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En idrott på lika villkor med en känsla för 
ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. 
Antidoping Sverige vill skydda idrottares
hälsa genom att möjliggöra idrottande och 
idrottsprestationer utan användning av 
otillåtna substanser eller metoder. 

Världsantidopingbyrån (WADA) leder och 
samordnar det internationella antidopingarbe-
tet. Det globala regelverket Världsantidoping-
koden ska efterlevas av de organisationer och 
regeringar som är signatärer av den. I koden 
står det att “alla antidopingorganisationer 
måste vara oberoende idrotten”. Därför överlät 
Riksidrottsförbundet från 1 januari 2021 det 
nationella ansvaret till, en från idrotten och 
staten fristående organisation, Antidoping 
Sverige.

Antidoping Sverige är Sveriges nationella 
antidopingorganisation som samordnar och 
ansvarar för antidopingarbetet inom idrotten. 

Vi arbetar med dopingkontrollverksamhet, 
förebyggande utbildning och utredande 
arbete. Vår uppgift är att se till att svensk 
idrott efterlever WADA:s världsantidoping-
program, som huvudsakligen består av 
Världsantidopingkoden och åtta obligatoriska 
standarder för hur antidopingarbetet ska 
bedrivas. Standarderna omfattar Dopinglis
tan, Dopingkontroll och utredning, Medicinsk 
dispens, Resultathantering, Utbildning, Skydd 
av privatliv och personupp gifter, Efterlevnad 
av Världsantidopingkodens krav samt Interna-
tionell standard för dopinglaboratorier.

Strategisk plan 2023 – 2026 

En dopingfri idrott

Antidopingarbetet

Vilka vi är

Vad vi gör
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Våra målgrupper

Idrottsrörelsen 
Riksidrottsförbundet

RF-SISU distrikt

Specialidrottsförbund

Sveriges Olympiska kommitté

Sveriges Paralympiska kommitté

Internationella specialidrottsförbund

World Anti-Doping Agency

Idrottsföreningar

Riksidrottsgymnasier

Nationella idrottsutbildningar

Idrottare 
Idrottare på hög idrottslig nivå

Övriga idrottsutövare

Stödpersonal (ledare, medicinsk  
personal, föräldrar)

Antidopingaktörer 
Prodis & övriga regionala & 
lokala antidopingnätverk

Dopingjouren

Professor Arne Ljungqvist Foundation

Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning

Dopinglaboratoriet

Övriga
Allmänheten

Media

Myndigheter (Folkhälsomyndigheten, 
Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, 
Skolverket, Polis, Tull)

Forskning

Övriga skolor & utbildnings-
institutioner

Övriga nätverk

Beslutsfattare 
Regering & Departement
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Vision
Dopingfri idrott och hälsosam träning – för alla.

Övergripande mål
Leda, samordna och utveckla antidopingarbetet. 
Skydda idrottares prestationer och tävlan på lika 
villkor. Främja en sund träningskultur. 
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Professionalitet 
Vi är trovärdiga, kunniga och 

serviceinriktade. 

Vi har spetskompetens och söker ständigt 
ny kunskap och nya möjligheter.

Vi utvecklar innovativa, effektiva 
och praktiska lösningar i 

antidopingarbetet.

Integritet
Vi värnar om alla idrotts-

utövares rättigheter. 

Vi utvecklar policyer, rutiner och praxis 
som upprätthåller rättssäkerhet. 

Vi har en från idrottsrörelsen 
oberoende ställning och undviker 

därmed olämplig påverkan.

Våra ledstjärnor

Öppenhet 
Vi är opartiska, objektiva, 

balanserade och transparanta. 

Vi samarbetar för att hitta gemensamma 
sätt att bekämpa doping. 

Vi lyssnar på idrottsutövarna, deras 
organisationer och andra intressenter

 inom antidopingområdet. 

Vi strävar efter att vara mångsidiga 
och inkluderande. 

Vi är självreflekterande och 
ber om feedback. 



Det finns många potentiella utvecklingsmöjligheter och vägval för organi-
sationen. För att sätta en framtida agenda och föra verksamheten framåt 
har vi identifierat några prioriterade områden som vi under perioden 
2023–2026 vill fokusera extra på.

Doping i samhället är ett stort problem som riskerar att spilla över på 
idrotten. Vi vill ta ett helhetsgrepp med ett utökat uppdrag, även utanför 
idrottsrörelsen, för att effektivisera antidopingarbetet. 

Ytterligare ett folkhälsoproblem är den i Sverige oreglerade kosttill-
skottsmarknaden där det saluförs både dopingklassade och hälsovådliga 
produkter. Det finns kopplingar mellan en viss typ av kosttillskott och 
dopingpreparat. 

Vi vill också säkerställa att idrottsrörelsen får nödvändig utbildning. 
Ingen doping ska ske på grund av okunskap. Vi vill arbeta aktivt för ett 
samlat grepp kring antidopingarbetet inom hela idrottsrörelsen. Vi vill 
fortsatt öka kunskapen hos våra målgrupper, påverka beslutsfattare och 
mobilisera antidopingarbetet inom idrotten och i hela samhället.

Genom koordinering och strategiskt samarbete med andra organisa-
tioner och myndigheter ska Antidoping Sverige bidra till att effektivisera 
det nationella antidopingarbetet, såväl i samhället som inom idrottsrörel-
sen, och verka mot spridning och bruk av dopingmedel. Genom det egna 
arbetet, internationellt agerande och samverkan ska vi påverka och stödja 
utvecklingen av internationellt harmoniserade antidopingprogram. 

Om vår strategiska plan
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Styrelse

VD

Kommunikation 
& utbildning

Föreläsare

Sökhunds-
verksamhet

Forskning & 
Utveckling

Dispenskommitté

Dopingkontroller

Dopingkontroll-
funktionärer

Underrättelse & 
Utredning

Juridik 

Organisationskarta

Verksamhetsstöd

ANT IDO PING SVER IG E – STR ATEGIS K PL AN 2023-2026 8



 9ANT IDO PING SVER IG E – STR ATEGIS K PL AN 2023-2026

Våra strategiskt 
prioriterade områden

Vara en ledande och föredömlig aktör i antidopingarbetet. 
Vara lösningsorienterade och innovativa framåtskridare 
som tar antidopingarbetet i Sverige till nästa nivå.

Förmedla kunskap inom idrotten och i samhället för att 
skapa möjligheter att effektivisera antidopingarbetet.

Skapa engagemang och samarbeta med våra 
intressenter för att ytterligare stärka kunskapen om  
antidoping och arbetet för en dopingfri idrott och ett 
dopingfritt samhälle.

Öka kännedomen om Antidoping Sverige och antidoping-
arbetet. Vara en proaktiv röst som skapar en positiv bild 
av dopingfri idrott och Antidoping Sveriges roll.  

Leda

Påverka

Samverka

Vara synliga
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Leda
Vi ska:
• Planera och följa upp hur vi efterlever vår strategiska plan och de

aktiviteter vi satt upp.

• Omvärldsbevaka trender och hot för att kunna agera proaktivt.

• Vara innovativa och hitta nya tekniska lösningar, men också utveckla våra
befintliga verktyg och plattformar.

• Inhämta bakgrundsinformation för att möjliggöra korrekta beslutsunderlag.

• Ta fram underlag för och påverka politiska beslut som rör
antidopingområdet.

• Delta internationellt för att kunna påverka antidopingarbetet.

• Uppmuntra och delta i forskningsstudier kopplat till vårt område.

Påverka - få genomslag
Vi ska:
• Fördjupa dialogen och samarbetet med idrottsrörelsen.

• Samarbeta med polisen, andra myndigheter och samarbetspartners för att
effektivisera antidopingarbetet.

• Föra en aktiv dialog med aktuella aktörer i syfte att få ett utökat uppdrag utanför idrotten.

• Föra en aktiv dialog i politiska sammanhang för att upplysa om problematiken med
samhällsdoping och på så sätt stärka stödet för antidopingarbetet.

• Engagera media i våra frågor för ett större genomslag bland allmänhet och
i politiska rum. Dialogen ska ha hög transparens, kompetens och integritet.

Strategiska områden och aktiviteter
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Samverka
Vi ska:
• Stärka specialidrottsförbundens antidopingarbete och stötta implementering

av deras antidopingprogram.

• Utveckla och tillgängliggöra verktyg som säkerställer kvalitet i
utbildningsinsatser.

• Utforma riktlinjer för antidopingarbetet på nationell nivå och distriktsnivå
för maximal effekt av antidopingarbete inom idrotten.

• Samarbeta med nätverk för samhällsdoping och ta del av samhällsdebatten.

• Samarbeta med polis och stärka vår utredande verksamhet.

Vara synliga
Vi ska:
• Fortsätta bygga vårt varumärke och öka kännedom om vårt uppdrag.

• Vara sakkunniga och ledande.

• Skapa engagemang genom vår marknadsföring och kommunikation.

• Kommunicera våra strategiska områden.

• Uppmuntra idrottare och engagera dem i antidopingarbetet.
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Alla, såväl ledare, tränare, 
funktionärer som idrotts- 
utövare, har en skyldighet 
att känna till och följa  
idrottens dopingregler. 

Ta del av våra viktigaste  
verktyg. Scanna QR-koden 
för mer information om  
antidoping.

PS.
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Antidoping Sverige
Box 90288 • 120 24 Stockholm • 08 586 260 20
info@antidoping.se • antidoping.se




