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Bakgrund och information vid dopingkontroller på RIG och NIU 
Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövares  
rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. Dopingtester är inte bara ett 
kontrollverktyg, utan också ett viktigt led i det förebyggande arbetet mot doping. 
Idrottsutövare som är medlem i en till Riksidrottsförbundet (RF) ansluten förening är 
skyldig att vid anmodan acceptera en dopingkontroll, vilket även gäller under skoltid. 

Dopingkontrollerna utfördes tidigare av RF men sedan 2021 utförs de av Antidoping 
Sverige som har utsetts av Regeringen och RF att vara Sveriges nya nationella 
antidopingorganisation enligt ”The World Anti-Doping Code”. Sverige är ett av 191 länder 
som ratificerat UNESCO:s konvention mot doping inom idrotten och som därmed lovat att 
skapa förutsättningar att följa ”koden”. RF har i 30 års tid årligen utfört dopingkontroller 
på olika former av idrottsgymnasier. Numera utförs dessa kontroller av Antidoping 
Sverige enligt världsantidopingkodens standard för dopingkontroll. 

Dopingtester är inte drogtester 
Skolinspektionen har tagit ställning till drogtester i skolan vid flera tillfällen. Deras 
rekommendation gällande drogtester är att samtycke måste finnas från elev och från 
elevens vårdnadshavare. Detta avser endast drogtester av elever som skolan genomför 
och ansvarar för. Dopingkontroller är dock en helt annan sak vilket Skolinspektionen 
tydliggjorde år 2018. 
”På vissa skolor kan det förekomma att Antidoping Sverige genomför dopningstester 
utifrån uppdraget att motverka dopning bland idrottsutövare. Eftersom Antidoping 
Sveriges uppdrag att genomföra dopningstester grundar sig på ett annat regelverk och 
har ett annat syfte omfattas inte sådana tester av denna rekommendation. Under 
förutsättning att Antidoping Sverige följer de regler som gäller för dopningstester är det 
tillåtet att genomföra sådana under skoltid”. (I ursprunglig text stod det Riksidrottsförbundet i 
stället för Antidoping Sverige.  Är korrigerat i text enligt nuvarande ordning.) 

Förtroendeperson vid dopingkontroll 
Enligt reglerna för dopingkontroll ska den som är under 18 år ha en förtroendeperson 
med sig i dopingkontrollen. Åldersregeln är skapad i syfte att försäkra underårigas 
integritet samt i praktiken bevittna att allt går rätt till under kontrollen. 

Skolans personal har ett ansvar att hjälpa och vägleda ungdomarna, särskilt i 
verksamhet kopplad till utbildningen. Dopingkontroller vid Riksidrottsgymnasium (RIG) 
och Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kan även betraktas som ett 
kompletterande inslag i idrottsutbildningen.   

En idrottsledare är enligt dopingreglerna skyldig att bidra till att dopingkontrollen kan 
genomföras. Om det vid dopingkontrollen inte finns någon tränare eller ledare tillgänglig, 
uppmanas andra vuxna i skolan att ta ansvar som förtroendeperson och därmed bidra till 
att eleven får genomgå dopingkontrollen. Kontrollen är en viktig utbildningssituation där 
eleven får genomgå en process som alla idrottsutövare är skyldiga att känna till. Som 
vuxen räknas i juridisk mening personer som fyllt 18 år och därmed öppnas också 
möjlighet för äldre skolelev att agera som förtroendeperson. 

Mer information och eventuella frågor 
Mer information finns på www.antidoping.se och frågor om dessa dopingkontroller kan 
ställas till Antidoping Sverige på info@antidoping.se eller tfn 08-586 260 20. 

Med vänlig hälsning 
Antidoping Sverige 
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