott mot sportgrenens (motorsport) gemensamma regler. 



Se http://web.sbf.se/regler/up/99/Gemensamma_Regler_2012.pdf (ändra till oberoende och 

bestående lagrad!) för senaste version. 

Se [länk] för hur dessa regler såg ut innan konkurrensverket ålade SBF att ändra dem. 

Det är ”G 7.4” ur dessa som är ursprunget till tvisten. Versionerna citeras här: 

Före KKV: 

[Lydelse klipps in] 

Efter KKV 

[Lydelse klipps in] 

Så, det är gemensamma regler som det brutits mot. 

Jag har faktiskt inte hittat någon beskrivning av en demokratisk process som kan påverka SBF:s 

Gemensamma Regler annat än att man kan välja SBF:s styrelse, via en del omvägar (litegranna vad 

denna skrivelse handlar om) som i sin tur tydligen (tills annat bevisas) dikterar bl a Gemensamma 

Regler m m. 

Beslut avseende regler som gäller enskilda bilsportgrenar är, vad jag förstår, delegerat till utskott. 

Dessa bemannas och bemyndigas i sin tur av SBF:s styrelse. 

Så. Demokratisk påverkan på regler för en enskild medlem rör sig om att påverka vilka personer som 

sitter i styrelse och utskott? 

Om man tycker att stadgarna är lite tröga och vill påverka dessa då? Samma som ovanstående, är 

min bedömning. 

Så då kommer vi till huvuddelen i redovisningen. 

ORGANISATIONEN UPPIFRÅN OCH NED. 

Nedifrån en motorklubbsmedlems perspektiv ser det ut ungefär så här: 

Organisation Roll Hemsida 
FIA - Fédération 
Internationale de 
l'Automobile 

Styra motorsporten globalt www.fia.com 

SBF – Svenska 
bilsportförbundet 

Styra motorsporten i Sverige www.sbf.se 

”Typ” Västra distriktet, som 
exempel. 

Styra motorsporten i en del av 
Sverige. 

http://iof1.idrottonline.se/Svens
kaBilsportforbundet/Distrikt/Vast
raBilsportforbundet/ 

Klubben / föreningen Organisera motorsport i 
praktiken 

N/A 

 

Men egentligen rapporterar SBF till Riksidrottsförbundet (www.rf.se) som har som roll att styra all 

idrott/sport i Sverige. Jag skulle kunna röra till eller förtydliga mycket mer, men jag tror inte att det 

skulle tillföra värdefull information. 



Men varför anstränger jag mig för att tydliggöra? Detta är SBF:s åskådliggörande av dess 

organisation: 

 
Copyright: Svenska Bilsportförbundet. 

Jag skulle kunna tjata hur mycket som helst om rutor i en organisation, men jag tror inte att det är i 

rutorna som grundproblemet ligger. 

Det är i den ”representativa demokratin” som hindren ligger, i min mening. 

SBF:S DEMOKRAKTISKA PROCESS 

Representativ demokrati har vi ju inom alla skikt i samhällsstyrningen. Vad skulle då kunna vara i 

oordning vad gäller SBF:s representativa demokrati? 

Jo. Bland annat att medlemmarna (medborgarna) inte kan rösta bort SBF:s styrelse (regeringen) eller 

distriktsstyrelsen (kommunstyrelsen) lika enkelt som i riktiga världen. 

Jag vill hävda att det absolut inte finns någon ”representativ demokrati” inom SBF. Varför jag tror 

detta, hoppas jag kunna åskådliggöra nedan. 

Låt oss ta exemplet att jag som tävlande och medlem i SBF tycker att ”lojalitetsklausulen” i 

Gemensamma Regler är åt helvete. Ser ni någon som helst koppling till beslutande organ (i detta fall 

förbundsstyrelse) annat än via den representativa demokratin? 

Nåväl. Låt oss visualisera för en stund att jag som medlem vill att lojalitetsklausulen avskaffas. 

Vad gör jag då? 

Eftersom jag bara har förslagsrätt i min egen förening, ställer jag en motion till denna. Låt oss också 

förutsätta att ”min” stämma bifaller motionen. 



Då finns det tre alternativ… 

• Jag har redan innan lobbat för min idé bland distriktets övriga klubbar och dessa har också 

bifallit likalydande motioner. Ett jättejobb, men fullt genomförbart om man ger sig fan på 

det. T ex Västra BF organiserar bara drygt 100 föreningar. 

• Jag litar på min förenings viktade rösträtt i distriktsförbundets årsstämma. Vilket är typiskt 1 

– 4 % 

• Att jag lyckas på andra vägar övertyga distriktstyrelsen att detta är en bra idé. Men detta går 

ju isåfall utanför den demokratiska processen. Sånt vill vi ju inte pyssla med. 

Åsså förutsätter vi att det mäktigaste regionalförbundet Västra BF tar med sig motionen till 

förbundsstämman. De har 8 av 41 ombud (20%) eller 97 av 435 röstberättigade (22%). 

20% räcker ju inte för att ändra något. 

Då återstår två alternativ. 

• Jag har flått runt bland landets motorklubbar och åstadkommit konsensus upp till tillräckligt 

röstetal för att lyfta frågan till tillräckligt många distrikt med tillräckligt många ombud. 

Fullständigt genomförbart. Tror det skulle räcka med att boka in möten med kanske 100-200 

föreningar runt landet. 

• Att jag lyckas på andra vägar övertyga förbundstyrelsen att detta är en bra idé. Men detta 

går ju isåfall utanför den demokratiska processen. Sånt vill vi ju inte pyssla med. 

Så… Bilsportförbundets demokratiska process upplever jag vid det här laget som ganska jobbig. Jag 

har, i detta scenarium, som medlem ägnat cirka 2000 mantimmar och minst 100 000 kr i 

resekostnader för att kanske få igenom en förändring. 

SLUTORD 

Jag har utelämnat SBF:s koppling till RF vilket gör allting ännu mer statiskt. 

Sen… kom inte och påstå att en sån här sak kunde ha förändrats genom SBF:s demokratiska process. 

Jag blir personligen bara irriterad då eftersom jag känner mig dumförklarad. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pär Hansson 
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