
  Under 2021 har 274 ärenden 
mottagits via visselblåsartjänsten
Fotnot: Många ärenden har även inkommit via telefon 
och mejl till Idrottsombudsmannen. Ärenden som kan 
avhjälpas eller lösas direkt loggas inte. Som jämförel-
se mottogs 210 ärenden 2020. 

  Rekordhöga 39 inkomna ären-
den under september 
Fotnot: Sannolikt en följd av att pandemirestriktioner-
na hävdes och idrottsrörelsen återstartade. Flertalet 
av dessa ärenden rörde kränkande behandling både 
inom lagidrotter och individuella idrotter.

  Totalt har 73 ärenden kategori-
serats som kränkande behandling
Fotnot: I några fall har Idrottsombudsmannen hjälpt 
utsatta med att ta tillvara deras intressen. Det kan 
till exempel innebära att upprätta en bestraffnings-
anmälan enligt idrottens regelverk. Idrottsombuds-
mannen har även hjälpt till med att överklaga beslut i 
bestraffningsärenden till idrottens ”högsta domstol”, 
Riksidrottsnämnden. 

  66 ärenden har kategoriserats 
som övriga ärenden
Fotnot: I denna kategori hanteras ärenden av skif-
tande karaktär såsom coronarestriktioner, årsmö-
tesfrågor under pandemin, konflikter inom förbund, 
matchfixning och tävlingsregler. Gemensamt för 
dessa ärenden är att Idrottsombudsmannen vägleder 
och ger information till enskilda föreningsmedlemmar.

  Flera ärenden har handlat om 
missnöje som riktats mot förening 
eller förbund

  Totalt 22 ärenden rör trakasse-
rier

Idrottsombudsmannen  
och visselblåsartjänst

Dessa siffror har tagits fram av Idrottsom-
budsmannen och är gällande för perioden 

1 januari 2021 – 31 december 2021.

SIFFROR FÖR IDROTTSRÖRELSEN



Idrottsombudsmannen och tillhörande Vissel-
blåsartjänst är två stödfunktioner som inrättades 
i november 2018 som del av det intensifierade 
arbetet att skapa en trygg idrott för alla. Funktio-
nerna hänger nära samman med Riksidrottsför-
bundets värdegrundsarbete, den etiska uppfö-
randekoden och idéprogrammet Idrotten Vill. 
Hit vänder sig medlemmar i idrottsrörelsen med 
ärenden som de av olika skäl inte känner kan 
hanteras av varken förening, specialidrottsför-
bund eller sakkunnig på Riksidrottsförbundets 
distrikt. Via Visselblåsartjänsten finns möjlighet 
att ta kontakt helt anonymt och krypterat. Under 
året har arbetet med att utveckla och tydliggöra 
Idrottsombudsmannens roll inom organisationen 
fortsatt. Funktion och förutsättningarna för funk-
tionen ses ständigt över och vi analyserar vad 

som behöver göras för att ytterligare utveckla 
Idrottsombudsmannafunktionen. 

Idrottsombudsmannen har under året stöttat och 
följt förbunden och föreningar. Råd och stöd har 
getts i frågor som rör trakasserier, mobbing och 
ekonomiska oegentligheter. Rådgivningen har 
skett per telefon, mejl och via digitala plattformar 
till såväl föräldrar, barn, ledare och tränare som 
föreningar, specialidrottsförbund och Riksidrotts-
förbundets distrikt. 

Med 19 000 idrottsföreningar är det både ett 
faktum och en realitet att överträdelser och i 
vissa fall rena övergrepp inträffar. I enlighet med 
de mål och strategier som finns formulerade har 
vi arbetat intensivt för att både förebygga och 

Med hänsyn till enskilda personers, föreningars och förbunds 
integritet presenteras här inte vilka idrotter som är berörda.
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förhindra överträdelser och övergrepp. Detta 
både i relation till värdegrunden och stadgar 
såväl som det som samhället i övrigt föreskriver. 
Riksidrottsförbundet har stöttat förbunden att 
utveckla interna arbetssätt och systematik för 
återkoppling av visselblåsningar. 

Idrottsombudsmannen har tagit fram statistik för 
hur många ärenden som kommit in till Idrottsom-
budsmannen under år 2021. Statistiken bygger 
på inkomna ärenden i Visselblåsartjänsten. 
Många ärende har även kommit in via telefon-
samtal eller mejl till Idrottsombudsmannen. Alla 
dessa har inte loggats i Visselblåsartjänsten 
eftersom de har kunnat avhjälpas eller lösas 
direkt.

Generellt kan sägas att stora rikstäckande idrot-
ter är bland de mest förekommande i vissel-
blåsartjänsten. När det gäller inkomna ärenden 
till visselblåsarfunktionen har det under 2021 
inkommit omkring 274 ärenden som hanterats. 
Trots rådande pandemi, som medfört minskad 
verksamhet i föreningar och förbund, har Idrotts-
ombudsmannen mottagit många ärenden.  

Vi strävar efter att situationerna ska hanteras i 
nära anslutning där idrotten bedrivs d.v.s. i fören-
ingen. De allra flesta visselblåsningar hanteras 
därför av respektive specialidrottsförbund med 
stöd av Idrottsombudsmannen. Arbetet med att 
hantera visselblåsningarna görs även i samar-
bete med sakkunniga i barn och ungdomsidrott 
som finns i Riksidrottsförbundets distrikt.  


