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Frågor om det svenska antidopingarbetet 
Sport-Pro, liksom medlemsorganisationerna har löpande med RF diskuterat frågor om den 
svenska modellen rörande antidopingarbete och särskilt haft synpunkter på bl.a. 
behandlingen av personuppgifter inom ramen för antidopingarbetet1, urvalskriterier för 
kontrollgrupper inom ishockeyn, frågor kring proportionalitet mellan behovet av 
vistelserapportering och skyddet för den personliga integriteten, dopingorganisationens 
struktur med hänsyn till krav på rättssäkerhet och opartisk prövning m.m.  
 
Vid möte med idrottsminister Amanda Lind den 11 november 2020 fick vi uppgift om att RF 
var på väg att bilda en helt ny antidopingorganisation, fristående från RF.  
 
Vid mötet önskade vi mer information om den nya antidopingorganisationen och blev 
utlovade att få ta del av bl.a. strukturen och stadgar för den stiftelse som vi förstår ska vara 
ansvarig för organisationen.  
 
Vid efterföljande kontakt med den politiskt sakkunnige Thomas Johansson som var med på 
mötet, blev vi hänvisade till Peter Mattsson på RF/SISU som bekräftade att den nya 
organisationen skulle fungera från 1 januari 2021. Peter Mattsson har dock inte lämnat ut 
några handlingar kring bildandet av organisationen utan har i sin tur hänvisat till Tommy 
Forsgren på RF.  
 
Antidopingarbetet är en mycket viktig fråga för elitidrottsutövare i Sverige i allmänhet och 
Sport-Pros medlemmar i synnerhet. Det är därför mycket förvånande att ingen från RF 
överhuvudtaget efterfrågat Sport-Pros, eller för den delen någon av 
medlemsorganisationernas, synpunkter på den tänkta nya antidopingorganisationen. Det är 
än mer förvånande att RF nu på direkt fråga uppenbarligen undviker att utlämna information 
om struktur, stadgar etc, trots att RF rimligen måste förstå att frågorna har mycket stor 

                                                      
1 Se brev av den 4 november 2020 
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betydelse för våra medlemmar, som faktiskt utgör spetsen av lagidrotten i några av de 
största och mest kommersiella idrotterna i Sverige.    
 
Som Sport-Pro i alla tidigare kontakter deklarerat är Sport-Pro för en ren idrott och tar starkt 
avstånd från användning av dopingpreparat, men anser samtidigt att det måste finnas ett 
godtagbart skydd för integriteten hos idrottsutövaren och att antidopningsarbetet måste 
drivas proportionerligt och att erforderlig hänsyn tas till den individuella idrottsutövarens 
rätt till privatliv.  
 
I sammanhanget konstaterar Sport-Pro tyvärr att vårt brev av den 4 november 2020 inte 
besvarats eller ens kommenterats av RF. Vidare konstaterar vi att RF undviker att lämna ut 
information om den nya antidopingorganisationen. Detta anser vi vara mycket allvarligt.  
 
En ny antidopingorganisation måste ha förankring inte endast hos anställda hos 
Dopingkommissionen/RF utan vara väl förankrad hos de individer som påverkas mest av 
organisationen, nämligen idrottsutövarna. Avsaknaden av transparens, dialog och diskussion 
med elitidrottsutövarna är tyvärr ett genomgående tema både på internationell nivå 
(WADA) och på nationell nivå. Detta är den erfarenhet vi har från att sedan 2008 aktivt ha 
arbetat med antidopingfrågor och då vi tagit del av det arbete som bedrivs internationellt via 
EU Athletes och World Players Association som är en del av UNI global union. 
 
En ny antidopingorganisation måste alltså ha förankring hos alla som har del i idrotten, 
varför dialogen och kommunikationen med utövarna måste spela en central roll i allt arbete. 
 
Om den nya organisationen är tänkt att fungera utifrån en stiftelse måste det bl.a. 
säkerställas att de personer som är satta att ansvara för antidopingarbetet både tillsätts på 
ett sätt som inte riskerar att oberoendet i förhållande till andra intressenter inom idrotten 
kan ifrågasättas, att idrottsutövarna har en representation inom organisationen där 
idrottsutövarnas representanter väljs av idrottsutövarna själva och inte av organisationens 
styrelse, att de personer som ansvarar för antidopingarbetet kan ställas till svars eller 
avsättas vid uppenbara överträdelser av befogenheter/behörigheter, att 
antidopingorganisationen är skadeståndsskyldig mot de idrottsutövare som förlorar 
inkomster pga hur bestämmelserna är utformade och tillämpas.  
 
Vidare måste det säkerställas att den utredande organisationen är helt fristående från de 
instanser som sedermera ska bedöma huruvida överträdelser mot 
antidopingbestämmelserna begåtts.  
 
Då vi inte har någon information om huruvida dessa frågor är lösta i den nya 
antidopingorganisationen, eller om Sport-Pro skulle kunna komma att ha andra synpunkter 
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på strukturen, anser vi att en ny antidopingorganisation inte kan sjösättas före det att 
Sveriges idrottsutövare fått lämna synpunkter.  
 
Vår absoluta förhoppning är att RF, liksom alla intressenter inom idrotten, och regeringen 
förstår vikten av att idrottsutövarnas rättigheter och synpunkter beaktas i allt arbete som 
bedrivs av RF och av regeringen kring den lagstiftning som direkt påverkar våra medlemmar.  
 
Med vänlig hälsning, 
Sport-Pro Sverige  
 
 
Kristoffer Sparring   Anders Jemail  
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
Caroline Jönsson   Klara Stenberg 
Generalsekreterare   Vice generalsekreterare 
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