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Förord

År 2005 var jag doktorand i europarätt och fick frågan av min kollega Anderz
Andersson om jag inte kunde tänka mig att hålla ett seminarium om EG-rättens
(som det hette då) påverkan på idrotten. Detta väckte mitt intresse för idrottsjuridik, ett i Sverige tyvärr relativt eftersatt rättsområde, och ledde till att jag efter
disputation påbörjade ett forskningsprojekt med titeln ”Doping, en fråga för lagstiftaren?”. Projektet har resulterat i ett antal artiklar, men också i många lärdomar
som inte låter sig presenteras i artikelformat. Därav denna bok!
Jag vill tacka Centrum för Idrottsforskning för att de så generöst finansierat min
forskning, Liber och i synnerhet min fantastiska förläggare Carin Laurin för att de
publicerar denna bok samt mina kollegor vid Juridiska institutionen vid Umeå
universitet för att de intresserat sig för min forskning och givit mig goda råd.
Umeå den 28 september 2012
Johan Lindholm

9

Förkortningar

AAS
AD
Brå
CAS
EG
Europakonventionen
FEU
FEUF
FIFA
IAAF
IADA
IdrottsAB
IOK
ISF
Koden
NADO
RF
SF
SOK
Stadgan
UCI
UEFA
UNESCO
WADA

10

Anabola androgena steroider
Arbetsdomstolen
Brottsförebyggande rådet
Court of Arbitration for Sport
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
Fördraget om Europeiska unionen
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Fédération Internationale de Football Association
International Association of Athletics Federations
International Anti-Doping Arrangement
Idrottsaktiebolag
Internationella Olympiska Kommittén
Internationella specialidrottsförbund
WADA:s World Anti-Doping Code
(Världsantidopingkoden)
Nationell antidopingorganisation
Sveriges Riksidrottsförbund
Specialidrottsförbund
Sveriges Olympiska Kommitté
Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna
Union Cycliste Internationale
Union of European Football Associations
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
World Anti-Doping Agency

KAPITEL 1.

Rättens roll i dopingkampen

1.1 Inledning
Att påstå att doping utgör ett problem kan knappast betecknas som kontroversiellt.
Att dopa sig tillhör bland det värsta en idrottsutövare kan göra.1 Idrottens företrädare anser att ”[d]oping är fundamentalt i strid med idrottens anda”,2 att ”[a]llt bruk
av dopingmedel är oacceptabelt”3 och att ”bruket av prestationshöjande medel är
fusk[,] hotar idrottens essentiella integritet och skadar dess själva syfte.”4 Även staten anser att bruk av dopingmedel är ett allvarligt samhällsproblem och att det är
angeläget att beivra dess förekomst även utanför organiserad idrott med hänsyn till
de fysiska, psykiska och sociala problem som det leder till, brukets koppling till
annan kriminalitet och att ett stort antal människor i Sverige brukar dopingmedel,5
uppskattningsvis 10 000 personer årligen.6
Denna bok tar ett samlat grepp om rättsliga och idrottsliga åtgärder mot doping
med ett synnerligt fokus på gällande nationella och internationella regler. Stor uppmärksamhet har hittills riktats mot de idrottsliga dopingreglerna, vilka är av centralt – men inte exklusivt – intresse. Den övervägande majoriteten av de som dopar
sig drivs inte primärt av att förbättra sina idrottsliga prestationer utan består av
yngre män som drivs av det rådande mansidealet, kroppsfixering och bristande
självförtroende.7 De allra flesta som dopar sig omfattas inte heller av de idrottsliga
1
2
3
4

5
6
7

Se Kayser (2011), s. 92, 96 (som menar att ”kriget mot doping” kan liknas med ”kriget mot
droger”).
Koden (2009), s. 14 (”Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport”).
RF Tycker Doping.
Charles Dubin citerad i Pencier (1994), s. 259 (”The use of banned performance-enhancing drugs is cheating, which is the antithesis of sport. The widespread use of such drugs
has threatened the essential intregrity of sport and is destructive of its very objectives. It
also erodes the ethical and moral values of athletes who use them, endangering their mental and physical welfare while demoralizing the entire sport community.”).
Se t.ex. prop. 1990/91:199, s. 5–6; prop. 1998/99:3, s. 31–38; prop. 2010/11:4, s. 81.
Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 30.
Se Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 18–20, 41–43; prop. 1998/99:3, s. 32–33.
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reglerna. Detta bekräftas av det faktum att en liten andel av de som bestraffas för en
dopinggärning gör det inom det idrottsliga systemet.8 En första viktig slutsats i
denna bok är att den idrottsliga kampen och den rättsliga kampen mot doping skiljer sig åt i väsentliga hänseenden och att förhållandet dem emellan därför är mer
komplext och potentiellt mer konfliktfyllt än vad som framgår vid första anblick.
Rättssystemets betydelse för kampen mot doping är dock inte begränsat till att
jämte idrotten bekämpa förekomsten av doping; det begränsar också vilka dopingbekämpande åtgärder som får vidtas. Boken behandlar därför också rätten som den
yttre ram inom vilken kampen mot doping har att agera. Boken är i vissa delar kritisk till de befintliga dopingbekämpande åtgärderna. Mitt syfte är dock inte att undergräva antidopingrörelsen. I likhet med Grayson & Ioannidis anser jag att min
roll som jurist är att peka ut brister i gällande ordning i syfte att i förlängningen
stärka kampen mot doping och utforma ett regelverk som är förenligt med rättsliga
krav.9 Bokens andra viktiga slutsats är att de idrottsliga dopingreglerna kan och sannolikt kommer att utmanas på rättslig grund, att de idrottsliga organisationerna då
måste kunna försvara sina regler och att detta förutsätter att reglerna förtydligas
och fokuseras.
Boken riktar sig till en svensk publik, använder svenska förhållanden som utgångspunkt och tar i första hand sikte på antidopingarbetet i Sverige. Svenska förhållanden påverkas dock ofta av europeiska och internationella förhållanden, vilka
därför uppmärksammas i den mån det är relevant från fall till fall. Boken tar sikte
på situationer där enskilda gör sig skyldiga till doping. Därmed bortses tämligen
helt från när idrottsföreningar agerar i strid med gällande regler, till exempel brister
i sin skyldighet att delta i rapportering.
Förutom lärdomar om den specifika företeelsen doping ger denna bok en mer
generell inblick i förhållandet mellan rätten och idrotten i det att den belyser frågor
av betydelse för andra idrottsliga företeelser än doping. Annorlunda uttryckt kan
detta beskrivas som en idrottsjuridisk studie.

8

9

12

Historiskt har denna andel utgjort ca 10 procent. Lindholm (2009), s. 89–90. Som en följd
av att rättssystemet under senare år ägnat större resurser till dopingbekämpning har det
dock sjunkit under 7 procent och bland dessa återfinns fall vars klassificering som doping
kan ifrågasättas, t.ex. individer som brukar narkotika i berusningssyfte och individer som
vägrar delta i dopingprov av integritetsskäl. Se nedan avsnitt 6.2.
Grayson & Ioannidis (2001), s. 250.
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1.2 Idrott och idrottsjuridik
Begreppet ”idrottsjuridik” är numera tämligen etablerat – men vad avser det och
vilken är idrottsjuridikens funktion? Begreppet saknar fast definition.10 En första
utmaning är att definiera vad som utgör ”idrott”. Att inte heller detta begrepp har en
klar och tydlig definition11 är förvånande, inte minst då rättens tillämpning på en
viss aktivitet kan vara avhängig av om denna utgör “idrott”.12 Det är svårt att finna
en definition som kan omfatta alla de aktiviteter som i dag betecknar sig själva som
”idrottsliga” eftersom de är av mycket varierande art.13 I European Sports Charter
använder Europarådet en definition enligt vilken idrott består av ”alla former av fysisk aktivitet som genom tillfällig eller organiserad medverkan syftar till att uttrycka
eller förbättra fysisk kondition och mentalt välbefinnande, skapa sociala relationer
eller uppnå tävlingsresultat på alla nivåer”.14 Denna definition ligger tämligen nära
den beskrivning av idrott som förekommer i Riksidrottsförbundets stadgar. Enligt
stadgarna är idrott fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och
prestera mera, och består av träning och lek, tävling och uppvisning.15
Dessa definitioner är tämligen generösa och inkluderar även aktiviteter som i
vardagliga sammanhang skulle klassificeras som lek. Åtskillnaden mellan idrott och
lek står att finna i graden av organisation.16 Denna distinktion är stundom utan betydelse, men vad gäller doping har det stor praktisk betydelse huruvida doping sker
inom eller utom den organiserade idrotten. Detta återspeglas i den alternativa definition av idrott som Europarådet använder i antidopingkonvention: enligt konventionen kan “doping inom idrott” endast förekomma vid och med anknytning till or-

10
11
12

13
14

15
16

Malmsten & Pallin (2005), s. 13.
Se Gardiner m.fl. (2012), s. 4–12; Hargreaves (1986), s. 10–11; Kinnunen (2005), s. 148–
150.
Till exempel vid bedömning av skyldighet erlägga moms. Mervärdesskattelag (1994:200),
7 kap. 1 §. I USA har en federal domstol vid prövning om ett universitet missgynnat kvinnor i strid 20 USC § 1681 (s.k. Title IX) slagit fast att cheerleading inte är en idrott. Biediger mot Quinnipiac, 728 F. Supp. 2d 62, 63 (D. Conn. 2010). Frågan om en aktivitet utgör
idrott kan också vara av betydelse vid prövning om viss gärning är straffbar eller om ett
grönområde är att anses utgöra park. Se t.ex. R mot Brown [1993] 2 All ER 75 respektive
R mot Oxfordshire County Council & Others ex p Sunningwell Parish County [1993] 3
WLR 160.
Anderson (2010), s. 4–6.
Europarådet, European Sports Charter (1992), artikel 2.1.a (”all forms of physical activity
which, through casual or organised participation, aim at expressing or improving physical
fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in competition at all levels.”).
RF:s stadgar (2011), kap. 1.
Møller (2010), s. 15.
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ganiserade aktiviteter.17 I detta sammanhang läggs således betydelse vid huruvida
idrotten är organiserad. I linje med detta förespråkar många kommentatorer att det
som särskiljer “idrott” från andra rekreationsaktiviteter är dels att den är organiserad genom en fast institution och utövas enligt etablerade regler, dels att själva utövandet innehåller ett tävlingsmoment.18 Mot bakgrund av det ovanstående avser
därför “idrott” i denna text organiserat utövande av fysisk aktivitet med anknytning
till tävling, främst sådan idrott som organiseras under RF och SOK.
Vissa författare anser att begreppet ”idrottsjuridik”19 bör undvikas eftersom den
verksamhet som bedrivs huvudsakligen består av att tillämpa traditionella rättsområden på idrottsliga sammanhang. Enligt dessa är ”idrottsrelaterad juridik” eller
”idrott och rätt” mer korrekta benämningar.20 Endast om man avser studier av rättsnormer som omfattar idrott specifikt bör man använda begreppet ”idrottsjuridik”.21
Till exempel skiljer Malmsten & Pallin mellan ”idrottsrelaterad juridik” och ”den
egentliga idrottsjuridiken” där den senare består av idrottens egna normsystem.22
Kritiken är befogad såtillvida att idrottsjuridik inte passar in i den traditionella
indelningen av rätten i rättsområden.23 Det som kännetecknar idrottsjuridik är att
den studerar rätten i förhållande till en viss utpekad samhällelig företeelse, idrott.
Idrottsjuridik är dock långt ifrån unik i detta hänseende: samerätt, bankrätt, IT-rätt
och medicinsk rätt är exempel på liknande rättsområden.24 Inte heller tycks det särskilt värdefullt att fästa avgörande vikt vid huruvida de studerade normerna är exklusivt tillämpliga på idrottslig verksamhet. Till exempel skulle det knappast vara
klargörande att beteckna denna studie, som omfattar normer av båda typ, som delvis ”idrottsrelaterad juridik” och delvis ”idrottsjuridik”. I boken berörs dessutom
rättsliga aspekter som svårligen kan placeras i någon av dessa kategorier.
Enligt Evald saknar begreppet ”idrottsjuridik” självständig betydelse och att det
är upp till var och en att fylla begreppet med vad denne vill,25 något som också

17
18
19
20

21
22
23
24
25

14

Europarådet, Anti-Doping Convention (1989), i svensk översättning prop. 1989/90:142,
artikel 2.
Se Gardiner m.fl. (2012), s. 4–9; Hargreaves (1986), s. 10–11. Jfr Møller (2010), s. 15.
Jfr engelskans ”sport law”. I vissa sammanhang används även termen ”idrottsrätt” vilket jag
uppfattar som synonymt. T.ex. förekommer i engelsk litteratur endast ett begrepp, ”sports”.
Jfr engelskans ”law and sports”. Företrädare för denna uppfattning har under senare tid
avtagit och ”idrottsjuridik” (”sports law”) får numera uppfattas som etablerad. Gardiner
m.fl. (2012), s. xvi.
Se Halgreen (2004), s. 23–32.
Malmsten & Pallin (2005), s. 13.
Halila (2004) s. 110; Kinnunen (2005), s. 145.
Jfr Halgreen (2004), s. 25; Kinnunen (2005), s. 145–148.
Evald (2000), s. 5, 7–8.
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många författare gjort.26 En vanligt förekommande definition tar sikte på studiet av
generellt utformade rättsliga reglers tillämpning på idrottslig verksamhet.27 Denna
beskrivning av idrottsjuridik som en horisontell rättsdisciplin28 förefaller onödigt
snäv, varför jag i denna bok tillämpar en generösare definition.
Med ”idrottsjuridik” avses här studiet av förhållandet mellan två normsystem:
det rättsliga och det idrottsliga.29 Med begreppet ”normer” avses ”[b]eteenderegler
som reglerar och organiserar det sociala livet i grupper och organisationer inom ett
samhälle och som riktar sig till medlemmarna av dessa sociala system.”30 Med
”normsystem” avses därmed en samling av sådana beteenderegler. Rätten är ett sådant normsystem, men inte det enda. Normer och normsystem uppstår i alla sammanhang där människor interagerar och kan vara av olika natur. Utöver rättsliga
normer förekommer i samhället till exempel olika etiska, moraliska, religiösa och
kulturella normer. Idrott är ur detta perspektiv en (löst avgränsad) samling samhälleliga företeelser eller en bland flera samhälleliga sektorer31 som har ett särskiljbart
normsystem. Rätten måste således förhålla sig till de normer som existerar inom
olika sektorer, däribland den idrottsliga.
Med detta som utgångspunkt kan det framstå som att denna studie utgår från
teorin om rättspluralism.32 Den centralistiska synen på rätten utgår från att den består av en enda, enad och exklusiv ordning av hierarkiskt ordnade normativa källor
vars bindande verkan härrör från statens kraft.33 Teorin om rättspluralismen utgår
från att detta är en myt, ett ideal, en illusion.34 En rättspluralistisk situation uppstår
när två eller flera rättssystem samexisterar inom ett och samma samhällsfält.35
Denna definition är dock inte helt oproblematisk: vad utgör ett ”rättssystem” i
denna bemärkelse om man har tagit avstånd från den centralistiska definitionen av
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Se t.ex. James (2010), s. 4–5 (definierar idrottsjuridik utifrån fem kategorier av källor);
Timonen (2006), s. 238 (definierar idrottsjuridik som ”rättsliga synpunkter och resonemang, som gäller juridiska frågor i samband med idrotten.”).
Jfr Healey (2009), s. 1–3; Malmsten & Pallin (2005), s. 13. Se också Halgreen (2004), s.
23–25.
Detta kan särskiljas från studiet av de idrottsliga normerna som med motsvarande vokabulär kan beskrivas som idrottsjuridik som en vertikal rättsdisciplin. Evald (2000), s. 8.
Min definition av idrottsjuridik tycks ligga nära vad andra författare betecknar som ”idrott
och rätt”, se t.ex. Halila (2004), s. 110 (”sammanträffande av idrott och rätt”).
Svanberg (2008), s. 16.
Idrott betecknas ibland som ett ”livsområde”. Se t.ex. Kinnunen (2005). I denna bok används dock begreppet ”sektor” genomgående för att beteckna idrott i bred bemärkelse.
Jfr Carlsson & Lindfelt (2010) (beskriver idrott som en miljö kännetecknad av rättslig och
moralisk pluralism).
Detta är utgångspunkten i den positivistiska synen som sedan länge dominerat rätten.
Griffiths (1986), s. 4–5.
Merry (1988), s. 870.
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rätten?36 Det saknas ett bestämt svar på denna fråga som avgör vilka normsystem
som bör beaktas och vissa forskare använder en extensiv definition som omfattar
icke-rättsliga normsystem såsom det idrottsliga.37
Mot en sådan generös definition kan anföras att de rättsliga normerna har vissa
egenskaper som icke-rättsliga normer saknar och att jämförelser dem emellan därför blir haltande. Som antytts ovan har de rättsliga normerna ett grundläggande och
särskiljande kännetecken i det att de antagits direkt eller på delegation av staten och
därigenom erhåller en legitimitet som andra normer inte åtnjuter. Nära sammankopplat med detta är att brott mot de rättsliga normerna genomdrivs genom att statens företrädare bestraffar överträdelser, ytterst genom statens monopol på våldsutövning. Dessutom kännetecknas och skiljer sig rätten från andra normsystem vad
avser omfattningen av de samhälleliga företeelser som den avser reglera och dess
formalisering i ett begränsat antal erkända och hierarkiskt ordnade källor.38
I samtliga dessa hänseenden skiljer sig rätten från många icke-rättsliga normer.
Idrottens normer skiljer sig dock från många andra icke-rättsliga normer vad avser
styrka, omfattning och tydlighet. Malmsten & Pallin beskriver träffande idrottens
normsystem som ”ett regelsystem som saknar motsvarighet på något annat
samhällsområde.”39 I högre utsträckning än andra sektorer har idrotten väletablerade, tydliga och nerskrivna regler som mer genomgripande och på en mer detaljerad
nivå reglerar verksamheten. Liksom rätten har idrotten i hög utsträckning formaliserat de normer som styr verksamheten i vissa typer av källor, till exempel stadgar,
reglementen, föreskrifter och anvisningar.40 Idrottens källor är liksom rättens källor
hierarkiskt organiserade, och en norm av lägre dignitet måste vara förenlig med
normer av högre dignitet för att vara giltig.
Ytterligare en likhet mellan de rättsliga och idrottsliga normsystemen är att de
traditionellt delas in i vissa kategorier. Rätten delas traditionellt in i rättsområden,
till exempel straffrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätten och EU-rätt.41 Idrottens normer
delas in enligt andra principer, till exempel utövanderegler, tävlingsregler, bestraffningsregler och tekniska regler. Såväl vad gäller de rättsliga som de idrottsliga normerna kan dessa regler återfinnas i källor av olika dignitet. Som utvecklas nedan
finns det också omfattande likheter mellan rättsliga och idrottsliga normer vad gäl36
37
38

39
40
41
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Ibid., s. 878–879; Tamanaha (1993).
Merry (1988), s. 870–871.
T.ex. grundlag, lag, förarbeten och praxis. Till det rättsliga normsystemet kan man också
räkna de institutioner som uttolkar och tillämpar rätten, se vidare nedan kapitel 6, och de
metoder som används för att uttolka och tillämpa rätten.
Malmsten & Pallin (2005), s. 13–14.
Se Hübinette & Malmsten (2010), s. 15.
Denna uppdelning är styrande för denna boks disposition.
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ler de ansvariga instansernas ansvar för och möjlighet att pröva och beivra överträdelser genom bestraffning.42 Dessa likheter innebär enligt min åsikt att rättsliga och
idrottsliga normer som huvudregel kan jämföras på ett meningsfullt sätt.43

1.3 Rätten och idrottens särart
Förhållandet mellan rättsliga och idrottsliga normer är relativt friktionsfritt så länge
de är tillämpliga på olika företeelser eller kompletterar varandra. Liksom i övriga
europeiska länder har regeringen och idrottsrörelsen i Sverige ingått en ”strategisk
allians”44 för att bekämpa doping. Mer känsligt blir det när normerna är oförenliga
med varandra, en situation som uppstår om de idrottsliga bestämmelserna går utöver de ramar som rätten uppställer. Som utvecklas nedan blir det allt sannolikare
att sådana situationer uppstår, inte minst till följd av en ökad europeisering.45
Att det uppstår konflikter mellan interna och rättsliga normer är inte unikt för
idrottssektorn. Däremot gör idrotten av tradition i större utsträckning än andra
sektorer anspråk på autonomi. Inte sällan förekommer argument om att idrott som
företeelse är speciell och att rättsliga regler därför ska tillämpas på ett annat sätt på
idrott än på annan verksamhet, i huvudsak i mindre omfattning. Nära sammanhängande med detta är inställningen att det som huvudregel är idrottsrörelsen som
ska lösa idrottsrelaterade konflikter. Dessa åsikter är uttryck för en teori om idrottens rättsliga särart.46
Olika argument framförs till stöd för teorin om idrottens särart. Ofta hänvisas
till den grundlagsstadgade föreningsfriheten enligt vilken enskilda har rätt att sluta
sig samman för allmänna eller enskilda syften.47 Ur föreningsfriheten härleder vissa
att idrottsrörelsen åtnjuter en rätt till autonomi eller självbestämmande. Om idrotten har en självbestämmanderätt så följer det enligt företrädarna för denna teori att
de normer som idrottsrörelsen etablerar i viss mån måste vara fredade från rättslig
inblandning.
Det centrala i teorin om idrottens rättsliga särart är att idrottsliga regler i viss utsträckning bör vara tillämpliga i situationer där de förutan idrottens särart helt eller
42
43

44
45
46
47

Se vidare nedan kapitel 6.
Det finns dock även viktiga skillnader dem emellan som ständigt måste beaktas vid en
sådan jämförelse, inte minst det faktum att rättens normer till syvende och sist är överordnade de idrottsliga. Se vidare omedelbart nedan.
Chaker (1999), s. 90–91.
Se vidare nedan del C.
Se allmänt James (2010), s. 23–24; Gardiner m.fl. (2012), s. 70–73; Foster (1993), s. 105–
106; Foster (2006a); Tarasti (1997). Se också vidare nedan avsnitt 11.3.
Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 1 §.
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delvis skulle åsidosättas på rättslig grund. Ett sådant resultat kan uppnås på tre olika
sätt. En första möjlighet är att de rättsliga normerna inte är tillämpliga på all eller
viss idrottslig verksamhet. På detta sätt uttryckte sig till exempel EU-domstolen i
sin tidiga praxis,48 men under senare år har den frångått denna linje.49 En annan
möjlighet är att de idrottsliga normerna vid konflikt ges företräde framför rättsliga
normer. Denna lösning är dock oacceptabel från lagstiftarnas och domstolarnas
perspektiv eftersom staten därigenom underordnas idrotten. Den tredje och mest
realistiska lösningen är att de undantag som rätten innehåller tillämpas eller anpassas, till exempel genom tolkning, på ett sådant sätt att de inrymmer de idrottsliga
reglerna.
Oavsett vilken rättslig grund teorin kan sägas vila på, finns det stöd i rättspraxis
för dess existens. I NJA 1993 s. 149 uttrycker Högsta domstolen att när det gäller
skada som utövare och eller te accepterat skadestillämpningen eftersom denne inte
kan e eller åskådare. Därigenom har ersättningsskyldig för skadan vållar utomstående saknas anledning att frångå den vanliga bedömningen. Av domskälen följer
motsatsvis att domstolen skulle ha tillämpat skadeståndsrätten på ett annat, generösare sätt om den skadade hade varit en annan utövare eller en åskådare.
Av EU-domstolens avgörande i Meca-Medina framgår dock att något motsvarande undantag inte existerar från EU-rättens tillämpning.50 Med rättelse av Tribunalen slog EU-domstolen fast att den omständigheten att en regel är ”rent idrottslig” inte medför att den faller utanför funktionsfördragets tillämpningsområde.51
Det följer av domen att varje idrottslig åtgärd som utgör en ”ekonomisk verksamhet” faller inom fördragsartikelns tillämpningsområde52 och att huruvida en viss
sådan åtgärd är förenlig med EU-rättens krav måste prövas från fall till fall.53
En med detta sammanhängande fråga är de rättsliga reglernas innehåll. Rättsliga krav kan grovt indelas i två kategorier: påbud som anger hur man ska bete sig
och förbud som anger vilket beteende som inte är tillåtet. När det gäller det idrottsliga kärnområdet, själva den idrottsliga aktiviteten, saknar svensk rätt i stort sett påbud.54 Detta innebär dock inte att idrottsrörelsen kan reglera verksamheten helt
48
49
50
51
52
53
54
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Mål 36/74, Walrave, punkterna 3–4, 8.
Se vidare omedelbart nedan.
Se allmänt Jones & Sufrin (2011), s. 109; Rincón (2007); Szysczak 2007; Weatherill (2007),
s. 2–5.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkterna 30–33.
Weatherill (2007), s. 4.
Se vidare Lindholm (2008b), s. 921–924.
Något som möjligen kan karaktäriseras som ett undantag från denna huvudregel är åtgärder för att bekämpa idrottshuliganer. Se t.ex. lag (2005:321) om tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang. Detta är ett område där många länder har infört påbud. Se Chaker
(1999), s. 72–77.
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utan hänsyn till rätten; idrottsliga regler och åtgärder kan inte ha ett innehåll som
strider mot rättsliga förbud.
Som utvecklas nedan är detta särskilt vanligt i förhållande till EU-rätten, såväl
vad gäller EU:s marknadsregler som skyddet för grundläggande rättigheter.55 Det
finns två relativt tydligt särskiljbara sätt på vilka EU-rätten påverkar och genomdrivs på nationell nivå. Dessa sätt beskrivs ofta i termer av positiv och negativ integration. Med positiv integration avses att medlemsstaterna integreras genom att EU
antar lagstiftning, i synnerhet så kallad harmoniseringslagstiftning, medan integration i negativ bemärkelse uppstår genom att EU-rätten förbjuder företeelser med
visst innehåll eller effekt, i synnerhet sådana företeelser som hindrar den fria rörligheten inom unionen.56 EU-rätten kan påverka en samhällelig företeelse eller sektor,
såsom idrotten, genom såväl positiv som negativ integration, och det är mot bakgrund av dessa begrepp som EU:s förhållande till idrotten får förstås.57

1.4 Disposition
I bokens första och andra del studeras staten och idrottsrörelsen som parallella och
jämförbara aktörer mot doping mot bakgrund av att de som beskrivits ovan uppvisar betydande likheter. I bokens första del analyseras hur den idrottsliga och rättsliga kampen mot doping organiseras, var för sig och i förhållande till varandra, utifrån i huvudsak tre frågeställningar: Vilka är aktörerna (kapitel 2)? Vad är doping
(kapitel 3)? och Vad motiverar aktörernas kamp mot doping (kapitel 4)? Bokens
andra del bygger på slutsatserna i den första och studerar likheter och skillnader
mellan idrottsliga och rättsliga åtgärder som syftar eller får till effekt att doping beivras inom organiserad idrott och i samhället i stort (kapitel 5–7).
Bokens tredje och avslutande del tar fasta på en viktig skillnad mellan de rättsliga och idrottsliga normsystemen i det att det rättsliga systemet till syvende och sist
är hierarkiskt överordnat det idrottsliga. På samma sätt som för andra samhälleliga
sektioner sätter rätten ramarna för idrottsrörelsens autonomi58 och doping som företeelse utgör inget undantag i denna bemärkelse. I den tredje delen studeras när
rätten begränsar dopingbekämpande åtgärder utifrån regler tillhörande civilrätten
(kapitel 8), skyddet för grundläggande rättigheter (kapitel 9) och EU:s marknadsregler (kapitel 10). Mot bakgrund av vad som framkommit i föregående avsnitt av55
56
57
58

Se vidare nedan kapitel 9 resp. kapitel 10.
Jfr Tinbergen (1965), s. 76.
Parrish (2003b), s. 250.
Vad gäller idrottens anspråk om autonomi eller självstyre, se även vidare nedan avsnitt
11.3.
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slutas boken med några sammanfattande slutsatser kring förhållandet mellan rätten
och idrotten (kapitel 11).

1.5 Terminologi
För att kunna utveckla de frågor som beskrivits ovan är det nödvändigt att här kort
redogöra för några terminologiska spörsmål. Som utvecklats ovan handlar denna
bok om rättsliga och idrottsliga åtgärder mot doping och det rättsliga utrymmet för
sådana åtgärder. Begreppet ”doping”59 är därmed av centralt intresse vilket är problematiskt eftersom det är så svårdefinierat. Det finns alltså konkurrerande definitioner av ”doping”. Begreppet kan referera till ett antal olika situationer, varav endast
vissa omfattas av mer än ett regelsystem. Dopingbegreppet tappar också i stabilitet
på grund av att vad som utgör doping varierar mellan olika idrotter och förändras
över tid, såväl genom att situationer tillkommer60 som att de faller bort.61
Det är inte möjligt att här uttömmande besvara vad som utgör doping. Ett helt
kapitel ägnas åt denna fråga.62 Utan att förekomma den diskussionen är det dock
nödvändigt att här introducera en mer allmän definition som kan tjäna till underlag
för den fortsatta diskussionen. I denna bok avses därför med ”doping”, om inte
annat framgår av sammanhanget, den idrottsliga definition av doping som används
i Koden och som implementerats i Riksidrottsförbundets Dopingreglemente.63
Det finns flera argument för detta val. För det första är det den vidaste definitionen och den inkluderar de gärningar som omfattas av det rättsliga regelsystemet.64
För det andra, i avsaknad av ett internationellt, politiskt samarbete kring doping
utgör Koden det dokument som har störst internationell tillämpning och dess definition av doping är därför det närmaste vi kommer en internationell definition. I
linje med detta utgår framställningen från de idrottsliga reglernas uppdelning av

59

60
61
62
63

64
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I svenskt språkbruk är såväl ”doping” som ”dopning” acceptabla stavningar. Lagstiftaren
har efter omfattande diskussion valt ”dopning”, medan idrottsrörelsen valt ”doping”. För att
undvika onödig förvirring används här genomgående stavningen ”doping”, försåvitt det
inte är fråga om ett citat där begreppet ”dopning” används.
T.ex. gendoping.
T.ex. bruk av koffein.
Se nedan kapitel 3.
De som åtagit sig att följa och implementera Koden kan införa egna regler såsom Dopingreglementet men dessa får inte materiellt avvika från vad som stadgas i Koden. Se t.ex. CAS
2011/O/2422, USOC mot IOC; CAS 2011/A/2658, BOA mot WADA.
Det följer av detta att vad som utgör doping i vissa fall kan vara snävare. Ett centralt exempel på detta är vad som utgör doping vid tillämpning av dopinglagen. Det framgår av
sammanhanget om det är en sådan snävare definition som avses.

KAPITEL 1. RÄTTENS ROLL I DOPINGKAMPEN

doping i huvudsak i två kategorier: vissa förbjudna kontakter med vissa förbjudna
substanser (substansdoping) och vissa förbjudna metoder (metoddoping).
Att begreppet doping förekommer i såväl en idrottslig som rättslig kontext, men
med olika innebörd, innebär en terminologisk utmaning då framställningen stundom kräver (i) en generell term, (ii) en idrottslig term och (iii) en rättslig term.
Detta behov uppstår främst i tre situationer:
För det första beskrivs själva den situation eller det agerande som utgör doping
som en dopinggärning. I de fall där det finns anledning att skilja mellan vad som är
straffbart enligt idrottsliga och rättsliga regler benämns dessa (idrottsliga) dopingförseelser respektive (rättsliga) dopingbrott.
För det andra finns det behov av att i framställningen kunna hänvisa till aktiviteter som bedrivs inom dopingkampen och att kunna särskilja mellan aktiviteter av
olika typ.65 Med dopingbekämpande åtgärd avses varje åtgärd som syftar till att begränsa förekomsten av doping, oavsett vem som vidtar åtgärden66 eller åtgärdens
målgrupp67. Dessa delas upp dels utifrån om de består av reglering eller ej, dels utifrån om de riktas mot organiserad idrott eller mot samhället i stort. Med denna utgångspunkt finns det fyra kategorier av dopingbekämpande åtgärder: (i) idrottsliga
regleringsåtgärder, (ii) samhälleliga regleringsåtgärder, (iii) andra (icke-reglerande)
idrottsliga åtgärder och (iv) andra (icke-reglerande) samhälleliga åtgärder.
För det tredje och avslutningsvis innehåller boken av uppenbara skäl hänvisningar till rättsliga och idrottsliga bestämmelser kring doping. Med dopingregler
avses alla generella och bindande normer av idrottslig eller rättslig karaktär som
syftar till att begränsa förekomsten av doping. Dopingregler är, för att ansluta till
ovanstående, dopingbekämpande åtgärder som består av reglering. Utifrån om
normbildaren är ett idrottsligt organ eller en lagstiftare delas dopingregler in i två
kategorier: idrottsliga dopingregler och lagstiftning mot doping.68

65
66
67
68

Se också vidare nedan avsnitt 5.2.
T.ex. idrottsligt organ, offentligt organ eller internationell organisation.
T.ex. professionell idrott, amatöridrott eller samhället i allmänhet.
Som utvecklas nedan inkluderar detta dopinglagen, men även viss annan lagstiftning. Se
vidare nedan kapitel 3.

21

DEL A.
ORGANISATION
OCH REGELSYSTEM

KAPITEL 2.

En antidopingorganisation
i utveckling

2.1 Inledning
För att kunna förstå de normsystem som reglerar doping krävs vissa kunskaper om
de aktörer som skapar dessa normer. I detta avsnitt beskrivs därför antidopingarbetets nuvarande organisation, vilket bland annat inkluderar Riksidrottsförbundet,
WADA, den svenska staten och EU. Den nuvarande organisationen kan dock förstås endast mot bakgrund av vad som förevarit, varför avsnittet även innehåller en
historisk tillbakablick. Det moderna antidopingarbetets historia delas här nedan in
i fyra delar: idrottsrörelsens kamp, lagstiftning, internationalisering och europeisering. Dessa löper sedan 1960-talet till stora delar parallellt, men som ska utvecklas
nedan finns det anledning att, åtminstone inledningsvis, särskilja dem.
Detta avsnitt innehåller en kort översikt över hur lagstiftaren på olika sätt medverkar i antidopingarbetet i syfte att belysa dessa åtgärders roll i det totala antidopingarbetet. Det närmare innehållet i lagstiftningen och deras förhållande inbördes
och till de idrottsliga reglerna diskuteras dock vidare nedan.1
Utöver en djupare förståelse om vad som förevarit och den organisation som
finns i dag ger en beskrivning av utvecklingen på området bättre förutsättningar för
att prognostisera antidopingarbetets framtida organisation. Den organiserade antidopingrörelsen har funnits under relativt kort tid och har därunder förändrats radikalt. Ytterligare förändringar är att vänta, inte minst till följd av att den Europeiska
unionen blir en allt viktigare och aktivare aktör på området, varför det är viktigt att
även blicka framåt. En slutsats av denna genomgång av antidopingrörelsens organisation och utveckling visar att det finns skäl att problematisera två traditionella antaganden: att antidopingverksamheten bedrivs av privaträttsliga subjekt (idrottsrörelsen) och att den bedrivs med stöd av utövarnas samtycke. Som utvecklas nedan
är dessa antaganden av central rättslig betydelse.2
1
2
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Se vidare nedan del B.
Se vidare nedan avsnitt 8.2 och 9.3.
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2.2 Idrottsrörelsens kamp
Doping förknippas ofta med idrottens professionalisering och kommersialisering
och med den utgångspunkten kan doping lätt uppfattas som en modern företeelse.
Detta är dock felaktigt. Under mer än sju årtusenden har atleter konsumerat örter,
svampar och drycker i syfte att förbättra sin idrottsliga prestation. På trehundratalet
var doping en så vanlig företeelse att Kejsaren Theodoris angav det som skäl för att
avskaffa de olympiska spelen.3
Hästidrotten var tidigt ute med att bekämpa doping. Först i världen med att införa ett förbud mot doping var English Jockey Club som gjorde det redan 1903. Förbudet motiverades dock inte av att doping var hälsofarligt eller förhindrade tävlan
på lika villkor4 utan av att det gjorde det mindre attraktivt att spela på hästkapplöpning.5 Det var också inom hästidrott som de första dokumenterade dopingkontrollerna genomfördes i samband med en hästkapplöpning i Österrike 1918.6
Under 1930-talet blev doping en viktigare fråga inom idrott i allmänhet. År 1928
införde IAAF som första internationella förbund förbud mot att bruka vissa substanser.7 Under 1930-talet kom doping upp på IOK:s agenda, vilket bland annat resulterade i ett beslut 1938 om att dopingbruk skulle vara förbjudet i amatörtävlingar.8 Beslutet ledde dock varken till några regeländringar eller till att dopingkontroller genomfördes. 1938 års beslut återspeglar en mer allmän inställning som länge
förekom inom idrottsrörelsen att kampen mot doping var nära förknippad med frågan om professionalism. Ett styrande syfte med att bekämpa doping var att upprätthålla gränsen mellan amatöridrotten och den professionella idrotten, vilket förklarar varför idrottsrörelsen under lång tid inte prioriterade att bekämpa doping inom
professionell idrott.9
Under 1960-talet intensifierades kampen mot doping, såväl inom som utanför
idrottsrörelsen, till följd av att allmänheten ägnade allt större uppmärksamhet åt
problemen med doping. Särskilt uppmärksammad blev cykelidrotten, där doping
var vanligt förekommande. Till exempel visade en studie av belgiska tävlingscyklister 1965 att 24 procent brukade amfetamin.10 Många hänvisar till den danske

3
4
5
6
7
8
9
10

Buti & Fridman (2001), s. 27–30; Müller (2010), s. 2; Verroken (2000), s. 1–2.
Se vidare nedan avsnitt 4.2.
Christiansen (2010), s. 95–96.
Andrén-Sandberg m.fl. (2004), s. 15.
Rosen (2008), s. 10.
Müller (2010), s. 7.
Christiansen (2006), s. 172–173. Jfr Brissonneau & Depiesse (2006), s. 145.
Brissonneau & Depiesse (2006), s. 147.
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cyklisten Knud Enemark Jensens död under de olympiska spelen 1960 som den
händelse som ledde till inrättandet av dopingkontroller.11
Den stora uppmärksamheten kring doping i början av 1960-talet ledde bland
annat till att UCI och FIFA införde dopingkontroller i samband med mästerskapstävlingarna 1966.12 En annan konsekvens, vilket kan betecknas som det första stora
steget för den idrottsliga kampen mot doping, var att IOK inför OS 1968 upprättade
sin första lista över förbjudna preparat och under spelen för första gången genomförde dopingkontroller. Det var vid dessa olympiska spel som en atlet för första
gången stängdes av på grund av substansbruk.13 Under 1970-talet utvecklade IOK
dopingkontrollerna och utökade listan över förbjudna substanser och metoder till
att bland annat omfatta anabola steroider.14
Kontrollverksamheten var dock relativt begränsad, dels eftersom de endast omfattade de idrotter som tillhör den olympiska rörelsen och som organiserades under
IOK och de nationella olympiska kommittéerna,15 dels eftersom kontrollerna endast genomfördes i samband med OS och andra internationella tävlingar, så kallade
tävlingskontroller.
I början av 1980-talet utvecklade Riksidrottsförbundet sina egna dopingregler
och har utfört kontroller vid tävlingar sedan 1981 och vid träning sedan 1982.16
Dessa kontroller och de efterföljande prövningarna av ansvar hanterades under
lång tid av respektive specialidrottsförbund. Detta har sedermera centraliserats, och
i dag är de organ som ansvarar för genomförandet av dopingkontroller under och
utanför tävlingar i Sverige organiserade under Riksidrottsförbundet, liksom de
organ som i förekommande fall prövar dopingärenden.17

11

12
13

14
15
16
17
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Se t.ex. Houlihan (2002), s. 34–35. Omständigheterna kring Jensens död är dock osäkrare
än vissa forskare antyder. Møller (2010), s. 37–42. Detsamma gäller vad många hänvisar
till som det första kända dopingrelaterade dödsfallet. Vissa påstår att cyklisten Arthur
Linton avled under cykelloppet Paris–Bordeaux 1886 p.g.a. av bruk av trimetyl eller koffein. Se t.ex. RF, Dopinghistorik; Müller (2010), s. 3. Men se även Minovi (2005), som
ifrågasätter dessa uppgifter.
Müller (2010), s. 4.
Den första olympier som stängdes av p.g.a. doping var den svenske bronsmedaljören i
modern femkamp, Hans-Gunnar Liljenwall, som druckit två öl för att stilla nerverna inför
skjutmomentet. SOK, Olympisk historia.
Buti & Fridman (2001), s. 30–32.
För närvarande består RF av 70 specialidrottsförbund, varav 36 även är medlemmar i SOK.
RF, Idrottens organisation; SOK, Om SOK.
RF, Dopinghistorik; Ds 1989:60, s. 7–8.
Se vidare nedan avsnitt 6.2.
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2.3 Lagstiftning
Ungefär samtidigt som idrottsrörelsen började genomföra dopingkontroller införde de första europeiska länderna lagstiftning i syfte att bekämpa förekomsten av doping. År 1965 införde Frankrike som första land i världen lagstiftning som gjorde
det straffbart att bruka vissa förbjudna substanser, om än endast i samband med
tävling.18 En konsekvens av lagen, den s.k. “Loi Herzog”, var att dopingkontroller
genomfördes under Tour de France 1966, två år innan IOK introducerade kontroller i samband med OS.19
Nationell lagstiftning mot doping har successivt blivit allt vanligare.20 Sverige
antog lagstiftning specifikt angående doping först under 1990-talet, men även
under 1960-talet fanns det lagstiftning som begränsade doping, även om detta inte
var dess primära syfte.
För det första förekommer det sedan länge omfattade lagstiftning angående läkemedel. Enligt svensk lag är det kriminellt att tillverka eller sälja läkemedel utan
vederbörligt tillstånd.21 Många av de substanser som klassas som dopingmedel i
idrottslig mening är också att betrakta som läkemedel i rättslig mening, till exempel
anabola steroider och tillväxthormon.22 Därutöver tillkommer att många av de dopingsubstanser som säljs inte heller lever upp till läkemedelslagstiftningens krav på
kvalité, märkning och tillverkningsprocess.23 I många fall utgör således tillverkning
och försäljning av dopingmedel brott mot läkemedelslagstiftningen. Sverige har
sedan 1960-talet haft lagar som begränsar tillverkning av och handel med
läkemedel,24 men även dessförinnan begränsades handeln med läkemedel på olika
sätt.25
För det andra omfattas sedan 1968 vissa dopingsubstanser av narkotikalagstiftningen på ett liknande sätt. Amfetamin är en historiskt vanligt förekommande
18

19

20
21
22
23
24
25

Loi no. 65–412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion
des compétitions sportives, Journal Officiel de la Republique Française, 2 juin 1965, s.
4531.
Lagen visade sig dock relativt ineffektiv eftersom straffen var föga avskräckande, lagen var
endast tillämplig i samband med tävling och det var svårt att bevisa uppsåt. Ds 1989:60, s.
42–43; Mignon (2003), s. 237–238.
Vedder (2006), s. 182.
Läkemedelslagen (1992:859) 16 §; lag (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 1 §, 3
kap. 1 § och 9 kap. 1 §.
Se läkemedelslagen (1992:859) 1 §.
Läkemedelslagen (1992:859) 4, 15 §§.
Se t.ex. de numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) samt lag (1970:205) om
detaljhandel med läkemedel.
Framför allt genom att tillstånd att bedriva apotekarverksamhet beviljades av konungen
genom tilldelning av personligt privilegium. Prop. 1970:74.
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dopingsubstans,26 men även andra narkotiska preparat såsom cannabis, heroin och
kokain är förbjudna dopingsubstanser.27 Genom att bestraffa överlåtelse, tillverkning, förvärv, innehav, bruk och andra kontakter med narkotika har lagstiftaren
genom narkotikalagstiftningen även beivrat förekomsten av dessa substanser i
idrottsliga sammanhang.28
För det tredje kompletteras läkemedels- och narkotikalagstiftningen av smugglingslagstiftningen. Den som utan vederbörligt tillstånd inför narkotika- eller läkemedelsklassad substans gör sig skyldig till smugglingsbrott. Detsamma gäller den
som inför sådan substans eller annan dopingsubstans utan att anmäla varan till tullbehandling.29 En samlad lagstiftning på området tillkom 1960, men smugglingslagstiftning har funnits i Sverige sedan länge.30
Under lång tid var det endast genom narkotika, läkemedels- och smugglingslagstiftningen som en individ genom kontakt med doping kunde göra sig skyldig till
ett brott enligt svensk rätt. Dopinglagens ikraftträdande den 1 juli 1992 innebar en
avsevärd förändring av den rättsliga regleringen kring doping i Sverige.31 Dopinglagen kompletterade befintlig lagstiftning genom att kriminalisera innehav och
annan kontakt med anabola steroider, tillväxthormon och några andra av de dopingsubstanser som är vanligast förekommande vid idrottsliga dopingförseelser.32
Sedan dopinglagen trädde i kraft har den genomgått flera ändringar, varav de
flesta mer marginellt påverkat lagens omfattning och tillämpning.33 År 1999 genomgick dopinglagen dock ett antal mer genomgripande ändringar. Den mest betydelsefulla av dessa var kriminaliseringen av bruk av de i lagen uppräknade substanserna.34 Innan denna ändring kunde en brukare av dopingmedel endast fällas
till straffrättsligt ansvar om denne påträffades med substanserna i sin besittning.
Genom att utvidga lagens tillämpningsområde till att även omfatta bruk ökade
möjligheterna att bestraffa vanliga brukare av dopingbrukare markant, särskilt vad
gäller dem som tränar i privata gym eller av annan anledning inte omfattas av Riksidrottsförbundets dopingkontroller. Därigenom ökade också markant möjligheterna att även straffrättsligt pröva individer som testat positivt i en idrottslig doping26
27
28
29
30
31
32
33
34

28

Se t.ex. Verroken (2000), s. 2–3; ovan vid n. 77.
Dopinglistan (2012).
Narkotikastrafflag (1968:64).
Lag (2000:1225) om straff för smuggling (”smugglingslagen”).
Föregångaren till gällande lagstiftning, lag (1960:418) om straff för varusmuggling, ersatte
en rad lagar från 1920- och 1930-talen.
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (”dopinglagen”).
Dopinglagen 1–2 §§.
SFS 1994:1426 (nya regler om förverkande); SFS 2000:1245 (ändring till följd av införande
av lag om straff för smuggling); SFS 2005:303 (nya regler om förverkande).
SFS 1999:44. Lagen föregicks av prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.
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kontroll.35 Avslutningsvis bör nämnas att lagstiftaren utökat möjligheterna att i
vissa situationer tvinga individer att lämna prov när det föreligger misstanke om att
de brukar dopingsubstanser.36
Trots successiva utvidgningar är de idrottsliga antidopingreglerna alltjämt mer
omfattande än dopinglagstiftningen i bemärkelsen att de omfattar fler förbjudna
substanser, fler förbjudna kontakter med sådana substanser samt dopingmetoder.37
Lagstiftningen, och då särskilt dopinglagen, innebär dock en kraftig förstärkning av
antidopingarbetet vad gäller vilka personer som träffas av reglerna. Frågan utreds
vidare nedan men kortfattat kan sägas att idrottens regler endast binder de som är
medlemmar i en idrottsförening eller som på annat sätt deltar i en verksamhet som
kräver att utövarna accepterar de idrottsliga dopingreglerna medan lagstiftningen
är tillämplig på alla personer och i alla sammanhang.38
I skrivande stund finns det ett liggande förslag till omorganisation av antidopingarbetet. I sitt betänkande föreslår Organisationsutredningen mot dopning att
staten och idrottsrörelsen gemensamt ska bilda och driva en fristående nationell
antidopingorganisation (NADO), Antidopning Sverige AB. Denna organisation
skulle bland annat ha till uppgift planera och reglera antidopingarbetet inom idrotten samt bedriva dopingkontrollverksamheten, inklusive att utreda idrottsliga dopingförseelser.39

2.4 Internationalisering
2.4.1 Före WADA:s tillkomst
Antidopingarbetet bedrivs huvudsakligen på nationell nivå i form av de aktiviteter
som idrottsliga och offentliga organ vidtar. I allt större utsträckning styrs, utvecklas
och samordnas dock dessa aktiviteter på internationell nivå, och det är endast del35
36

37
38
39

I praktiken är dock överlappningen relativt blygsam, se vidare nedan kapitel 6.
Se t.ex. lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 17 a § (om det finns
misstanke om att den intagne är påverkad av bl.a. dopingmedel är denne skyldig lämna
prov); lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 18 a § (om det finns misstanke om att den dömde är påverkad av bl.a. dopingmedel är denne skyldig lämna prov);
lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 32 a § (om det finns misstanke om att
den intagne är påverkad av bl.a. dopingmedel är denne skyldig lämna prov); lag (1974:203)
om kriminalvård i anstalt 52 d § (den som är intagen är på begäran skyldig lämna prov,
bl.a. för kontroll av bruk av dopingmedel).
Det ska dock noteras att narkotika-, smugglings- och läkemedelslagstiftningen omfattar
flera substanser som inte omfattas av idrottsliga dopingregler, se vidare nedan avsnitt 3.5.
En därifrån separat fråga är hur lagstiftningen genomdrivs och tillämpas. Om detta, se
vidare nedan avsnitt 6.2.
SOU 2011:10.
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vis möjligt att skilja mellan det idrottsliga och det politiska internationaliseringsarbetet.
Ovan redovisades hur till exempel IOK, FIFA och UCI sedan 1960-talet utfört
dopingkontroller i samband med internationella tävlingar.40 Utöver sådana konkreta internationella åtgärder har internationella organisationer bidragit till att harmonisera antidopingarbetet till exempel genom att SOK och andra nationella olympiska kommittéer anammat IOK:s regler på området.
Internationaliseringen är dock inte begränsad till idrottsrörelsen. Stater har
sedan länge samarbetat för att bekämpa doping inom såväl den organiserade idrotten som i samhället i övrigt. Detta mellanstatliga samarbete var inledningsvis i stort
sett skilt från idrottsrörelsens antidopingarbete, men de två har gradvis närmat sig
varandra.
I det politiska internationella arbetet mot doping har Europarådet haft en viktig
samordnande roll vad gäller Sverige och andra europeiska staters deltagande i antidopingarbetet. Redan 1967 antog Europarådet en resolution om doping varigenom
medlemsstaterna åtog sig att övertyga idrottsorganisationerna om att fördöma och
bestraffa doping av inhemska och utländska idrottsutövare.41 Detta följdes av ett
flertal resolutioner och rekommendationer.42 År 1984 antog Europarådet en stadga
om antidoping som låg till grund för den IOK-stödda internationella olympiska
antidopingstadgan.43
Europarådets viktigaste bidrag till antidopingarbetet är dock sannolikt 1989 års
Europarådskonvention om doping som uppstod ur 1984 års stadga.44 Genom konventionen skapades ett ramverk som var avsett att utgöra grunden för vidare åtgärder på nationell nivå.45 Genom att underteckna Europarådskonventionen åtog sig
Sverige och övriga kontraktsstater bland annat att anta lagstiftning för att begränsa
tillgång till och användning av doping, att finansiera kontroller och analyser av
prov, att på andra sätt stödja genomförandet av dopingkontroller, att dra in stöd till
idrottsorganisationer som inte aktivt deltar i antidopingarbetet, att etablera testlaboratorier och att uppmana idrottsorganisationer till internationellt samarbete.46
Strax därefter tillträdde Sverige IADA-avtalet. IADA samarbetet omfattar förutom Sverige Australien, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Storbritannien och Frankrike
40
41
42
43
44
45
46
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Se vidare nedan avsnitt 3.4.
Europarådets resolution 1967.
Europarådets resolutioner 1986 och 2000, Europarådets rekommendationer 1979 och
1984.
Houlihan (2002), s. 159; Chaker (1999), s. 80.
Europarådskonventionen; Houlihan (2002), s. 160.
Tokarski m.fl. (2004), s. 60.
Europarådskonventionen, artiklarna 4–8.
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och syftar till att skapa kvalitetscertifierade dopingkontroller. Genom att underteckna IADA-avtalet åtog sig Sverige att verka för utveckling av harmoniserade och
effektiva dopingkontroller inom idrotten.47 IADA-avtalet föranleddes bland annat
av att det under 1980-talet blev påtagligt att idrottens antidopingarbete präglades av
stora skillnader mellan olika idrotter och olika länder vilket undergrävde förtroendet för antidopingarbetet.48

2.4.2 Efter WADA:s tillkomst
Det i särklass mest betydelsefulla resultatet av det internationella samarbetet på dopingområdet är dock tillkomsten av världsantidopingorganisationen, World AntiDoping Agency (WADA). Sedan organisationens tillkomst 1999 har antidopingarbetet i väsentliga hänseenden internationaliserats och intensifierats, och detta omfattar såväl idrottsliga som politiska aktörer.49
Till skillnad från det internationella samarbetet genom Europarådet och IADA,
vilket primärt rör stater,50 är de idrottsliga organen direkt bundna till WADA. Kärnan i WADA:s verksamhet utgörs av den så kallade Världsantidopingkoden
(”Koden”) som antogs i mars 2003 och som syftar till att förstärka och harmonisera
reglerna mot doping. Koden utgör en del av WADA:s Världsantidopingprogram
som utöver Koden består av internationella standarder för kontroller, laboratorier,
behandling av personuppgifter och andra, mer tekniska frågor samt rekommenderade regler och riktlinjer.51
Tillkomsten av WADA har även fördjupat staternas internationella åtaganden i
antidopingrörelsen. En majoritet av världens stater, däribland Sverige, har anslutit
sig till två internationella överenskommelser som syftar till att understödja WADA:s
arbete och genomdriva Koden på nationell nivå. I samband med Kodens tillkomst
antog ett stort antal stater Köpenhamnsdeklarationen (2003). I dagsläget har nästan
200 stater anslutit sig till Köpenhamnsdeklarationen, som inte är rättsligt bindande,
utan ett politiskt uttalande varigenom staterna uttrycker sin avsikt att förverkliga
Koden. Deklarationen är dock principiellt viktig eftersom Koden därigenom får betydelse för såväl nationella, regionala och internationella idrottsorganisationer som

47
48
49
50
51

IADA-avtalet.
RF, Dopinghistorik.
Christiansen (2006), s. 168.
Det ska dock noteras att staternas arbete bygger på det idrottsliga antidopingarbetet.
WADA, World Anti-Doping Program.
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för stater. I denna bemärkelse representerar Köpenhamnsdeklarationen ett viktigt
steg i den internationella antidopingrörelsen.52
Från ett rättsligt perspektiv har dock 2005 års UNESCO-konvention större betydelse eftersom den är den första folkrättsligt bindande överenskommelsen på dopingområdet. Närmare 150 stater har i dagsläget undertecknat UNESCO-konventionen. Som följer av namnet är det UNESCO och inte WADA som ligger bakom
konventionen som syftar till att bekämpa doping inom idrott i bred bemärkelse.53
De förpliktelser som deltagande stater åtar sig syftar dock till att understödja
WADA:s verksamhet i allmänhet och genomdrivandet av Koden i synnerhet genom
att staterna på internationell och nationell nivå vidtar alla lämpliga åtgärder som är
förenliga med Kodens principer.54 Detta omfattar dopingbekämpande åtgärder av
varje upptänkligt slag,55 inklusive att anta lagstiftning eller förvaltningspraxis och
att förstärka de idrottsliga aktörernas arbete med att genomdriva Koden inom
idrotten.56 UNESCO-konventionen förpliktar dock även staterna till att främja fortsatt och fördjupat internationellt samarbete inom och mellan politiska och idrottsliga aktörer,57 samt att vidta ekonomiska sanktioner mot de utövare och organisationer som inte följer Koden och andra därtill hörande antidopingregler.58
De idrottsliga och politiska aktörernas kamp mot doping har i betydande delar
förenats genom att inflytandet över antidopingrörelsen flyttats till WADA, som till
lika delar styrs av den olympiska rörelsen och av stater.59 Likaså bidrar idrottsliga
organ och stater i lika stor omfattning till WADA:s budget.60 WADA är således i allt
väsentligt ett gemensamt organ.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att utöver de lagstiftningsåtgärder som
svenska staten vidtagit av eget initiativ61 har den har genom internationella överenskommelser åtagit sig att bekämpa förekomsten av doping såväl inom den organiserade idrotten som inom samhället i övrigt. Antidopingrörelsen har således ut52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
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Köpenhamnsdeklarationen.
UNESCO-konventionen, artikel 1.
Se t.ex. UNESCO-konventionen, artiklarna 3.1, 14.
Se vidare nedan 5.2.
UNESCO-konventionen, artiklarna 5, 7–8, 11 (a), 12.
Ibid., artiklarna 3.2, 3.3, 13, 16.
Ibid., artikel 11 (b)–(c).
WADA styrs av två organ: ”Foundation Board” och ”Executive Committee”, vari idrotten
och staterna har lika stort inflytande. WADA, Statutes, artiklarna 6–7, 11–13.
WADA, Contributions to WADA’s budget, 2010-10-15. Bland staterna finns dock regionala skillnader vad gäller representation och finansiellt bidrag. T.ex. bidrar Europas stater
med närmare en fjärdedel av WADA:s budget, men har strax under en sjundedel av platserna på dess ”Foundation Board”. Ibid.
Se ovan avsnitt 2.3.

KAPITEL 2. EN ANTIDOPINGORGANISATION I UTVECKLING

vecklats till att i dag utgöra en i väsentliga hänseenden internationell rörelse som i
betydande omfattning involverar och leds både av idrottsliga organ och av stater.

2.5 Europeisering
Mot bakgrund av diskussionen i föregående avsnitt kan man tala om två utvecklingslinjer i antidopingrörelsen: dels en förskjutning av antidopingarbetet från lokal
till nationell till internationell nivå, dels en tilltagande förening av idrottsliga och
statliga aktörers verksamhet. Samtidigt finns det i Europa en tydlig utveckling mot
central reglering.
Som beskrevs ovan har Europarådet under lång tid spelat en viktig roll i antidopingarbetet. I denna bemärkelse kan en europeiseringsprocess spåras tillbaka till
1960-talet. Det finns dock avgörande skillnader mellan de ovan beskrivna överenskommelser som Sverige och andra medlemsstater träffat inom ramen för Europeiska rådet och EU:s inflytande på antidopingrörelsen.
EU saknar egen representation i WADA, men kan potentiellt ha ett betydande
inflytande på verksamheten eftersom tre av Europas fem representanter i WADA:s
”Foundation Board” är de medlemsstater som har och i tur och ordning kommer att
inneha ordförandeskapet i Rådet. Utöver dessa tillkommer två representanter från
Europarådet.
Hittills har dock EU:s påverkan på kampen mot doping varit tämligen begränsad. I över tjugo år har EU:s institutioner diskuterat att unionen bör spela en större
roll och hur detta skulle kunna ta sig uttryck.62 Dessa diskussioner har dock lett till
få påtagliga resultat.63 Till exempel har Europaparlamentariker vid flera tillfällen
utan framgång uppmanat kommissionen att föreslå lagstiftning i syfte att bekämpa
doping.64 Till EU:s viktigaste bidrag till antidopingrörelsen hör en “Code of Conduct against Doping in Sport”, ett icke-bindande dokument som syftar till att infor62

63
64

Se t.ex. Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 on Community action to
combat the use of drugs, including the abuse of medicinal products, particularly in sport,
EUT C 329, 31/12/1990, s. 4 (ej tillgänglig på svenska). För en tämligen detaljerad presentation av utvecklingen, se Soek (2009).
Vermeersch (2007), punkterna 16–17. Jfr Houlihan (2002), s. 173–174.
Se t.ex. Skriftlig fråga nr 1856/87 från Sir John Stewart-Clark (MEP) till kommissionen,
EGT C 160, 20/06/1988, s. 15; Skriftlig fråga nr 1514/95 från Niels Sindal (MEP) till kommissionen, EUT C 213, 17/08/1995, s. 62; Skriftlig fråga nr 2592/95 från Amedeo Amadeo
(MEP) till Kommissionen, EUT C 56, 26/02/1996, s. 28; Skriftlig fråga nr 471/96 från Gian
Boniparti och Antonio Tajani (MEP) till Kommissionen, OJ C 217, 26/07/1996, s. 50. Se
också Europaparlamentets resolution av den 13 november 2007 om idrottens roll i utbildningen, EUT C 200, 30/6/1997, s. 252, punkterna 1–3.
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mera och utbilda allmänheten,65 Europeiska unionens stöd för WADA och unionens plan för stöd till kampen mot doping inom idrotten.66 EU har således inte antagit bindande EU-rättslig lagstiftning som bidrar till att bekämpa doping.
Detta kan dock komma att ändras. Möjligheten att EU antar sådan lagstiftning
har ökat efter att det så kallade Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december
2009. Tidigare var Europeiska unionens direkta kompetens att agera på dopingområdet begränsad till att främja forskning, information och utbildning67 och även då
endast under förutsättning att förekomsten av doping utgjorde en stor folksjukdom
som hotade folkhälsan och endast för att vidta åtgärder av mindre ingripande karaktär.68
Efter de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget ger artikel 165 FEUF
den Europeiska unionen makt att vidta åtgärder i syfte att “främja europeiska
idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som
bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion”.69 Sådana
åtgärder ska syfta till att “utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer
och myndigheter med ansvar för idrott samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna”.70 Artikel
165 tycks utformad med antidopingåtgärder särskilt i åtanke. Innehållet i dessa
framväxande EU-rättsliga åtgärder på dopingområdet och konsekvenserna därav
utvecklas och analyseras vidare nedan.71

2.6 Sammanfattande slutsatser: Kockarna och soppan
Utredningen ovan visar att kampen mot doping inte lätt låter sig karaktäriseras. Det
är varken entydigt en statlig angelägenhet eller en idrottslig angelägenhet, och inte
heller entydigt en nationell, europeisk eller internationell angelägenhet. Kampen
65

66

67
68
69
70
71

34

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member
States, meeting within the Council on a code of conduct against doping in sport, OJ C 44,
19/02/1992, s. 1 (ej tillgänglig på svenska).
Se Rapport från kommissionen till Europeiska rådet om hur man kan bevara den nuvarande uppbyggnaden av idrotten och upprätthålla idrottens sociala funktion inom gemenskapen – Helsingforsrapporten om idrott, KOM(1999) 644 slutlig, 10/12/1999 (Helsingforsrapporten), s. 5.
D.v.s. endast åtgärder som inte tog sikte på reglering eller att genomdriva regler. Jfr nedan
avsnitt 5.2.
Artikel 152 EG (nu artikel 168 FEUF).
Artikel 165(1) FEUF.
Artikel 165(2) FEUF.
Se vidare nedan kapitel 7.
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mot doping drivs och regleras i viss utsträckning av offentliga och idrottsliga aktörer på samtliga dessa nivåer.
Mot denna bakgrund är det svårt att säga i vilken utsträckning de idrottsliga organens dopingbekämpande åtgärder är att betrakta som en rent intern angelägenhet eller, alternativt, om de utförs på det allmännas uppdrag. Som utvecklas nedan
är detta en fråga av central betydelse när det gäller att bestämma de rättsliga gränserna för dopingkampen.72 Det är till exempel relevant att verksamheten till stora
delar finansieras av staten73 och att staten har folkrättsligt åtagit sig att vidta åtgärder mot de idrottsliga aktörerna, om deras dopingbekämpande åtgärder skulle avvika från vad som överenskommits på internationell nivå, framför allt genom
WADA.74 Vidare förlitar sig staten på idrottsrörelsen för att uppfylla sina internationella förpliktelser att bekämpa doping.75
Med beaktande av dopingkampens utveckling och omfattning är det också
oklart i vilken utsträckning utövarna har ett inflytande över dopingreglerna och
samtycker till att vara bundna av dem. Antidopingkampens internationalisering
innebär att enskilda utövare, eller till och med enskilda förbund, i praktiken har
mycket litet inflytande över vad som gäller. Att i huvudsak samma dopingregler gäller i de flesta idrotter och länder innebär vidare att enskilda utövare i praktiken inte
har något alternativ till att acceptera bestämmelserna annat än att inte utöva sin
idrott i organiserad form. Dessa frågor och deras rättsliga konsekvenser behandlas
mer ingående nedan.76

72
73
74

75

76

Se vidare nedan kapitel 8 och kapitel 9.
Se t.ex. förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet 4–5 §§; prop.
2008/09:126, s. 16; Ds 2002:4, s. 112; SOU 1998:76, s. 151.
Europarådskonventionen, artikel 1; UNESCO-konventionen, artiklarna 7–16; Köpenhamnsdeklarationen, artiklarna 3–8; IADA-avtalet, artiklarna 7–11. Vissa förpliktelser
följer av Koden. Av stor betydelse i detta sammanhang är WADA, International Standard
for Testing, January 2009 (hädanefter ”IST”) som ligger till grund för stora delar av de
svenska dopingkontrollerna beskrivna ovan. Att inte följa IST utgör ett brott mot Koden.
Koden (2009), s. 11–12.
Se t.ex. SOU 1998:76, s. 152 (RF är Sveriges genomförandeinstans av IADA-avtalet); Ju
2003:E; Ju2006/5700/D (arbetsgruppen för frågor rörande dopning inom idrotten m.m.
har bl.a. till uppgift att säkerställa att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden
och att delta i revideringsarbetet av Koden); prop. 2008/09:126, s. 16.
Se vidare nedan avsnitt 8.2.
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KAPITEL 3.

Vad är doping?

3.1 Inledning
Vad är egentligen doping? Begreppet används till exempel i sammanhang som att
någon “dopat sig”, “gjort sig skyldig till doping” eller “åkt fast för doping” utan att
begreppet ”doping” närmare preciseras. Den lätthet med vilken begreppet används
antyder att det skulle vara precist, beständigt och universellt. Som utvecklas i detta
kapitel är dock så inte fallet: en enhetlig definition som delas av de dopingbekämpande aktörerna saknas.1
I detta kapitel utreds dopingbegreppets betydelse utifrån under vilka omständigheter en enskild kan träffas av ansvar enligt idrottsliga dopingregler och lagstiftning mot doping, främst med utgångspunkt i dopinglagen.2 I denna framställan
likställs således ”doping” med ”dopingförseelse” respektive ”dopingbrott”.3 I vardagligt tal torde det förekomma att en person sägs ha gjort sig skyldig till doping
trots att gärningen varken föranleder eller ens kan föranleda en åtgärd. De dopingbegrepp som definieras här och som brukas vidare nedan utgår dock från vad som
utgör en straffbar gärning i formell bemärkelse, enligt reglerna, utan hänsyn till
normalt språkbruk. Vad gäller definitionen av begreppet ”doping” saknar det betydelse om en straffbar gärning av någon anledning inte faktiskt leder till att gär-

1
2

3
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De flesta länder som kriminaliserat doping använder en annan definition än idrotten.
McNamee & Tarasti (2011), s. 13.
Härvidlag finns det dock även anledning att beakta annan lagstiftning som täcker situationer som inte utgör doping i dopinglagens bemärkelse, men väl enligt de idrottsliga dopingreglerna.
Se också ovan avsnitt 1.5.
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ningsmannen bestraffas, till exempel på grund av att det saknas kunskap om eller
bevisning av gärningen.4
För att en gärning ska kunna föranleda ansvar enligt idrottsliga dopingregler
eller lagstiftning mot doping krävs att fyra förutsättningar är uppfyllda. För det
första krävs att den individ som påstås ha brutit mot en regel omfattas av denna, det
vill säga att den enskilde i fråga faller under regelns tillämpningsområde i personligt hänseende. I detta hänseende finns det viktiga skillnader mellan regelkomplexen. Idrottsliga dopingreglers tillämplighet bygger på kontraktuell grund och kan
endast tillämpas gentemot en person som accepterat att bli bunden därav, vanligen
genom medlemskap i en idrottslig förening, och någon sådan begränsning saknas
vad gäller straffrättsliga reglers tillämplighet.
För det andra måste den aktuella gärningen vara straffbelagd, det vill säga att
den handling som är föremål för prövning måste utgöra en sådan situation som reglerna utpekar som straffbar. Detta kan annorlunda uttryckas som att den begångna
gärningen måste passa in på beskrivningen av den förbjudna gärningen i bemärkelsen att regelns så kallade objektiva rekvisit är uppfyllda. Som utvecklas nedan omfattar idrottsliga dopingregler i huvudsak två typer av gärningar, substansdoping
och metoddoping, medan lagstiftningen endast tar sikte på substansdoping. Vad
gäller substansdoping uppställer såväl idrottsliga som rättsliga regler två rekvisit:
substansen i fråga måste finnas upptagen bland de i reglerna uppräknade (substanskravet) och den enskildes kontakt med denna substans måste vara av viss natur
(kontaktkravet). Även om idrottsliga dopingregler och lagstiftning mot doping i
mycket liknar varandra i dessa hänseenden finns det också väsentliga skillnader.
För det tredje krävs skuld hos den enskilde. Med andra ord måste såväl objektiva som subjektiva rekvisit vara uppfyllda. Även om det i straffrättsliga sammanhang
krävs att den enskilde uppsåtligen eller genom oaktsamt agerande har begått gärningen i fråga, kan idrottsliga regler leda till ansvar för individen även i andra situationer. Frågan om skuld är nära förknippad med den fjärde och sista förutsättningen: att ingen grund för ansvarsfrihet är tillämplig.
Dessa är de formella förutsättningarna för att ansvar ska kunna utkrävas. I praktiken tillkommer ytterligare förutsättningar, inte minst att det går att bevisa att de
4

Sådana frågor av processuell natur diskuteras vidare nedan i kapitel 6. Den nordamerikanska professionella ligan i baseboll, Major League Baseball (MLB), kan användas som ett
illustrativt exempel av skillnaden mellan dessa. År 1991 införde MLB ett förbud mot bruk
av anabola steroider. Den basebollspelare som dessförinnan brukade anabola steroider
gjorde sig således inte i formell mening skyldig till doping. De som därefter brukat sådana
substanser har däremot gjort sig skyldiga till doping, trots att ytterst få upptäcktes och
straffades innan dopingkontroller infördes 2004. Se Mitchell Report, s. 18–25.
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här nämnda fyra förutsättningarna är uppfyllda. Dessa och andra frågor av processuella natur diskuteras vidare nedan.5
Detta kapitel fokuserar i första hand på individer som brukar doping i Sverige,
vilket återspeglas i dispositionen. Efter en kort genomgång av dopingbegreppets
historia ägnas merparten av kapitlet åt att utreda under vilka omständigheter en
brukare gjort sig skyldig till doping enligt svenska idrottsliga och straffrättsliga regler, i bemärkelsen att samtliga fyra förutsättningar ovan är uppfyllda. Kapitlet avslutas med att studera i vilken omfattning doping kan begås av andra än brukare, till
exempel tillverkare, försäljare, medhjälpare och anstiftare.

3.2 Dopingbegreppets utveckling
Etymologiskt kan ordet ”doping” spåras tillbaka till afrikanska stammar som använde ordet ”dop” för att beskriva druvbaserad alkohol som konsumerades i samband
med strider och religiösa riter. Nederländska kolonisatörer plockade så småningom
upp begreppet ”doop”, vilket fick en vidare bemärkelse till att även omfatta bruk av
andra stimulerande drycker. Begreppet ”doping” förekommer för första gången i en
engelsk ordbok 1889 och hänvisade då till en blandning av substanser som inkluderar opium och som gavs till hästar. Det var också i denna bemärkelse som begreppet
kom att brukas inom idrotten kring sekelskiftet 1800–1900.6
Under 1960-talet genomfördes de första försöken med att i officiella dokument
definiera doping. År 1963 föreslog Europarådet en definition som IOK med vissa
mindre ändringar accepterade:
att en idrottsman som tävlar brukar eller tillförs något kroppsfrämmande substans eller någon fysiologisk substans som intas i onormal mängd
eller som genom en onormal väg inträder i kroppen, endast i syfte att på
ett konstgjort och orättvist sätt öka sin prestation vid tävlan.7
Detta är en självständig definition av doping som vid en första anblick kan framstå
som tämligen tydlig. Det visade sig dock problematiskt att tillämpa denna definition, dels eftersom det var svårt att bevisa vissa av dess rekvisit såsom syftet med
bruket, dels eftersom definitionen innehåller flera vaga begrepp, till exempel
5
6
7

38

Se nedan kapitel 6.
Müller (2010), s. 1–2.
Dimeo (2007), s. 98; Houlihan (2002), s. 151; Møller (2010), s. 5 (“The administration to,
or the use by, a competing athlete of any substance foreign to the body or any physiological
substance taken in abnormal quantity or by an abnormal route of entry into the body, with
the sole intention of increasing in an artificial and unfair manner his performance in competition”)(min översättning).
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”onormal mängd” och ”onormal väg”. Det var således svårt att omsätta denna definition i praktik.8 I syfte att lösa dessa problem lanserade Europarådet fyra år senare,
1967, en ny definition enligt vilken doping var
att en frisk person brukar eller tillförs, oavsett sätt, för organismen
främmande substanser eller fysiologiska ämnen i överdrivna mängder
eller på ett onormalt tillvägagångssätt, endast i syfte att på ett konstgjort
och orättvist sätt påverka prestationen när personen deltar i en tävling.9
Även om 1967 års definition i vissa hänseenden var bättre än sin föregångare var
även den formulerad på ett sätt som medförde uppenbara genomförandesvårigheter. Flera av definitionens centrala begrepp är svåra att specificera i sådan utsträckning att de kan ligga till grund för konkreta åtgärder.10
Europarådets erfarenheter illustrerar svårigheterna med att formulera en generell definition av doping som både är praktiskt tillämpbar och som varken är för
omfattande eller för snäv utifrån idrottsrörelsens uppfattning om vilket beteende
som bör vara tillåtet respektive förbjudet.11
Som en reaktion på dessa svårigheter har definitionen av doping gradvis utvecklats från självständiga definitioner som de som presenterats ovan till uppräkningar
av samtliga situationer som är att betrakta som doping. Denna utveckling är påtaglig i såväl idrottsliga som rättsliga som politiska dokument. Världskonferensen mot
doping antog 1999 en deklaration vari doping definieras som
användningen av ett konstgrepp, oavsett om det är ett ämne eller en
metod, som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller kan öka
dennes prestation, eller förekomsten i idrottarens kropp av ett ämne,
eller användningen av en metod som ingår i förteckningen i bilagan till
den olympiska rörelsens antidopingkod.12

8
9

10
11
12

Houlihan (2002), s. 152; Møller (2010), s. 5.
Europarådets rekommendation 1967 (”the administration to or the use by a healthy person, in any manner whatsoever, of agents foreign to the organism, or of physiological
substances in excessive quantities or introduced by an abnormal channel, with the sole
purpose of affecting artificially and by unfair means the performance of such a person
when taking part in a competition”) (min översättning).
Houlihan (2002), s. 152; Møller (2010), s. 5.
Se Møller (2010), s. 4.
Lausannedeklarationen, artikel 2 (“the use of an artifice, whether substance or method,
potentially dangerous to athletes’ health and/or capable of enhancing their performances,
or the presence in the athlete’s body of a substance, or the ascertainment of the use of a
method on the list annexed to the Olympic Movement Anti-Doping Code”) (min översättning).
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Liknande lösningar har förekommit i nationell lagstiftning. Den franska antidopinglagen från 1965, ”Loi Herzog”, innehöll liksom den ovan citerade deklarationen
en beskrivning av doping. Styrande för lagstiftningens tillämpning var dock mer
detaljerade regelverk som räknade upp de förbjudna dopingsubstanserna. Av lagen
följde att en person skulle straffas för doping som
i idrottslig tävlan medvetet använt något av de ämnen som identifierats
i administrativ reglering, vilka är avsedda att på konstgjord väg och tillfälligt öka dennes fysiska förmåga och som kan skada dennes hälsa.13
Även Europarådet har hemfallit till liknande lösningar efter de misslyckade försöken under 1960-talet. 1989 års Europarådskonvention definierar ”doping inom
idrott” som ”att tillföra idrottsman eller idrottskvinna, eller bruk av dem, farmakologiska klasser av dopingsubstanser eller dopingmetoder”.14 Centralt i denna definition är dock uttrycken ”farmakologiska klasser av dopingsubstanser” och ”dopingmetoder” med vilka konventionen avser sådana substanser och metoder som är förbjudna enligt vissa internationella idrottsliga organisationer.15 Även denna definition är således baserad på en uppräkning av ett flertal situationer.
Att dessa definitioner innehåller en beskrivning av en substans ”som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller kan öka dess prestation” respektive ”som är
avsedda att på konstgjord väg och tillfälligt öka dennes fysiska förmåga och som
kan skada dennes hälsa” saknar betydelse för reglernas tillämpningsområde och i
förlängningen dopingbegreppets innebörd. De ger dock en inblick i motiven till
reglerna: doping är förbjudet eftersom det är farligt för utövarens hälsa och ökar
dennes prestation.16

13

14

15

16
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Lag nummer 65.412 av den 1 juni 1965, artikel 1 (“en vue ou en cours d’une compétition
sportive utilisé sciemment l’une des substances déterminées par le règlement
d’administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement
ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé.”) (min översättning).
Europarådskonventionen, artikel 2, 1 st. (’”doping in sport” means the administration to
sportsmen or sportswomen, or the use by them, of pharmacological classes of doping
agents or doping methods’) (min översättning).
Ibid., artikel 2, 2 st. (’”pharmacological classes of doping agents or doping methods” means, subject to paragraph 2 below, those classes of doping agents or doping methods banned by the relevant international sports organisations and appearing in lists that have been
approved by the monitoring group under the terms of Article 11.1.b’).
Ang. motiven till reglerna, se vidare nedan avsnitt kapitel 4.
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3.3 Doping enligt gällande regelverk
Den ovan beskrivna utvecklingen har under senare år slagit fullt ut i bemärkelsen
att nu gällande regler saknar en samlad beskrivning av vad som kännetecknar doping som företeelse och bygger i stället på en uppräkning av vissa förbjudna kontakter med vissa förbjudna substanser och förbjudna metoder.
Detta gäller inte minst dopinglagen. Som dess fullständiga namn – lag om förbud mot vissa dopningsmedel – antyder avser lagen inte att träffa doping som allmän företeelse utan gäller endast vissa avgränsande kontakter med vissa uppräknade substanser. Dopinglagens tillämpningsområde, och därmed även begreppet ”doping” i rättslig bemärkelse, avgränsas i lagen på följande sätt.
1 § Denna lag gäller
a) syntetiska anabola steroider,
b) testosteron och dess derivat,
c) tillväxthormon,
d) kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.
2 § Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas, eller
7. brukas.
I den idrottsliga kontexten är WADA:s Kod och dess definition av doping av central
och internationell betydelse.17 Den är dock tyvärr inte särskilt klargörande:
Doping definieras som förekomsten av en eller flera av de antidopningregelbrott som anges i artiklarna 2.1 till 2.8 i Koden.18

17
18

T.ex. har definitionen av doping i Koden stor betydelse för svenska idrottsliga antidopingregler och för Europarådets anti-dopingkonvention.
Koden (2009), 1 (”Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping
rule violations set forth in Article 2.1 through Article 2.8 of the Code”) (min översättning).
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Vilka dessa förbjudna substanser och metoder är framgår av en särskild bilaga. Således kan den internationella idrottsliga definitionen av doping endast utläsas
genom en fullständig betraktelse av såväl åtta artiklar i Koden som den särskilda listan över förbjudna substanser och metoder. Møller beskriver träffande denna definition som pragmatisk och cirkulär: doping är vad WADA säger att doping är.19
WADA:s bestämmelser ligger till grund för de svenska idrottsliga dopingreglerna. Den svenska idrottsliga definitionen av doping framgår genom tre instrument.
Vad gäller definitionen av doping refererar Riksidrottsförbundets stadgar till idrottens Dopingreglemente.20 Dopingreglementet, har samma dignitet som Riksidrottsförbundets stadgar, är baserad på Koden och Kodens tvingade regler äger vid
konflikt företräde framför Dopingreglementet.21 Vad som utgör en förbjuden substans eller metod framgår av Dopinglistan som utgör en integrerad del av Dopingreglementet men antas av WADA.22 Dopinglistan har således samma innehåll som
WADA:s ”Prohibited list”.
Kodens angreppssätt återfinns i Riksidrottsförbundets Dopingreglemente som
bygger på Koden och som följer samma struktur när det gäller att definiera vad som
utgör en förbjuden gärning och att avgränsa reglernas tillämpningsområde:23
1 § Doping
1.1 Definition
Vad som utgör bestraffningsbara förseelser framgår av 2 §.
För att utgöra en bestraffningsbar förseelse måste gärningen ha en anknytning till idrottslig verksamhet.
2 § Förseelser
Följande utgör bestraffningsbara förseelser:
…
Därefter räknar Dopingreglementet upp de förbjudna kontakterna med förbjudna
substanser och de förbjudna metoder som följer av WADA:s Kod.24
Av det ovan citerade avsnittet ur Dopingreglementet framgår att en förbjuden
gärning endast är att betrakta som en dopingförseelse om den har ”en anknytning

19
20
21
22
23
24
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Møller (2010), s. 4.
RF:s stadgar (2011), 13 kap. 1 § 2 st. (”Med doping menas de förseelser som anges i Idrottens dopingreglemente”).
RF:s stadgar (2011), 13 kap. 2 §.
Dopingreglementet (2011), 4 §.
Dopingreglementet (2011).
Se vidare nedan avsnitt 3.5–3.7.
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till idrottslig verksamhet”.25 För att en handling ska utgöra en dopingförseelse uppställer alltså reglerna ett allmänt rekvisit, utöver dem som definierar de olika dopingförseelserna, att det finns en koppling mellan gärning och någon form av
idrottslig verksamhet. Denna koppling kan dock vara tämligen svag. Hübinette &
Malmsten anför som ett exempel på en situation, som på grund av det allmänna rekvisitet inte utgör en dopingförseelse, att en tränare endast för egen del brukar en
dopingklassad substans.26

3.4 Reglernas subjekt: Vem kan göra sig skyldig
till doping?
Utgångspunkten i svensk straffrätt är att svensk lag är tillämplig på alla gärningar
som har begåtts eller kan antas ha begåtts i Sverige och att dessa kan prövas av
svensk domstol.27 Detta är ett uttryck för den så kallade territorialprincipen.28 Om
inte en begränsning av brottssubjekten särskilt följer av lagtexten,29 följer det därav
att alla personer som begår ett brott inom riket omfattas av svensk lagstiftning och
kan straffas enligt dessa.30 Lagstiftningen omfattar således alla dopinggärningar
som begåtts i riket. Därvid saknar det betydelse om gärningsmannen är svensk
medborgare eller bosatt i Sverige.
Detsamma gäller för de idrottsliga dopingreglerna vilkas tillämplighet, liksom
övriga bestraffningsregler, inte beror på den enskildes nationalitet eller var denne är
bosatt.31 De idrottsliga reglerna har till och med ett vidare tillämpningsområde än
de rättsliga reglerna i territoriellt hänseende.
De idrottsliga reglerna är dock avsevärt mer begränsade vad gäller vilka personer som omfattas. Inom svensk idrott återfinns, som nämnt, de centrala bestämmelserna i Dopingreglementet och dessa är tillämpliga på samma subjekt som Riksidrottsförbundets stadgar.32 Av Riksidrottsförbundets stadgar följer att den som är
medlem i Riksidrottsförbundet eller ett IdrottsAB kan bli föremål för bestraffning.33 Utöver medlemmar omfattar reglerna idrottsutövare som representerar
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Dopingreglementet (2011), 1.1 2 st.
Hübinette & Malmsten (2010), s. 169.
Brottsbalken (1962:700) 2 kap. 1 §.
Holmqvist (2009), kommentar till brottsbalken 2 kap. 1 §.
Se Jareborg (1995), s. 147–149.
I vissa situationer kan det vara oklart om så är fallet. Se vidare nedan 3.6.
Hübinette & Malmsten (2010), s. 24.
Dopingreglementet (2011), 1.2 (hänvisar till RF:s stadgar, 14 kap. 1 §).
RF:s stadgar (2011), 14 kap. 1 §. Utöver enskild kan även förening bestraffas, men detta
faller utanför ämnet för denna bok, se ovan avsnitt 1.1.
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svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang, idrottsutövare som i
skriftligt avtal med SF underkastat sig att Riksidrottsförbundets regler samt den
som tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller på annat sätt biträder idrottsutövare,
idrottsorganisation eller IdrottsAB.34 I praktiken omfattar reglerna en person om
denne är ”knuten till RF-familjen”, inte minst eftersom reglerna endast får genomslag om en verkningsfull sanktion, till exempel avstängning, kan utdömas mot
denne om han eller hon inte följer reglerna.35
Primärt är det dock de som är medlemmar i Riksidrottsförbundet som omfattas
av dess regler mot doping. Dessa personer har genom sitt medlemskap gjort ett civilrättsligt åtagande att följa idrottsliga regler, däribland Riksidrottsförbundets dopingregler. Det är förekomsten av en sådan civilrättslig förpliktelse som förklarar
varför en medlem i RF-familjen är skyldig att delta i dopingkontroller, medan den
som inte är medlem inte är det.36 Det idrottsliga regelverket gör dock inte någon
skillnad mellan enskilda med utgångspunkt i om de är elitidrottare, tävlande ickeelitidrottare eller motionsidrottare. Att idrottsutövarens skyldighet att genomgå dopingkontroll vilar på ett civilrättsligt förhållande innebär också att giltigheten av
idrottsutövarens åtagande kan ifrågasättas på civilrättslig grund.37

3.5 Substansdoping: Förbjudna substanser
3.5.1 Inledning
I detta avsnitt behandlas vilka substanser som är förbjudna enligt idrottsliga dopingregler respektive dopinglagen. Av förarbetena till dopinglagen framgår att vid
utformningen av lagstiftningen utgjorde de idrottsliga dopingregler som gällde vid
tillfället (1989) utgångspunkten.38 Trots denna utgångspunkt finns det dock skillnader mellan de två regelkomplexen.
Vad gäller idrottsliga sammanhang är den ”dopinglista” som WADA upprättat
och årligen uppdaterar styrande. Dopinglistan är indelad i tre delar: (i) substanser
och metoder som är förbjudna såväl vid som utanför tävling, (ii) substanser och
metoder som är förbjudna endast vid tävling och (iii) substanser förbjudna endast
34
35
36
37
38
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RF:s stadgar (2011), 14 kap. 1 §.
Hübinette & Malmsten (2010), s. 24.
Möjligen kan detta tyckas övertydligt, men denna till synes uppenbara slutsats får långtgående konsekvenser, se t.ex. vidare nedan kapitel 9.
Se vidare nedan avsnitt 8.3.
Se t.ex. Ds 1989:60, s. 48–53; prop. 1990/91:199, s. 15–18 (”Med denna utgångspunkt [att
idrottsrörelsens har och fortsättningsvis kan vara den som i första hand bör bekämpa
doping] bör, för att bedöma behovet av lagstiftningsåtgärder, i första hand granskas de
olika medel som används för dopning.” Ibid. s. 15).
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vid tävling och endast inom vissa idrotter. Till sistnämnda kategori hör alkohol
(P 1) och betablockerare (P 2), vilka på grund av sitt begränsade tillämpningsområde fortsättningsvis ägnas begränsad uppmärksamhet och de förbjudna metoderna
studeras separat nedan.39
De substanser som är förbjudna enligt idrottsliga regler och som ska behandlas i
detta avsnitt delas i dopinglistan in i nio kategorier. Vissa av dessa är som nämnt
förbjudna såväl inom som utanför tävling. Åtskillnad görs också mellan specificerade och icke-specificerade substanser. För en dopingförseelse som avser en specificerad substans utdelas en mildare påföljd om den enskilde kan styrka dels hur substansen kommit in i kroppen eller i dennes besittning, dels att syftet inte var att höja
utövarens idrottsprestation eller att dölja bruk av en prestationshöjande substans.40
Sådan sänkning av påföljden kan inte komma i fråga vid förekomst av en ickespecificerad substans.

Substanser

Utanför
tävling?

Specificerad?

S1

Substanser med anabol effekt

Ja

Nej

S2

Peptidhormoner, tillväxtfaktorer och besläktade substanser

Ja

Ja/Nej

S3

Beta-2-stimulerare

Ja

Ja

S4

Hormonantagonister och modulatorer

Ja

Ja/Nej

S5

Diuretika och andra maskerande substanser

Ja

Ja

S6

Stimulantia

Nej

Ja/Nej

S7

Narkotiska smärtstillande medel (analgetika)

Nej

Ja

S8

Cannabinoider

Nej

Ja

S9

Glukokortioder (kortison)

Nej

Ja

Som beskrevs ovan omfattar dopinglagen fyra kategorier av substanser: syntetiska
anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon, kemiska substanser
som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.41 Trots att de idrottsliga reglerna tjänade som förebild vid dopinglagens
utformning finns det flera tydliga skillnader mellan vad som utgör förbjudna substanser enligt de två regelverken.
För det första är de rättsligt förbjudna substanserna mer generiskt definierade än
dopinglistan som räknar upp specifika kemiska substanser som är förbjudna.
Denna skillnad ska dock inte överdrivas eftersom de idrottsliga dopingreglerna,
39
40
41

Se vidare nedan avsnitt 3.7.
Dopingreglementet (2011), artikel 10.4. Se vidare nedan avsnitt 6.4.
Se vidare ovan avsnitt 3.3.
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som utvecklas nedan, även omfattar andra substanser än de i dopinglistan särskilt
uppräknade.
För det andra omfattar dopinglistan fler substanser än dopinglagen. I denna bemärkelse kan det idrottsliga dopingbegreppet anses som vidare än det rättsliga.42
Vid dopinglagens tillkomst förespråkade flera remissinstanser att lagen borde omfatta fler av de substanser som är förbjudna inom idrotten än utredaren föreslagit,
till exempel efedrin och EPO.43 Lagstiftaren ansåg dock att ett förbud i lagstiftning
endast kan motiveras vad avser sådana substanser som har tydliga negativa hälsoeffekter.44 Som utvecklades ovan kompletteras dock dopinglagen av narkotikalagstiftningen och, ytterst, av läkemedelslagstiftningen.
Mot bakgrund av detta är återstoden av detta avsnitt disponerat som så att först
behandlas sådana substanser som är förbjudna enligt såväl dopinglagen som de
idrottsliga dopingreglerna,45 för att därefter behandla sådana substanser som är
förbjudna enligt de idrottsliga reglerna, men inte enligt dopinglagen.46
När den antogs var dopinglagen med några få undantag identisk med det förslag
som utredaren presenterade i sin departementspromemoria.47 En viktig skillnad
mellan promemorian och den lag som antogs är dock att lagen omfattar hanteringen av de uppräknande verksamma substanserna som sådana, medan förslaget till
lagstiftning i promemorian endast omfattade bruksfärdig beredning som innehöll
dessa substanser.48 Den valda lösningen möjliggör bestraffning av gärningar som
utgör ett led i tillverkningen av dopingmedel.
Det finns anledning att här beröra konsekvenserna av att dopinglagen baseras på
generiska beskrivningar av de substanser som lagen omfattar. Med ”generisk” avses
här att de substanser som lagen omfattar beskrivs i mer generella ordalag till att omfatta kategorier av substanser, till exempel syntetiska anabola steroider. Detta kan
jämföras med den idrottsliga dopinglistan som anger specifika aktiva kemiska substanser, till exempel 19-norandrostendion. Denna lagtekniska lösning är på intet
sätt unik,49 men medför vissa tolkningsproblem såtillvida att det i varje situation är
42

43
44
45
46
47
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Sådana enkla jämförelser kompliceras dock av t.ex. att dopinglagen är tillämplig i andra
och delvis mer omfattande situationer än de idrottsliga reglerna, se vidare ovan avsnitt 3.4,
och att skuld och ansvarsfrågor bedöms olika, se vidare nedan avsnitt 6.3.
Prop. 1990/91:199, s. 38–40.
Ibid., s. 15. Se vidare nedan kapitel 4.
Härvid utgår avsnittet från lagstiftningens indelning och ordning.
Som behandlats övergripande ovan, se ovan avsnitt 2.3. Som utvecklas här nedan kan dock
sådana substanser omfattas av annan lagstiftning.
Ds 1989:60.
Se prop. 1990/91:199, s. 19.
Jfr t.ex. narkotikastrafflagen (1968:64).
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nödvändigt att avgöra om en viss aktiv kemisk substans faller inom någon av de i
lagen angivna kategorierna.50
Kravet på rättssäkerhet är särskilt starkt inom straffrätten, varför det är en traditionell rättstillämpningsmaxim att straffbud ska tolkas restriktivt och att analogislut
bör undvikas.51 Vad gäller tolkningen av dopinglagen innebär detta att en viss kemisk substans vid tveksamhet bör anses falla utanför lagens tillämpningsområde.
Vid tolkning av dopinglagen är det lämpligt att utgå från förteckningen över
dopningsmedel som en expertgrupp upprättat sedan 2006 och som Statens folkhälsoinstitut publicerar.52 Förteckningen över dopningsmedel ska betraktas som expertgruppens tolkning av dopinglagen och utgör således inte en rättskälla i egentlig
mening men torde i praktiken ha stor betydelse för dopinglagens tillämpning. Det
framstår därför som lämpligt att utgå från förteckningen i den fortsatta analysen,
dock med förteckningens ställning i ständig åtanke.
Avslutningsvis finns det även anledning att här poängtera att det inte finns ett
direkt samband mellan prestationshöjning och vad som utgör en förbjuden substans. I diskussioner om substansdoping på engelska talas ofta om ”performance
enhancing drugs” (PED) eller ”performance enhancing substances” (PES), vilket
antyder att de förbjudna substanserna är prestationshöjande. Så är dock inte nödvändigtvis fallet. En substans kan upptas på den idrottsliga dopinglistan även om
den inte är prestationshöjande,53 och huruvida en viss substans höjer brukarens
prestation har saknat betydelse för lagstiftningens utformning.54

3.5.2 Anabola substanser
Anabola steroider åtnjuter en särskild ställning bland de förbjudna substanserna.
Anabola steroider utvecklades till läkemedel under 1930-talet och började brukas
av idrottsutövare i syfte att höja prestationsförmågan i mer omfattning under 1950och 1960-talen.55 År 1974 utvidgades den idrottsliga kampen mot doping till att
även omfatta anabola steroider, då de förbjöds av IAAF och tester av förekomsten av
50
51
52

53
54
55

Utredaren ansåg dock att dessa inte skulle bli så pass svåra att en kompletterande lista över
substanser var nödvändig. Ds 1989:60, s. 62.
Peczenik (1980), s. 89–90; Strömholm (1996), s. 463–464.
Expertgruppen består av representanter för Karolinska Institutet, Rättsmedicinalverket,
Läkemedelsverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Åklagarmyndigheten, Livsmedelsverket, Tullverket och Statens folkhälsoinstitut. Förteckning över dopningsmedel,
s. 15.
Koden (2009), 4.3.
Se vidare nedan kapitel 4.
Andrén-Sandberg (2003), s. 31–32, 134–135.
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anabola genomfördes i samband med europamästerskapen i friidrott samma år.56
Bruk av anabola substanser utgör i dag en betydande andel av de idrottsliga dopingförseelserna.57
Bruk av anabola steroider är också ett omfattande samhällsproblem. År 2009
uppskattade Folkhälsoinstitutet att ca 10 000 personer årligen brukar dopingmedel.
I merparten av dessa fall är det fråga om bruk av anabola steroider.58 Den uppmärksamhet som riktades mot bruket av anabola steroider var en av anledningarna
till dopinglagens tillkomst. Av förarbetena framgår att behovet av lagstiftningsåtgärder är särskilt påkallat för att bekämpa förekomsten av dessa substanser mot
bakgrund av deras hälsoskadliga effekt.59
Enligt dopinglistan är alla substanser med anabol effekt förbjudna såväl vid som
utanför tävling. Det inkluderar anabola steroider, men omfattar även andra substanser som har en anabol effekt. Det är således den anabola effekten som kännetecknar dessa substanser. Begreppet ”anabol” hänvisar till dessa substansers vävnadsbyggande effekt genom att minska vävnadsnedbrytning och bidra till bildningen av äggviteämnen.60
Dopinglistan omfattar först och främst androgena anabola steroider (AAS),61
vilka delas in i två underkategorier: exogena AAS som inte kan bildas på ett naturligt sätt i kroppen, till exempel nandrolon, och endogena AAS som kan bildas naturligt i kroppen, till exempel testosteron.
Dopinglagens systematik skiljer sig något från dopinglistans. Vad gäller anabola
steroider omfattar dopinglagen dels syntetiska anabola steroider, dels testosteron
och dess derivat.62 Till skillnad från dopinglistan innehåller inte lagstiftningen
någon uppräkning av de individuella kemiska substanser som omfattas av detta.
Inte heller ger förarbetena någon tydlig vägledning om vilka individuella kemiska
56
57

58
59
60

61
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Andrén-Sandberg m.fl. (2004), s. 17, 21.
En genomgång av Dopingnämndens praxis fr.o.m. augusti 2007 t.o.m. juni 2010 visade att
40 procent av de av nämnden straffade dopingförseelserna avsåg bruk av en anabol substans.
Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 21–30.
Prop. 1990/91:199, s. 16, 34.
Ds 1989:60, s. 11; prop. 1990/91:199, s. 16, 33; Andrén-Sandberg (2003), s. 132. Den anabola effekten mätts oftast i kväveretention, d.v.s. hur stor del av det tillförda kvävet som
stannar kvar i kroppen, vilket visar på hur mycket muskelmassa som bildats. AndrénSandberg (2003), s. 132.
Begreppen ”androgen” hänvisar till dessa substansers effekt att utveckla manliga könskaraktäristika, vilket i dopingsammanhang är att betrakta som en bieffekt till substansernas
anabola effekt. Ds 1989:90, s. 11; prop. 1990/91:199, s. 33; Andrén-Sandberg (2003), s. 132.
I andra sammanhang kan det dock vara den androgena effekt som eftersöks. AndrénSandberg (2003), s. 131.
Dopinglagen 1 § (a)–(b).

KAPITEL 3. VAD ÄR DOPING?

substanser som omfattas av lagen. I förarbetena till dopinglagen definieras anabola
steroider som ”syntetiskt framställda medel som till struktur och verkan liknar det
manliga könshormonet testosteron”.63
För dopinglagens praktiska tillämpning är det dock nödvändigt att mer exakt
fastställa vilka substanser som är förbjudna. Det följer av skrivelsens lydelse att endast ett fåtal substanser kan omfattas av dopinglagens uttryck ”testosteron och dess
derivat”. Denna uppfattning delas av expertgruppen som i förteckningen över dopningsmedel tolkat skrivelsen restriktivt till att endast omfatta just testosteron och
inte övriga endogena AAS, vilka således faller utanför dopinglagens tillämpningsområde i denna del. Dessa substanser kan dock utgöra ”syntetiska anabola steroider”, vilket expertgruppen tolkar mer generöst, och därför omfattas av dopinglagen.
Till exempel är androstendiol enligt dopinglistan en förbjuden endogen AAS men
enligt förteckningen över dopningsmedel en syntetisk anabol substans liksom den
enligt idrotten exogena substansen 1-androstendiol.64
Utöver testosteron, dess derivat och syntetiska anabola steroider omfattar dopinglagen substanser som ökar produktionen eller frigörelse i kroppen av testosteron och av testosteron derivat.65 De substanser av denna typ som är upptagna i förteckningen över dopningsmedel återfinns inte bland dem som räknas upp i dopinglistan, men omfattas rimligen ändå eftersom reglerna förbjuder samtliga substanser
med anabol effekt.66
Vid beaktande av expertgruppens förteckning, vilket framstår som lämpligt i avsaknad av källor som visar motsatsen, tycks dopinglagen sammantaget omfatta
samma androgena anabola steroider som dopingreglerna.
Beteckningen ”steroid” hänvisar till substansens molekylära struktur och har således ingen direkt koppling till dess anabola effekt.67 Tvärtom finns det en grupp av
substanser som varken är exogena eller endogena steroider, men som ändå har en
anabol effekt. Till dessa hör till exempel klenbuterol, som inte är en steroid men
som stimulerar beta-2-adrenerga receptorer och därigenom förhindrar nedbrytning av muskelprotein, stärker muskelproteinsyntesen och bryter ned fett.68 I dopinglistan upptas klenbuterol som en annan (icke-steroid) anabol substans som är
förbjuden. Enligt förteckningen över dopningsmedel faller emellertid klenbuterol
utanför dopinglagens tillämpningsområde. Denna bedömning förefaller korrekt ef63
64
65
66
67
68

Ds 1989:60, s. 11.
Jfr Förteckning över dopningsmedel och Dopinglistan (2012).
Dopinglagen, 1 § d); prop. 1990/91:199, s. 17.
Dopinglistan (2012), s. 2.
Ds 1989:60, s. 63.
Andrén-Sandberg (2003), s. 172.
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tersom klenbuterol, liksom andra icke-steroida substanser, rimligen inte tillhör
någon av de i lagen utpekade kategorierna.

3.5.3 Tillväxtfaktorer
Under 1980-talet utvecklades bruket av ett antal i dag etablerade dopingsubstanser
och dopingmetoder. En av dessa substanser var tillväxthormoner.69 Tillväxthormoner har haft en jämförelsevis kort och snabb utveckling som dopingsubstans.
Syntetiskt tillväxthormon utvecklades och såldes för första gången under 1980talet, och redan under slutet av 1980-talet vidtog idrottsrörelsen åtgärder för att begränsa dess bruk.70 Tillväxthormon är en i kroppen naturligt förekommande peptidhormon som stimulerar individens tillväxt, främst under puberteten, och vars
avsaknad leder till dvärgväxt. Det var möjligt – men svårt och riskfyllt – att extrahera naturligt tillväxthormon från lik varför syntetiskt tillväxthormon utvecklades
just som ett medel mot dvärgväxt.71 Som dopingmedel används dock tillväxthormon i syfte att öka muskelmassan.72
Dopinglistan innehåller en inte uttömmande uppräkning av förbjudna tillväxtfaktor. Av de i de idrottsliga reglerna uppräknade faktorerna är det uppenbart att
även tillväxthormon (growth hormone, GH eller somatropin) omfattas av dopinglagen.73
Mer tveksamt är om övriga i dopinglistan uppräknade tillväxtfaktorer omfattas
av lagen. På dopinglistan finns till exempel IGF-174 som är ett insulinliknande hormon som stimuleras av tillväxthormoner och en stor del av tillväxthormonets anabola effekter förmedlas av IGF-1.75 IGF-1 är dock inte självt ett tillväxthormon och
varken frigör eller stimulerar produktion av tillväxthormon. Det faller därmed utanför dopinglagens tillämpningsområde.76

69
70
71
72
73
74
75
76

50

Även benämnd ”HGH” efter ”human growth hormone”.
Rosen (2008), s. 76–78.
Se Andrén-Sandberg (2003), s. 176; Rosen (2008), s. 76–77.
Det ska dock noteras att de vetenskapliga bevisen för tillväxthormonernas effekt är svaga.
Se t.ex. Andrén-Sandberg (2003), s. 177; Houlihan (2002), s. 85.
Jfr Dopinglistan (2012) med dopinglagen, 1 § 1 c) (”tillväxthormon”) och hur den tolkas
enligt Förteckningen över dopningsmedel.
Insulin-like growth factor 1.
Andrén-Sandberg (2003), s. 180.
Se Förteckningen över dopningsmedel. 1996 års utredning övervägde huruvida dopinglagen borde utvidgas till att även omfatta IGF-1, men beslutade att inte föreslå någon sådan
ändring mot bakgrund av att tillgången var begränsad och att bevis saknades för att substansen användes i dopingsyfte. SOU 1996:126, s. 325.
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Utöver tillväxthormon omfattar dock dopinglagen även tillväxthormonfrisättande substanser, Ghrelin eller GHRP.77 Det framgår inte explicit av dopinglistan
att sådana substanser omfattas av de idrottsliga antidopingreglerna, men dessa
ryms rimligen under listans öppna beskrivning av andra förbjudna preparat.78

3.5.4 Narkotika och icke-narkotiska stimulanter
De idrottsliga dopingreglerna förbjuder flera substanser som i rättsliga sammanhang definieras som narkotika. På dopinglistan förekommer narkotiska preparat i
tre kategorier av dopingsubstanser: stimulantia, narkotisk analgetika och cannabinoider.
Vissa narkotiska substanser har egenskaper som ger brukaren en idrottslig fördel. Stimulantia, och då främst amfetamin, har sedan länge förekommit som dopingmedel inom idrotten och var den vanligaste dopingsubstansen inom idrott
mellan 1948 och början av 1970-talet.79 Stimulanter stimulerar det centrala nervsystemet och används som dopingmedel i syfte att motverka trötthet, öka uppmärksamheten, öka aggressiviteten samt att – genom att höja humöret – öka tävlingsviljan.80
Narkotisk analgetika är smärtstillande medel, främst opiater och opioder såsom
morfin och metadon och substanser med liknande effekt. Bruk av dessa medel ger
en högre smärttröskel, vilket kan vara en fördel inom vissa idrotter men resulterar
samtidigt i nedsättning av såväl reaktionsförmåga som den naturliga andningen.
Sammantaget torde bruk av dessa substanser påtagligt försämra prestationsförmågan. Skälet till att dessa medel är dopingklassade är i stället framför allt att skydda
idrottsutövarna mot att dölja smärta vid skada vilket, i förlängningen, leder till ytterligare eller svårare skador.81 Även bruk av cannabinoider ger få idrottsliga fördelar. Tvärtom sänker cannabinoidbruk den motoriska skickligheten, den fysiska kapaciteten, testosteronnivåerna och motivationen.82 Detta har också accepterats av
CAS.83
77
78
79
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Dopinglagen 1 § d); Förteckningen över dopningsmedel.
Dopinglistan (2012), s. 3.
Se Andrén-Sandberg (2003), s. 30–31, 121; Dimeo (2007), s. 53–68, särskilt s. 67; Rosen
(2008), s. 7–39.
Andrén-Sandberg (2003), s. 120–122; Houlihan (2002), s. 62–67.
Andrén-Sandberg (2003), s. 130–131; Houlihan (2002), s. 70.
Andrén-Sandberg (2003), s. 194; Houlihan (2002), s. 90–91.
CAS 2008/A/1577, USADA mot R, punkt 52 (”Indeed, the Respondent’s own testimony
which is quoted by USADA in its Appeal Brief that he feared that ‘marijuana slows my
reaction considerably and gives my competitors and advantage’ appears credible to the
Panel.”).
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En jämförelse mellan dopinglistan och de substanser som klassas som narkotika
i rättslig mening84 visar att många av de vanligaste narkotiska preparaten också är
dopingklassade, till exempel amfetamin, kokain, hasch, marijuana, heroin, morfin,
katin och opium. Den visar också att samtliga idrottsliga dopingsubstanser som
klassas som analgetika eller cannabinoider omfattas av narkotikalagstiftningen.
Vissa substanser faller under båda regelverk, till exempel gammahydroxibutyrat
eller GHB, som ofta brukas i berusningssyfte och omfattas av narkotikastrafflagen.85 Beroende på dosering kan dock GHB även öka frisättningen av tillväxthormon och utgör således dopingmedel enligt dopinglagen.86
Det finns dock vissa skillnader mellan regelverken. För det första finns det substanser som rättsligt är att anse som narkotika, men som inte utgör dopingsubstanser i idrottslig mening, till exempel LSD. Till denna grupp hör också kodein som
fram till 1993 fanns upptaget bland inom idrotten förbjudna narkotiska analgetika.
Att kodein fanns upptaget berodde bland annat på analystekniska skäl: kodein är
kemiskt ett morfinderivat och vid analys av dopingprov var det svårt att avgöra om
idrottsutövaren tagit kodein eller någon annan, förbjuden substans.87 Det visade
sig dock problematiskt att upprätthålla kravet eftersom det ingick i en rad receptfria
kombinationspreparat mot smärta och hosta.88 Likaså finns det idrottsliga dopingsubstanser som utgör stimulantia, men som inte är att betrakta som narkotika i
rättslig mening, till exempel adrenalin, efedrin och stryknin.89

3.5.5 Övriga substanser
Utöver de ovan behandlade substanserna är följande kategorier av substanser förbjudna inom idrott: peptidhormoner och besläktade substanser (S2), beta-2-stimulerare (S3), hormonantagonister och modulatorer (S4), diuretika och andra maskerande substanser (S5) och glukokotikoder (S9), alkohol (P1) samt betablockerare
(P2). Dessa substanser har gemensamt att de i rättslig bemärkelse varken utgör do84
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Vad som utgör narkotika framgår främst av en förteckning över narkotikasubstanser som
utgör bilaga till förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. Vid tolkning av denna
förteckning beaktas även Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika vilka upprättats med stöd av 3 § i ovannämnda förordning.
Se förteckning över narkotikasubstanser.
SOU 1996:126, s. 320.
Ds 1989:60, s. 11.
Andrén-Sandberg (2003), s. 130.
År 1996 övervägdes att utvidga dopinglagen till att även omfatta efedrin. Utredningen
konstaterade emellertid att det då var oklart om bruket av efedrin var så omfattande att
regleringen i läkemedelslagstiftningen var otillräcklig och förslog därför ingen lagändring.
SOU 1996:126, s. 327.
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pingmedel eller narkotika. Vad gäller kontakten med sådana substanser får den
rättsliga regleringen i stället sökas i läkemedelslagstiftningen.
Avgörande för huruvida en viss substans omfattas av läkemedelslagstiftningen
är om den utgör ”läkemedel” i lagens bemärkelse.90 Den svenska läkemedelslagstiftningen bygger på ett EU-direktiv91 och innehåller två alternativa grunder för
att klassificera en substans som läkemedel: en baserad på presentation och en
annan, baserad på funktion.92 Enligt presentationsdefinitionen utgör en substans
ett läkemedel om den ”tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att
förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur”.93 Enligt den funktionella definitionen är ett läkemedel en substans ”som kan användas på eller tillföras
människor eller i djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska
funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för
att ställa diagnos”.94
Vad gäller dopingmedel torde det främst vara den funktionella definitionen som
är aktuell att tillämpa. En bedömning av huruvida en produkt utgör ett läkemedel
enligt den funktionella definitionen ska göras med beaktande av samtliga egenskaper hos produkten, däribland särskilt dess sammansättning, dess farmakologiska,
immunologiska och metaboliska egenskaper enligt aktuella vetenskapliga rön, det
sätt på vilket den används, dess spridning, hur känd den är hos konsumenterna och
de risker som kan vara förenade med produktens användning. Bedömningen av
substansens funktion ska ske utifrån dess normala användning.95 Härvid är det endast sådana substanser för vilka det finns vetenskapligt stöd att de har sådana effekter som ska betraktas som läkemedel och vid tveksamma fall anses en substans inte
utgöra läkemedel i rättslig bemärkelse.96 En substans som saknar nämnvärd fysiologiska påverkan har inte en sådan nödvändig påverkan på kroppens funktioner att
den uppfyller den funktionella definitionen av läkemedel.97
Det är inte möjligt att med fullständig säkerhet bekräfta i vilken mån de idrottsliga dopingssubstanserna utgör läkemedel, dels eftersom dopinglistan utöver de
särskilt uppräknande substanserna även förbjuder substanser med liknande struk90
91
92
93
94
95
96
97

Av praktiska skäl används i detta sammanhang begreppet ”läkemedel” i stället för det mer
korrekta ”humanläkemedel”, d.v.s. läkemedel avsedda för människor och inte djur.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, EGT L 311, 28.11.2001, s. 67, artikel 1.
Se förenade målen C-211/03, C-299/03 och C-316–318/03, HLH Warenvertriebs, punkterna 46–54.
Läkemedelslagen (1992:859) 1 § 1 p.
Ibid., 1 § 2 p.
Mål C-27/08, BIOS Naturprodukte, punkterna 22–23.
Se mål C-140/07, Hecht-Pharma, punkterna 29, 39.
Ibid., punkten 41; mål C-27/08, BIOS Naturprodukte, punkten 21.
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tur eller effekt, dels eftersom andra substanser än de som är eller har varit föremål
för prövning av Läkemedelsverket kan utgöra läkemedel. Av de substanser som
finns uppräknade i dopinglistan torde det dock vara få som inte är att betrakta som
läkemedel. Till läkemedel hör således sannolikt bland annat sådana anabola substanser och tillväxtfaktorer som inte omfattas av dopinglagen och stimulantia som
inte omfattas av narkotikalagen, till exempel klenbuterol, IGF-1 och efedrin. Den
enda dopingsubstans som med säkerhet faller utanför doping-, narkotika- och läkemedelslagstiftningen är alkohol.98 I idrottsliga sammanhang är dock alkohol förbjuden endast vid tävling och endast inom vissa idrotter.

3.5.6 Sammanfattning
Baserat på utredningen ovan kan de substanser som är förbjudna enligt idrottsliga
dopingregler huvudsakligen delas in i tre kategorier: (i) sådana som omfattas av dopinglagen, (ii) sådana som omfattas av narkotikalagen, och (iii) sådana som omfattas av läkemedelslagstiftningen.
Till den första kategorin hör anabola substanser och tillväxtfaktorer undantaget
dels anabola substanser som inte är steroider, dels andra tillväxtfaktorer än tillväxthormon. Att inkludera dessa substanser är oförenligt med lagens ordalydelse vilken, som nämnt, bör tolkas snävt.99 Dopinglagen omfattar inga substanser som
inte omfattas av idrottens dopingregler.
Den andra kategorin omfattar analgetika, cannabinoider och merparten av de
substanser som idrottsligt klassificeras som stimulantia. Hit hör också många substanser som inte utgör dopingmedel i idrottslig mening, inklusive vissa som tidigare utgjort doping, till exempel kodein.
De allra flesta substanser som är förbjudna substanser enligt idrottsliga regler
kan också användas ”i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska
funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan” och
utgör därmed läkemedel. Kontakten med dessa substanser regleras således i läkemedelslagstiftningen i den omfattning substansen inte omfattas av den särskilda
lagstiftningen om dopingmedel eller narkotika och den föreskriver något annat.100
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Vilken dock omfattas av annan lagstiftning, t.ex. av alkohollagen (2010:1622).
Dopinglagen 1 § (a)–(c).
Läkemedelslagen (1992:859) 1 § 4 st. Läkemedelslagstiftningen kompletteras i vissa hänseenden av smugglingslagstiftningen. Se vidare nedan avsnitt 3.6.
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De idrottsliga dopingmedel som inte faller under den första eller den andra kategorin kan således hänföras till den tredje kategorin.101 Det är härvid intressant att
konstatera att denna indelning inte helt följer de i idrottsliga regler identifierade kategorierna. Till exempel klassificeras amfetamin och efedrin på samma sätt i de
idrottsliga reglerna, medan amfetamin rättsligt är föremål för en mer omfattande
reglering än efedrin, både i bemärkelsen att fler kontakter är kriminaliserade och
att straffen är hårdare.
Idrottsliga dopingsubstanser
S1

S2

Lagstiftning

Substanser med anabol effekt
a) Exogena AAS

1 § a), d) dopinglagen

b) Endogena AAS

1 § a), b) dopinglagen

c) Andra anabola substanser

Läkemedelslagen

Peptidhormoner, tillväxtfaktorer och besläktade ämnen
Tillväxthormon

1 § c) dopinglagen

Andra tillväxtfaktorer

Läkemedelslagen

Andra peptidhormoner

Läkemedelslagen

S3

Beta-2-stimulerare

Läkemedelslagen

S4

Hormonantagonister och modulatorer

Läkemedelslagen

S5

Diuretika och andra maskerande substanser

Läkemedelslagen

S6

Stimulantia

Narkotikastrafflagen/
Läkemedelslagen

S7

Narkotiska smärtstillande medel (analgetika)

Narkotikastrafflagen

S8

Cannabinoider

Narkotikastrafflagen

S9

Glukokortioder (kortison)

Läkemedelslagen

P1

Alkohol

P2

Betablockerare

Läkemedelslagen

3.6 Substansdoping: Förbjudna kontakter
3.6.1 Inledning
I föregående avsnitt diskuterades vilka substanser som kan ligga till grund för en
idrottslig dopingförseelse eller ett straffrättsligt brott enligt gällande regelverk och
lagar (substanskravet). Som nämndes inledningsvis i detta kapitel förutsätter dock
bestraffning för substansdoping under såväl rättsliga som idrottsliga regler även att
101

Däremot gäller förstås inte omvänt att samtliga läkemedel utgör dopingmedel i idrottsligt
hänseende.
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den aktuella kontakten med substansen är förbjuden (kontaktkravet). I detta avsnitt
utreds vilka hanteringsformer som är förbjudna enligt idrottsliga och rättsliga dopingregler.
Som utvecklas nedan finns det två viktiga skillnader mellan de olika regelkomplexen. För det första omfattar de idrottsliga reglerna fler förbjudna kontaktformer
än de rättsliga reglerna. För det andra finns det skillnader mellan olika rättsliga regelverk. Förekomsten av såväl kontaktkrav som substanskrav förekommer i dopinglagen, liksom i narkotika- och läkemedelslagstiftningen. Det finns dock vissa skillnader mellan dessa vad gäller vilka kontakter som är förbjudna, vilket medför att
det har betydelse vilken lagstiftning som är tillämplig på en viss substans.102
Såväl rättsliga som idrottsliga dopingregler förbjuder ett flertal mer eller mindre
varierade hanteringsformer. Vad gäller det idrottsliga regelverket återfinns det centrala stadgandet vad gäller förbjudna kontakter i 2 § Dopingreglementet som innehåller en katalog över åtta bestraffningsbara dopingförseelser: (i) förekomst av en
förbjuden substans eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer i en idrottsutövares dopingprov (”förekomstförseelse”); (ii) bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans eller metod (”bruksförseelse”); (iii) vägran eller underlåtenhet att
underkasta sig dopingkontroll (”vägransförseelse”); (iv) underlåtenhet att iaktta
föreskrifter för vistelserapportering med mera (”vistelserapporteringsförseelse”);
(v) försvårande av dopingkontrollprocess; (vi) innehav av förbjudna substanser
eller metoder (”innehavsförseelse”); (vii) främjande av brott mot Riksidrottsförbundets regler mot doping genom att i anknytning till idrottslig verksamhet i något
led delta i överlåtelse av förbjuden substans samt försök till detta (”befattningsförseelse”); (viii) medhjälp eller försök till medhjälp till dopingförseelse (”medhjälpsförseelse”).
Motsvarande stadgande i dopinglagen återfinns i 2 §. Av denna framgår att en förbjuden substans inte får (i) införas till landet, (ii) överlåtas, (iii) framställas, (iv) förvärvas i överlåtelsesyfte, (v) bjudas ut till försäljning, (vi) innehas eller (vii) brukas.
För att underlätta undersökningen och tydliggöra jämförelsen mellan regelsystemen är utredningen nedan indelad utifrån subjekt, det vill säga utifrån vilka kategorier av personer som träffas av de olika förbuden. De förbjudna hanteringsformerna delas nedan in utifrån att de avser tre kategorier av aktörer: de som brukar de
förbjudna substanserna, de som säljer eller som på annat sätt ingår i distributionskedjan av de förbjudna substanserna, samt andra individer som hjälper, förmår
eller medverkar till bruket.
102
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Som ska diskuteras vidare nedan finns det också betydande skillnader vad gäller hur
stränga straff som döms ut för liknande gärningar. Se vidare nedan avsnitt 6.4.
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3.6.2 För brukaren förbjudna kontaktformer
Dopingreglementet innehåller en katalog över de kontakter som utgör bestraffningsbara dopingförseelser. Vad gäller substansdoping är det främst tre av dessa
kontakter som är aktuella vad gäller brukare: förekomst av en förbjuden substans
eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer i en idrottsutövares dopingprov,
bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans, samt innehav en förbjuden substans.103
Formellt finns det förstås en viss skillnad mellan att bruka en förbjuden substans
och att spår av samma förbjudna substans förekommer i ett dopingprov. Förekomsten av spår av en substans i prov förutsätter dock rimligen bruk av samma substans.104 De två överlappar också i praktiken varandra eftersom bruk oftast upptäcks genom spår i prov. Dopingnämnden har aldrig straffat en idrottsutövare för
en dopingförseelse på grund av att denne brukat en förbjuden substans och grundar
i stället sina beslut på förekomsten av en förbjuden substans i dopingprov.105 Detta
är naturligt eftersom dopingprov är det primära och i många fall enda sättet att bevisa bruk av en förbjuden substans. Eftersom dessa två grunder i flera hänseenden
sammanfaller, innehåller således de idrottsliga dopingreglerna två för brukare förbjudna kontaktformer med en förbjuden substans: innehav och bruk. Det är dock
viktigt att komma ihåg att innehav och bruk av vissa förbjudna substanser, så kallade specificerade substanser, inte är straffbara annat än i samband med tävling.106
Dopinglagen har sedan sin tillkomst stadgat att det är straffbart för en individ att
inneha en förbjuden substans. Syftet med denna regel är enligt förarbetena dels att
förhindra att substanserna överlåts, dels att markera att de förbjudna substanserna
inte bör brukas.107
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Dopingreglementet (2011), 2.1, 2.2 och 2.6. Frågor om brukarens ansvar för försök och
förberedelse diskuteras vidare nedan.
Det är tänkbart att konstruktionen är tänkt att förtydliga att förekomsten av en straffbar
förseelse inte förutsätter att det kan styrkas att idrottsutövare fått i sig den förbjudna substansen genom uppsåt eller vårdslöshet, vilket ordet ”bruk” möjligen signalerar. Detta
framgår dock med all önskvärd tydlighet av beskrivningen av förseelsen ”bruk”. Dopingreglementet (2011), 2.2.
En genomgång av Dopingnämndens praxis fr.o.m. 2007-08-22 t.o.m. 2010-05-03 visar att
av samtliga ärenden där nämnden beslutat bestraffa en enskild idrottsutövare (59 fall)
baserades 73 procent (43 fall) på Dopingreglementet (2011), 2.1 avseende förekomst av
spår i dopingprov och resterande 27 procent (16 fall) på Dopingreglementet (2011), 2.3
avseende vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll. I inget fall under
perioden stödde Dopingnämnden sitt beslut på Dopingreglementet (2011), 2.2 som avser
bruk av förbjuden substans eller metod.
Se vidare ovan avsnitt 3.5.1.
Ds 1989:60, s. 55.
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I sin nuvarande lydelse omfattar dopinglagen även bruk av de i lagen uppräknade substanserna, men så har inte alltid varit fallet. Frågan huruvida även konsumtion av en förbjuden substans skulle omfattas av dopinglagen övervägdes, men förkastades i förarbetena till lagen. Mot en kriminalisering av bruk anförde den särskilda utredaren att dopingmedel till skillnad från narkotika inte är beroendeframkallande och endast skadar brukaren. Denne gör dock gällande att det kan vara
lämpligt utvidga lagstiftningen till att även omfatta bruk om det skulle visa sig till
exempel bruk av anabola steroider kan leda till våldshandlingar.108 Även i propositionen förkastades idén om att kriminalisera bruk av dopingsubstanser, dock på tre
delvis annorlunda grunder: för det första att dopingmedel till skillnad från narkotika inte är beroendeframkallande, för det andra att Sverige inte traditionellt betraktat doping som kriminellt och, för det tredje, att informationsinsatser och idrottsrörelsens kontrollverksamhet var tillräckligt effektiva för ”att komma åt dopningsproblemet”.109
I slutet av 1990-talet genomfördes dock en översyn av dopinglagen som ledde till
att lagen utvidgades till att även omfatta bruk av de i lagen uppräknade substanserna.110 I förarbetena konstaterades att det var oklart huruvida dopingbruk leder till
våldsamt beteende eller annat annan kriminalitet eller till psykisk ohälsa, att det
inte var visat att dopingmedel är beroendeframkallande och att missbruket av dopingmedel knappast var av sådan omfattning att ett avsteg från den allmänna principen om att inte straffbelägga handlingar riktade mot den enskilda kunde motiveras.111 Regeringen ansåg dock att behovet av att tydligt och konsekvent markera att
samhället tar avsteg från allt dopingbruk, särskilt för att motverka doping bland
unga, motiverar avsteg från nämnda princip.112
Det framgår av förarbetena att begreppet ”bruk” i dopinglagen avses ha samma
innebörd som i narkotikalagstiftningen. För att man ska kunna döma till ansvar är
det således inte tillräckligt att det förekommer spår av en förbjuden substans i ett
prov. Därutöver krävs att det genom ytterligare bevisning kan styrkas att den enskil-
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Ds 1989:60, s. 55–56.
Prop. 1990/91:199, s. 22–23.
SFS 1999:44.
Vid den översyn av lagstiftningen som genomfördes 2010 bytte regeringen inställning i
frågan som då ansåg att det stod klart att användning av dopingmedel ”kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem,…leder till ett uttalat drogberoende…[och] att
långvarigt användande av anabola steroider medför psykiska effekter på en stor del av
användarna, …ökad aggressivitet och fientlighet samt ökad risk för våldsbenägenhet”.
Prop. 2010/11:4, s. 81. Dessa var dock inte grunder för kriminalisering av bruk.
Prop. 1998/99:3, s. 66–72.
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de uppsåtligt och olovligt113 tillfört kroppen substansens i fråga samt, i vissa situationer, även när denne tillförde kroppen denna substans.114
Sammanfattningsvis kan det således konstateras att de för brukaren straffrättsligt förbjudna kontakterna är betydligt snävare än de idrottsligt förbjudna kontakterna. Förbudet mot innehav av en förbjuden substans torde i stort ha samma innebörd enligt båda regelverk. Genom kriminalisering av bruk har också det straffrättsliga kontaktkravet kommit att mer likna det idrottsliga. Det idrottsliga förbudet
mot ”förekomsten av en förbjuden substans i dopingprov”, vilket är den i särklass
vanligast utnyttjade grunden vad gäller idrottsliga dopingförseelser, är alltjämt mer
omfattande än det straffrättsliga förbudet mot ”bruk”. Likaså framstår det straffrättsliga begreppet ”bruk” som snävare än det idrottsliga, vilket i allt väsentligt motsvarar ”förekomsten av en förbjuden substans i dopingprov”.115 Detta är dock av begränsad praktisk betydelse eftersom denna grund av ovan nämnda skäl inte tillämpas. Eftersom det straffrättsliga begreppet ”bruk” är mer omfattande än de idrottsligt förbjudna kontaktformerna har dock den som gjort sig skyldig till ”bruk” i
straffrättslig bemärkelse även gjort sig skyldig till en idrottslig dopingförseelse
under förutsättning att brukaren omfattas av reglerna i personligt hänseende.116
Dopinglagen är inte tillämplig när kontakten med en i lagen uppräknad substans
har skett för medicinska eller vetenskapliga ändamål.117 De idrottsliga reglerna
innehåller ett liknande undantag, men är endast tillämplig om utövaren på förhand
sökt och beviljats dispens.118

3.6.3 Ansvar för handel: Införsel, tillverkning, överlåtelse och dylikt
Såväl idrottsrörelsen som lagstiftaren har uppmärksammat att beivrande av överlåtelse av dopingsubstanser samt moment som leder fram till överlåtelse är central i
kampen mot doping. Vad gäller de idrottsliga dopingreglerna förbjuder dessa varje
113
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T.ex. att bruket inte skett för medicinskt eller vetenskapligt ändamål. Se dopinglagen 2 §.
Se prop. 1998/99:3, s. 69–73.
Dopingreglementet (2011), 2.2, 2–3 st.: ”En idrottsutövare är personligen ansvarig för att
se till att förbjudna substanser inte kommer in i utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller dessas nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för
att fastställa en förseelse.”
Läget skulle förändras om dopinglagen utvidgades till att omfatta substanser som är förbjudna endast vid tävling. I dagsläget är dock samtliga substanser som omfattas av dopinglagen enligt idrottsliga dopingregler förbjudna vid såväl som utanför tävling. Se Dopinglistan (2012).
Dopinglagen, 2 §.
Dopingreglementet (2011), 2.1 och 2.3.
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upptänklig kontakt som främjar dopingförseelser.119 De idrottsliga reglerna får
dock begränsat genomslag på tillgången till dopingmedel eftersom de endast är tilllämpliga på individer som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Regeringen har
vid flertalet tillfällen uttalat att en effektiv begränsning av tillgången på dopingmedel kräver kraftfulla åtgärder mot den omfattande och systematiska importen, tillverkningen och distributionen av dopingmedel.120 Denna uppfattning, som finner
stöd i Folkhälsoinstitutets inventering av doping i Sverige,121 har lett till införandet
och gradvisa skärpningar av straffrättsliga regler som syftar till att bekämpa tillgången av dopingmedel.
Den rättsliga regleringen kompliceras av förekomsten av delvis överlappande regelverk. Vad gäller den olovliga införseln av dopingsubstanser till Sverige från utlandet är detta kriminaliserat genom smugglingslagstiftningen, något som varit fallet under längre tid. Nästan samtliga ämnen som betraktas som dopingmedel i
idrottslig bemärkelse är att betrakta som läkemedel122 och får därför inte införas
utan särskilt tillstånd.123 Detta innebär att import av dessa substanser utan vederbörligt tillstånd utgör smugglingsbrott.124 Av dopinglagen följer att lagen om straff
för smuggling är tillämplig även på sådana substanser som omfattas av dopinglagen.125 Detta medför att den som gör sig skyldig till systematiskt eller omfattande
införsel av dopingmedel kan dömas för grov smuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.126 Vid dopinglagens tillkomst 1990 ansågs detta ge tillräckliga
möjligheter att ingripa mot smuggling av dopingmedel.127
Regeringen ansåg dock att det var angeläget att dopinglagen kriminaliserade
andra gärningar som utgör ett led i överlåtelsen men som utförs efter att varorna införts i Sverige. Vid arbetet med att utveckla dessa bestämmelser användes narkotikastrafflagen som förebild. I likhet med narkotikalagstiftningen kriminaliserar dopinglagen överlåtelse mot eller utan betalning, förvärvande i överlåtelsesyfte och
tillverkning av dopingmedel.128 Dessutom förbjuds varje innehav, inklusive sådant
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Se Dopingreglementet (2011), 2.7.
Se t.ex. prop. 1990/91:199; prop. 1998/99:3, s. 74–75; prop. 2010/11:4, s. 81–82.
Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 14–17.
Se vidare ovan avsnitt 3.5.
Läkemedelslagen (1992:859) 17 §.
Smugglingslagen 3 §.
Dopinglagen 3 § 3 st. Motsvarande konstruktion gäller sådana substanser som är att betrakta som narkotika. Se narkotikastrafflagen (1968:64) 1 § 2 st.
Smugglingslagen 5 §.
Prop. 1990/91:199, s. 21.
Dopinglagen 2 § 2–5 p. Jfr narkotikastrafflagen (1968:64), 1 § 1 st. 1–3, 4 p.

KAPITEL 3. VAD ÄR DOPING?

innehav som utgör ett led i överlåtelsekedjan.129 Däremot ansågs det saknas skäl för
att – liksom vad gäller narkotika – straffbelägga andra förfaranden som främjar försäljningen av dopingmedel, till exempel att förmedla vederlag eller kontakter.130
Vid 1999 års översyn av dopinglagstiftningen konstaterades att dopinglagen i
enlighet med sitt syfte tillämpats för att bestraffa gärningar som utgör led i överlåtelsen av dopingmedel, men att de utdömda straffen varit alltför låga med hänsyn
till gärningarnas art. Enligt dopinglagen var (och alltjämt är) maxstraffet för ett dopingbrott fängelsestraff i två år vilket regeringen ansåg alltför lågt vid fall av omfattande och organiserad handel med stora mängder dopingmedel. Härvid påtalades
också de betydande skillnaderna i straff enligt smugglingslagstiftningen och enligt
dopinglagen och den omotiverat inkonsekventa behandlingen av olika moment i
försäljningskedjan som detta resulterar i. För att komma till rätta med detta infördes i dopinglagen ett nytt brott, grovt dopingbrott, att användas i särskilt kvalificerade fall där gärningen i fråga ”på ett mera betydande sätt bidrar till spridning av
dopningsmedel”. Vid fastställande av straffskalan för grovt dopingbrott hade regeringen utgångspunkten att straffet bör vara i paritet med straffet för motsvarande
gärningen enligt smugglingslagstiftningen. Detta bör enligt regeringen vara lägre
än för motsvarande hantering av narkotika och även under smugglingslagstiftningen maxstraffet på fängelse i två år som förbehålls smuggling av skjutvapen och dylikt. Fyra års fängelse ansågs därför som ett lämpligt maxstraff för grovt dopingbrott.131
I samband med 1999 års översyn av dopinglagstiftningen utvidgades också lagen
om handel med läkemedel till att även kriminalisera uppsåtligt innehav av läkemedel i syfte att olovligt sälja dem.132 Syftet med detta var att förstärka möjligheterna
att begränsa försäljningen och i förlängningen förekomsten av sådana dopingmedel
som inte omfattas av dopinglagen, till exempel klenbuterol.133
Maxstraffet för grovt dopingbrott höjdes i samband med 2010 års översyn till
fängelse i sex år. Regeringen angav inte tydligt vad som föranlett den förändrade inställningen i frågan sedan 1999 års översyn. Motivet till höjningen var enligt propositionen att återspegla ”brottets allvar” och att ge utrymme till strängare straff när
brottet utövats i organiserad eller systematisk form, det vill säga i huvudsak samma
129
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Regeringen ansåg inte att det fanns något praktiskt behov av att i likhet med narkotika
strafflagen specifikt straffbelägga bearbetning, förpackning, transport eller förvaring vilket
enligt förarbetena täcks av ”innehav”. Prop. 1990/91:199, s. 22.
Ibid., s. 22. Jfr narkotikastrafflagen (1968:64) 5 §. Att agera på liknande sätt kan dock utgöra medhjälp till dopingbrott, se vidare nedan.
Prop. 1998/99:3, s. 73–75, s. 75 citerad.
Stadgandet återfinns numera i lag (2009:366) om handel med läkemedel 9 kap. 1 § 1–2 st.
Prop. 1998/99:3, s. 79–80.
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skäl som anfördes för att inrätta det grova brottet.134 Vid en jämförelse med tidigare
propositioner framgår dock två tydliga skillnader som kan förklara denna ändrade
inställning: för det första, att koppling mellan bruk av dopingmedel och olika fysiska, psykiska och sociala problem enligt regeringen är tydligare och, för det andra,
att handeln med dopingmedel ökat till volym och omsättning.135
Sammanfattningsvis har de straffrättsliga reglerna blivit allt strängare under de
senaste tjugo åren i takt med att doping uppfattats som ett ur olika perspektiv större samhällsproblem och numera finns det tämligen omfattande straffrättsliga regler
för att beivra försäljning och annan överlåtelse av dopingmedel. Ytterligare förlängning av straffen är sannolikt att vänta i framtiden mot bakgrund av att EU:s institutioner uppmanar medlemsstaterna att behandla handel mot dopingmedel på
samma sätt som handel med narkotika.136

3.6.4 Ansvar i övriga fall: Försök, förberedelse och medverkan
Även andra än brukare, importörer, tillverkare, försäljare och dylika kan göra sig
skyldig till idrottsliga dopingförseelser och straffrättsliga dopingbrott. I detta avsnitt
utreds ansvaret för försök, förberedelse och medverkan i samband med substansdoping och skillnaderna mellan idrottsliga och rättsliga regler i detta avseende.
Vid dopinglagens tillkomst ansåg inte utredaren att det var nödvändigt att kriminalisera försök och förberedelse till dopingbrott,137 men regeringen var av en delvis annorlunda uppfattning.138 Vad gäller försök och förberedelse är detta straffbelagt men endast för dopingbrott av normalgraden och grovt dopingbrott och endast
vad gäller införsel, överlåtelse, framställan, förvärvande i överlåtelsesyfte och försäljning.139 Brukare kan således i normalfallet inte straffas för försök eller förberedelse till doping eftersom gärningen sällan utgör annat än ringa dopingbrott140 och
gärningen normalt består av innehav eller bruk och inte någon av de ovan uppräk-
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Prop. 2010/11:4, s. 82.
Ibid., s. 81.
Kommissionen, Vitboken om idrott, s. 5; Europaparlamentets resolution (2008), punkten 23.
Ds 1989:60, s. 56.
Prop. 1990/91:166, s. 23.
Dopinglagen 4 § 1 st.
Se vidare nedan avsnitt 6.4.
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nade kontakterna. För den som agerar som ett led i handel med dopingmedel är
däremot försök och förberedelse straffbelagda.141
En snarlik konstruktion gäller för medverkan till dopingbrott. Den som främjar
dopingbrott genom ”råd eller dåd” kan dömas till ansvar för anstiftan eller medhjälp. Detta gäller oavsett brottets svårighetsgrad, men däremot endast överlåtelse,
framställan, förvärvande i överlåtelsesyfte och försäljning.142 Den som handlar på
annat sätt än genom de i lagen uppräknade kontaktformerna kan således göra sig
skyldig till medhjälp till dopingbrott: till exempel dömdes en kvinna för medhjälp
för grovt dopingbrott för att hon mottagit och ombesörjt betalningar i samband
med handel med dopingmedel.143
Denna lösning faller något kort om ambitionen i den ursprungliga utredningen
att kriminalisera medverkan för att därigenom kunna komma åt den som förmått
annan att införskaffa eller bruka dopingmedel eftersom den träffar endast den som
medverkar på försäljningssidan.144 Således kan den som förmedlar kontaktar mellan en brukare och en säljare av dopingmedel straffas för dopingbrott men däremot
är det till exempel inte straffbart för en tränare att uppmana en idrottsaktiv att
bruka dopingmedel eller för en brukare att rådge andra personer om vilka substanser de bör konsumera, hur eller när.
Skillnaderna mellan de rättsliga reglerna och de idrottsliga reglerna är påtagliga.
Enligt Dopingreglementet utgör försök till bruk och till annan olovlig befattning
med en förbjuden substans en dopingförseelse.145 Idrottens Dopingreglemente
innehåller dessutom såväl generella som specifika förbud mot gärningar som bidrar
till doping.
Till de specifika förbuden hör att förse idrottsutövare med en förbjuden substans, att anvisa idrottsutövaren en förbjuden metod, att hjälpa idrottsutövaren att
begå en dopingförseelse, att förmå idrottsutövaren att begå en dopingförseelse och
att medverka till dölja bruk av dopingpreparat. Till de generella förbuden hör att i
samband med idrottslig verksamhet vidta åtgärd som har anknytning till överlåtelse som främjar brott mot Riksidrottsförbundets regler mot doping och att på annat
sätt medverka till förseelser mot Riksidrottsförbundets dopingregler. Även försök
141
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Genom att undanta kontaktformen ”innehav” undantar man förvisso även sådant innehav
som utgör ett led i överlåtelsekedjan, t.ex. för den som innehar dopingmedel för paketering
eller transport. I sådana fall torde det dock sällan vara fråga om att rubricera gärningen
som ringa dopingbrott.
Dopinglagen 4 § 2 st.; brottsbalken 23 kap. 4 §. Den som medverkar till olovlig införsel kan
dömas till ansvar för medhjälp till smuggling.
Gävle tingsrätts dom 2009-01-16 i mål B 2257-08.
Se Ds 1989:60, s. 56.
Dopingreglementet (2011), 2.2, 2.7.
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till något av ovanstående utgör en idrottslig dopingförseelse.146 De idrottsliga reglerna omfattar så många åtgärder att få gärningar som har någon anknytning till
doping med säkerhet faller utanför.

3.7 Metoddoping
Utöver ovan behandlade typer av dopinggärningar omfattar de idrottsliga reglerna
tre typer av gärningar: metoddoping, undvikande eller försvårande dopingkontroll
samt underlåtelse att följa krav på vistelserapportering. Några motsvarande regler
finns inte i de rättsliga reglerna. I detta hänseende skiljer sig dessa dopingförseelser
från substansdoping som förekommer i såväl rättslig och idrottslig mening och
som, trots vissa skillnader dem mellan, kan jämföras. Det finns dock ingen distinktion i de idrottsliga dopingreglerna mellan olika typer av dopingförseelser, och
dessa tre typer av gärningar utgör således i samma omfattning som substansdoping
en del av vad som utgör doping i idrottslig bemärkelse. Innebörden av dessa ska
därför utvecklas här nedan.
Enligt Dopingreglementet och Koden gör den som brukar eller försöker bruka
en förbjuden metod sig skyldig till en idrottslig dopingförseelse. Detsamma gäller
den som ”innehar” en förbjuden metod, anvisar eller försöker anvisa en förbjuden
metod, hjälper eller försöker hjälpa en idrottare att genomföra en sådan gärning
eller i anknytning till idrottslig verksamhet på annat sätt främjar eller försöker
främja sådan gärning.147 Vad som utgör en ”förbjuden metod” framgår av dopinglistan. Liksom för substansdoping framgår vilka konkreta metoder som är förbjudna av den särskilda listan.
Den historiskt mest uppmärksammade formen av metoddoping är så kallad
bloddoping.148 Hit hör för det första att till kroppen tillföra eget eller annans blod,
röda blodkroppar eller röda blodkroppsprodukter.149 Nära sammanhörande med
bloddoping är bruket av substansen erytropoietin (”EPO”) som dels frigör blodkroppar i blodbanan, dels stimulerar produktion av röda blodkroppar i kroppen.150
Bruk av EPO får samma resultat som bloddoping: fler röda blodkroppar i blodbanan leder till ökad syretransport vilket, i sin tur, ökar utövarens uthållighet. Medan
traditionell bloddoping utgör metoddoping är EPO en förbjuden substans och bruk
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Ibid., 2.7–2.8.
Ibid., 2.2, 2.6–2.7; Koden (2009), 2.2, 2.6–2.8.
Dopinglistan (2012), M1.
Metoden uppfanns f.ö. av en svensk, doktor Björn Ekblom. Brown (1980), s. 15.
Andrén-Sandberg m.fl. (2004), s. 17–18, 19.
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därav utgör substansdoping.151 Båda formerna är dock förbjudna. Däremot är det i
Sverige tillåtet att öka syreupptagningsförmågan genom höghöjdsträning eller bruk
av så kallade ”höghöjdshus”, en byggnad som simulerar förhållanden på hög höjd.152
Till metoddoping hör också gendoping, vilket definieras som att genom genterapi ändra i dna eller använda genmodifierade celler om detta kan öka prestationsförmågan.153 Liksom många andra former av doping är dessa metoder som utvecklas inom medicin och som har legitima terapeutiska syften men har prestationshöjande egenskaper som är intressanta för idrottsutövare, till exempel förmåga att öka
den kroppsegna produktionen av EPO eller IGF-1.154 I vilken omfattning detta kan
omsättas i praktiken är dock omdiskuterat.155

3.8 Undvikande eller försvårande av dopingkontroll
Även annat än substans- och metoddoping kan utgöra en idrottslig dopingförseelse.
Av de i Dopingreglementet uppräknade dopingförseelserna finns det fyra förseelser
som skiljer sig från de ovan behandlade: (i) vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll, (ii) underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering med mera, (iii) försvårande av dopingkontrollprocess och (iv) underlåtenhet
att iaktta föreskrifterna för vistelserapportering.156 Dessa förseelser angränsar till
vissa typer av kemisk och fysisk manipulation som utgör en förbjuden form av metoddoping.157
Malmsten gör en distinktion mellan, å ena sidan, ”doping” som utöver att en enskild idrottsutövare gör sig skyldig till substans- och metoddoping omfattar medhjälp till sådan gärning och, å andra sidan, olika former av ”dopingförseelser vid
dopingkontroll”.158 Även om de valda begreppen kan ifrågasättas159 är uppdelningen belysande, inte minst i detta sammanhang som fokuserar på de senare gärningarna.
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Dopinglistan (2012), S2.
Ibland också kallade ”lågtryckshus”.
Dopinglistan (2012), M3.
Unal & Ozer Unal (2004).
Se t.ex. Wells (2008).
Dopingreglementet (2011), 2.3–2.5.
Dopinglistan (2012), M2.
Malmsten (2002), s. 49.
Det förefaller komplicerat och onödigt att skilja mellan ”doping” och ”dopingförseelser”,
varför även de senare fallen enligt min mening bör omfattas av begreppet ”doping”. I strikt
mening begås inte heller samtliga återstående dopingförseelser ”vid” en kontroll, varför
uttrycket ”undvikande eller försvårande av dopingkontroll” enligt min mening är ett mer
träffande samlingsbegrepp.
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De ovan uppräknade formerna av undvikande eller försvårande av dopingkontroll är inte straffbara i rättslig bemärkelse. Dessa idrottsliga dopingförseelser saknar med andra ord rättsliga motsvarigheter. Det kan dock noteras att de rättsliga
möjligheterna att tvinga en individ att lämna dopingprov avsevärt har utvidgats
under senare år. Möjligheten att framtvinga sådana prov skiljer sig dock avsevärt
från idrottsliga dopingkontroller, dels eftersom de kan komma i fråga endast i särskilt utpekade situationer, dels eftersom de förutsätter skälig misstanke om att substansbruk föreligger och således inte kan genomföras slump- eller rutinmässigt.160
Genom att påföra utövarna en skyldighet att underkasta sig dopingkontroller
kan de idrottsliga reglerna delvis kompensera för bristen på tvångsmedel. En
idrottsutövare som är medlem i Riksidrottsförbundet har i sig begått en dopingförseelse om denne underlåter att inställa sig till eller avviker från dopingkontroll, vägrar att lämna dopingprov eller på annat sätt försvårar genomförandet av en dopingkontroll, och kommer att bestraffas därför.161 Som utvecklas nedan är konsekvenserna av en sådan förseelse i normalfallet desamma som för substans- eller metoddoping.162
Ett särskilt fall av undvikande eller försvårande av dopingkontroll som utgör en
idrottslig dopingförseelse är brott mot systemet med vistelserapportering, också
känt som ”whereabouts-systemet”. Endast vissa särskilt utpekade elitidrottare ingår
den så kallade ”kontrollpool” av atleter som omfattas av systemet. Dessa utövare ska
regelbundet rapportera var de kommer att befinna sig varje timme av varje dag.
Trots omfattande kritik163 är whereabouts-systemet i dag tillämpligt på ett antal
svenska idrottare.
Vistelserapportering syftar till att möjliggöra och effektivisera genomförandet
av oanmälda dopingkontroller för att därigenom avskräcka utövarna från doping
under tränings- och uppbyggnadsperioden. En utövare har gjort sig skyldig till en
dopingförseelse om denne under en period av 18 månader vid tre tillfällen underlåtit att lämna vistelserapport eller inte befunnit sig på den i vistelserapporten angivna platsen när dopingkontroll ska genomföras (”bomkontroll”).164 Straffet för en
sådan föreseelse är avstängning mellan ett och två år.165
160
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162
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165
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Se vidare nedan avsnitt 6.2.
RF:s stadgar (2011), kap. 14 § 1; Dopingreglementet (2011), 1.2, 2; RF, Föreskrift för dopingkontroll (2009), § 1.1.
Se vidare nedan avsnitt 6.4.
Se t.ex. BBC News, ”Wada hits back in doping rule row”, 2009-02-06; The Telegraph,
”Olympic rowers call new Wada ’whereabouts’ drug-testing system ’unworkable’”, 2009-0219; The Guardian, ”Threat forced Wada ’whereabouts’ climbdown”, 2009-05-12.
Dopingreglementet (2011), 2.4; Koden (2009), 2.4.
Dopingreglementet (2011), 10.3.3; Koden (2009), 10.3.3.
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3.9 Sammanfattande slutsatser: Komplexitet och
otydlighet
I inledningen till detta kapitel argumenterades för att ”doping” och närliggande begrepp kan förstås endast utifrån de idrottsliga och rättsliga regler som bestraffar doping. Efter genomgången av dessa regler kan det konstateras att doping är ett komplext begrepp. Huruvida en viss gärning utgör doping kan kräva en tämligen omfattande undersökning som involverar att konsultera flera regelkomplex, många källor
inom varje regelkomplex samt långa och komplicerade förteckningar över kemiska
substanser.
Det har också utretts att begreppet ”doping” har olika innebörd i en rättslig och
idrottslig kontext; något som utgör idrottslig doping kan utgöra rättslig doping,
men inte nödvändigtvis. Sannolikt faller vissa situationer som omfattas av det
idrottsliga dopingbegreppet utanför hur begreppet förstås i vardagligt tal.
Dopingbegreppets komplexitet kan utgöra en källa till osäkerhet för individen,166
men är också ett hinder i den fortsatta kampen mot doping. Mot bakgrund av att
begreppet rymmer så många olika företeelser är det inte lämpligt eller produktivt
att införa svepande åtgärder mot doping i allmänhet. Det bör vara tydligt vad som
avses och varför – på vilka grunder – det bör bekämpas.167 Regelverkets otydlighet
kan rimligen även förminska reglernas förmåga att uppnå sin avsedda påverkan på
samhälleliga attityder till doping.
Efter genomgången av de idrottsliga och rättsliga regelkomplexen kan det konstateras att de har väldigt olika förutsättningar för att utgöra ett effektivt medel för
att bekämpa doping. Det är tydligt att det idrottsliga dopingbegreppet är mer omfattande än det rättsliga och således träffar fler situationer. Betydelsen av ett samlat
regelverk ska inte heller underskattas. De idrottsliga reglernas genomslag begränsas
dock avsevärt av att de är tillämpliga på ett begränsat antal subjekt, i motsats till de
rättsliga reglerna, vilka har generell tillämpning.
Att det är svårt att klart definiera doping är sedan länge känt. Trots detta förekommer uppfattningen att vad som är doping och vad som inte är doping är tämligen tydligt, närmast givet, och att den som dopar sig vet att den gör något fel. Detta
synsätt återspeglas i följande uttalande av IOK:s medicinska kommissions första
ordförande:
[T]o define doping is, if not possible, at best extremely difficult, and
yet everyone who takes part in competitive sport or who administers
166
167

Se vidare nedan avsnitt 9.4.5.
Se vidare nedan kapitel 4.

67

DOPING, IDROTTSLIGT FUSK ELLER RÄTTSLIG ANGELÄGENHET?

it knows exactly what it means. The definition lies not in words but in
integrity of character […].168
Detta ger uttryck för en närmast naturligrättslig syn på doping. Reglernas skiftande
natur och syften169 och de stora förändringar som reglerna genomgått under åren
antyder dock starkt att denna uppfattning är felaktig. Inte heller framstår det som
trovärdigt att den idrottare som har fått i sig en förbjuden substans genom något
lagligt och receptfritt supplement med säkerhet har vetat att han eller hon gjorde fel
och saknade karaktär.170 Motsatsvis skulle detta kunna tyda på att begreppet ”doping” har fått en alltför vid betydelse.

168
169
170
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Porritt (1965), s. 166.
Se vidare nedan kapitel 4.
Se exempel nedan avsnitt 6.3.3.

KAPITEL 4.

Vad har vi emot doping?

4.1 Inledning
I detta kapitel kartläggs de underliggande syftena för att idrottsligt och rättsligt reglera dessa substanser och metoder eller, med andra ord, de idrottsliga och rättsliga
syftena med att bekämpa doping. Genom denna kartläggning bidrar kapitlet med
kunskap av central betydelse för andra delar av denna undersökning genom att
möjliggöra en grundlig granskning av regelverken. Det finns (eller borde finnas) ett
samband mellan reglernas syfte och utformning.1 Detta gäller i synnerhet vad
som klassificeras som doping, varför denna kartläggning förklarar de idrottsliga
och rättsliga definitionerna av doping och skillnaderna dem emellan.2
De idrottsliga och rättsliga argument som anförs till stöd för dopingregler behandlas vart för sig i avsnitt 4.2 respektive 4.3 nedan. Som utredningen nedan visar
finns det ett nära samband mellan syftena med dopingkampen och de angivna substansernas och metodernas direkta och indirekta effekter, och således även ett samband mellan vad som utgör doping och varför det är förbjudet.
Central för utredningen är en till synes enkel fråga: Vad har vi emot doping?
Detta är en uppenbart viktig fråga då svaret handlar om att definiera problemen
med doping,3 men den kan uppfattas som provokativ med hänsyn till att samhället i hög omfattning fördömer alla former av doping. År 1965 konstaterade Sir Arthur Porritt, den förste ordföranden i IOK:s medicinska kommitté, att doping är fel
på moraliska, hälsomässiga, sociala och rättsliga grunder.4 Som utredningen
nedan visar är dock svaret på frågan långt ifrån uppenbart. Utredning visar att det
finns stora variationer i argumentation såväl inom som mellan de idrottsliga
dopingreglerna och lagstiftningen.

1
2
3
4

Houlihan (2002), s. 123.
Se ovan kapitel 3.
Houlihan (2002), s. 123.
Porritt (1965), s. 166.
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Även om det inte är ett primärt syfte med avsnittet, är det vid genomförandet av
denna kartläggning möjligt och lämpligt att i viss mån granska huruvida gällande
regler är förenliga med och effektiva för att uppnå de underliggande syftena. Av undersökningen nedan framgår att det i detta hänseende finns uppenbara diskrepanser och inkonsekvenser.

4.2 Doping ur idrottsrörelsens perspektiv
4.2.1 Inledning
Inledningsvis kan det konstateras att den idrottsliga dopingkampen motiveras av
mer än ett syfte. Riksidrottsförbundet anger fyra huvudsakliga argument varför doping är förbjudet: det är fusk, det är farligt för individens hälsa, det skadar idrottsrörelsens trovärdighet och det kan vara olagligt.5 Andra identifierar fyra, delvis
annorlunda huvudsakliga argument: fusk, skada, tvång och onaturlighet.6
När det gäller att förstå syftena med gällande dopingregler är dock världsantidopingkoden av central betydelse. Enligt Koden finns det tre alternativa grunder för
att förbjuda en viss substans eller metod: den har en prestationshöjande effekt, den
är hälsofarlig eller strider mot idrottens anda.7 För att en substans eller metod ska
förbjudas ska den uppfylla minst två av dessa tre kriterier, men tyvärr anges inte på
vilka kriterier som en viss substans eller metod har förbjudits. Dessa kriterier –
vilka också är argument för det idrottsliga dopingförbudet – presenteras och granskas i tur och ordning nedan. Avsnittet avslutas med en granskning av Riksidrottsförbundets argument att doping skadar idrottsrörelsens trovärdighet, vilket är det
enklaste – men också enligt min uppfattning det trovärdigaste – argumentet.

5
6

7
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RF Tycker Doping.
Se Brown (1980); Gardner (1989), s. 60; Houlihan (2002), s. 123. Det förekommer även
ytterligare argument som inte granskas närmare i detta sammanhang. Vissa menar att
vissa förbud kan motiveras med att den påverkade utövaren kan skada sin medtävlare till
följd av dopingen gör denne berusad eller extremt aggressiv. Mottram (2011b), s. 204;
McNamee & Tarasti (2011), s. 165. Enligt detta synsätt är dopingförbud en säkerhetsregel
och kan i så fall jämföras med andra idrottsliga regler med samma syfte. Det finns dock
inget som antyder att detta argument har påverkat gällande regelverk. Andra menar att
doping bör förbjudas eftersom unga och lättpåverkade idrottsutövare kommer att följa
exemplet och börja dopa. Lowther (2001), s. 227. Somliga menar att detta till exempel kan
förklara varför cannabis är en förbjuden substans. Se McNamee & Tarasti (2010), s. 165.
Enligt förebildsargumentet förstärks dopingens negativa effekter genom dopare som är
förebilder, men det saknar självständigt värde för att förklara vad vi har emot doping.
Koden (2009), 4.3.
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4.2.2 Förhindra prestationshöjning
Genomgången av de idrottsliga argumenten mot doping inleds med dess prestationshöjande effekt, ett argument av till synes central betydelse. Särskilt inom professionell idrott förknippas doping främst med sin prestationshöjande effekt.8
Det kan inledningsvis noteras att vad gäller den prestationshöjande effekten
finns det betydelsefulla skillnader mellan olika substanser och metoder. Bland de
förbjudna substanserna och metoderna finns substanser som bevisat kan höja den
idrottsliga prestationen, till exempel AAS, EPO och amfetamin.9 Trots att det inte
är givet att bruk av dessa substanser höjer utövarens prestationsförmåga i alla
idrotter,10 är de förbjudna i samtliga idrotter. Vissa dopingsubstanser påverkar prestationsförmågan endast mer indirekt. Till exempel finns det inget vetenskapligt
stöd för att bruk av narkotisk analgetika ökar brukarens prestationsförmåga i en
tävling, men det kan förstärka idrottarens möjligheter att träna och förbereda sig
för tävling.11 Det finns även substanser för vilka det finns inga eller få vetenskapliga bevis att de skulle ha en prestationshöjande effekt, till exempel glukokortioder12
och cannabinoider13. Tvärtom reducerar cannabinoidbruk den idrottsliga prestationen genom att sänka den motoriska skickligheten, den fysiska kapaciteten, testosteronnivåerna och idrottsutövarens motivation.14 Att en substans eller metod är
upptagen bland de förbjudna och därmed utgör doping i idrottslig bemärkelse kan
således inte tas till intäkt för att den säkert ökar brukarens idrottsliga prestationsförmåga.
Ett illustrativt exempel är WADA:s agerande i det som omväxlande benämns
THG-skandalen eller Balco-affären. År 2003 uppdagades att hundratals idrottsutövare, många av dem synnerligen framstående, hade testat positiva för tetrahydrogestrinon (THG), en syntetisk anabol steroid tillverkad av Balco15. Vid tillfället var
THG inte upptaget bland de förbjudna substanserna och vissa motsatte sig inkludering då det saknades vetenskapligt stöd för att THG höjde den idrottsliga prestationen. WADA fäste ingen vikt vid detta och valde i stället att sänka kraven för att inkludera en anabol substans: från kumulativa rekvisit, att substansen motsvarar en
upptagen substans till effekt och struktur, till alternativa rekvisit, att substansen
motsvarar en upptagen substans till effekt eller struktur. Eftersom THG har samma
8
9
10
11
12
13
14
15

T.ex. diskuteras i många sammanhang endast ”performance enhancing drugs” (”PED”).
Se Sjöqvist m.fl. (2008).
Se t.ex. Andrén-Sandberg (2003), s. 33.
Elliott (2011a), s. 196.
Elliott (2011b), s. 208.
Mottram (2011b), s. 202–203.
Andrén-Sandberg (2003), s. 194; Houlihan (2002), s. 90–91.
Förkortning för ”Bay Area Laboratory Cooperative”.
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kemiska struktur som andra AAS kunde substansen därmed förbjudas.16 Genom
att välja denna lösning signalerade WADA att en bevisad prestationshöjande effekt
i praktiken inte är ett krav för att förbjuda en substans, utan att det vid osäkerhet
hellre fäller än friar.
Men om vi begränsar oss till bruk av substanser och metoder i situationer när
dessa höjer brukarens idrottsliga prestation, vad mer konkret är problemet med
detta? Prestation och prestationshöjning är centrala delar av idrottslig träning och
tävlan, kanske till och med dess kärna.17 Vad är det som skiljer prestationshöjning
genom åtgärder som utgör doping från andra prestationshöjande åtgärder?
Ett vanligt förekommande argument är att doping förhindrar eller försvårar tävlan på lika villkor: doping är helt enkelt fusk.18 Så är onekligen fallet. Att doping
leder till skillnader i förutsättningar är dock en konsekvens av att vissa tävlande följer dopingreglerna, medan andra trots förbud väljer att dopa sig, och är därför inte
i sig ett försvar av eller ett motiv till dopingförbudet. Om en idrottsorganisation förbjuder utövarna att träna mer än ett antal timmar per vecka,19 och vissa deltagare
följer detta medan andra tränar mer, skulle de inte tävla på samma villkor. Det vore
dock inte i sig ett argument till stöd för det underliggande förbudet. På samma sätt
förhåller det sig med dopingförbudet: att doping försvårar tävlan på lika villkor
beror på att doping är förbjudet.20 De underliggande skälen för förbudet måste
sökas på annat håll.21
Det är inte heller givet att deltagarna i en idrottslig tävling ska ha samma förutsättningar att prestera. Tvärtom bygger idrottslig tävlan på att deltagarna är olika
bra på att prestera. Dopingreglerna får därför antas omfatta situationer där deltagarens överlägsna prestationsförmåga i något hänseende är ”orättvist”. Men vad är det
då som gör att en höjning av prestationsförmågan genom sådana substanser och
metoder som klassificeras som doping är ”orättvis”? Det orättvisa med doping är
inte att det ger en idrottslig fördel som till sin art skiljer sig från sådana fördelar som
16

17

18
19
20
21
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Rasmussen (2005), s. 524–534; Møller (2010), s. 77–78. Det finns olika uppfattningar huruvida det sedermera bevisats att THG är prestationshöjande. Jämför t.ex. Møller (2010),
s. 78 och Labrie m.fl. (2005).
Detta framgår t.ex. av det olympiska mottot: ”snabbare, högre, starkare” (”citius, altius,
fortius”). Doping som fenomen sätter dock fingret på en viss inneboende motsättning
mellan det olympiska mottot och dess grundares, Pierre de Coubertins, kända ordstäv ”det
viktigaste i livet är inte att segra, utan att kämpa väl”.
Se t.ex. Mottram (2011a), s. 19.
Sådana regler förekommer t.ex. i amerikansk akademisk idrott. 2011–2012 NCAA Division I Manual, Article 17.1.6.
Se Black & Pape (1997), s. 85–86.
Som utvecklas nedan är dock fuskargumentet inte utan betydelse, och vad som är fusk är
inte heller helt egalt. Se nedan avsnitt 4.2.5.
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en person kan uppnå på tillåtna sätt, utan orättvisan får snarare sökas i det sätt på
vilket doparen förskaffat sig denna fördel.22
En tänkbar förklaring är att idrottslig tävlan bygger på att en utövares överlägsna
prestationsförmåga ska bero på att denne har tränat mer. Om detta vore sant skulle
förbudet av vissa substanser och metoder kunna motiveras med att de höjer prestationsförmågan utan träning, till exempel EPO. Det skulle dock inte förklara alla
förbud.
Skillnader i utövarnas idrottsliga prestation beror inte heller bara på hur och hur
mycket de har tränat, utan även på vilka andra förutsättningar de har för att prestera. Vissa hävdar att idrottslig tävlan handlar om att identifiera de individer som har
mest talang eller som dragit en vinstlott i det genetiska lotteriet.23 Idrotten accepterar dock att den idrottsliga prestationen påverkas av andra faktorer än träning och
individens genetik. För det första påverkas den idrottsliga prestationsförmågan av
ett antal faktorer som hör samman med utövarnas nationalitet. Utövare från olika
nationer anses dock kunna tävla mot varandra på (tillräckligt) lika villkor trots att
de har olika sociala, kulturella, tekniska och ekonomiska förutsättningar.24 För det
andra påverkas idrottares prestation av vilka tränare, psykologer, fysioterapeuter
och andra personer de har kring sig,25 trots att detta inte är knutet till vare sig deras
träning eller deras ”genetiska tur”. För det tredje tillåts idrottsutövare att på olika
sätt kompensera för vissa prestationssänkande egenskaper som de fått på grund av
otur i det ”genetiska lotteriet”, till exempel dålig syn.26 När man beaktar dessa och
andra faktorer som tillåts påverka den idrottsliga prestationen blir det svårt att förstå vad som egentligen utgör tävlan på lika villkor och varför de substanser och metoder som utgör doping är mer orättvisa än sådana faktorer. I huvudsak finns det tre
möjliga kriterier som kan förklara varför vissa företeelser är doping medan andra,
liknande företeelser inte är det.
Ett första, möjligt kriterium är att de tillåtna prestationspåverkande faktorerna
skiljer sig från sådant som utgör doping i det att de förra i större utsträckning ligger
utanför brukarens omedelbara kontroll. Utövaren kan påverka huruvida han eller
22
23
24

25
26

Gardner (1989), s. 61–62.
Se t.ex. Loland (1997); Savulescu (2006), s. 327 (citat av Dick Pound). Men jfr Savulescu
(2006), s. 329–330.
Gardner (1989), s. 59; O’Leary (2001), s. 265. Se också Brown (1980), s. 18–19. Det kan
noteras att till skillnad från dessa faktorer anses inte idrottare kunna delta på lika och
rättvisa villkor om de har olika kön (damidrott), ålder (junioridrott) eller vissa funktionsnedsättningar (handikappidrott). Se också Brown (1980), s. 17. Detta förhållningssätt försätter stundom idrotten i tämligen märkliga situationer. Se vidare omedelbart nedan om
naturlighetskriteriet.
Se Loland (1997); Møller (2010), s. 112.
Se Møller (2010), s. 113.
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hon höjer sin prestationshöjning genom sådant som utgör doping (kontrollkriteriet).
En förlängning av detta resonemang är att utövaren i det senare fallet uppsåtligen
höjt sin prestationsförmåga.
Detta resonemang har på olika sätt spelat en central roll i dopingdebatten. Det
finns en väletablerad uppfattning om att det som kännetecknar och skiljer doping
från andra prestationshöjande åtgärder är att doparen tillför kroppen något externt.
Till exempel fokuserade tidiga försök att definiera doping på att utövaren tillförde
en främmande substans.27 Att doping är något externt som doparen aktivt och
medvetet tillför kroppen ligger sannolikt till grund för att moraliskt fördöma den
dopade utövaren.28
Detta resonemang tillämpas dock inte konsekvent i gällande regelverk. Det är
svårt att förklara varför idrottare tillåts konsumera mineraler, proteiner, vitaminer,
kolhydrater, kretin och en mängd andra externa substanser för att därigenom uppsåtligen förstärka effekten av träning eller mer direkt den idrottsliga prestationsförmågan.29 Vad gäller dopingmetoder tycks det inte finnas någon avgörande principiell skillnad ur ett prestationsperspektiv mellan höghöjdsträning som är tillåtet
och bloddoping som är förbjudet: båda är sätt genom vilka utövaren avsiktligt och
utan träning höjer sin idrottsliga prestationsförmåga genom att öka mängden röda
blodkroppar.30
Ett andra möjligt kriterium för att förklara uppdelningen mellan acceptabla och
oacceptabla medel är att det finns en skillnad mellan dem, såtillvida att de förbjudna substanserna och metoderna i större omfattning än de tillåtna förstärker den
idrottsliga prestationen (kvalitetskriteriet). Detta resonemang förefaller dock ohållbart. För det första konstaterades inledningsvis i detta avsnitt att de prestationshöjande effekterna varierar och ibland är osäkra. För det andra, vad ska en viss substans eller metods prestationshöjande effekt jämföras med? Vatten, sömn, protein,
kolhydrater och träning är exempel på faktorer vars påverkan på den idrottsliga
prestationen åtminstone i vissa volymer är större än många dopingklassade substanser.
Det tredje och sista kriteriet som bör övervägas är om de förbjudna substanserna och metoderna är mer ”onaturliga” än de tillåtna (naturlighetskriteriet). Detta
kan intuitivt framstå som vettigt. Naturlighetskriteriet kan också vidgas så att utövare tillåts använda ”onaturliga medel” för att uppnå sitt ”naturliga hälsotillstånd”.31
27
28
29
30
31
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Se ovan avsnitt 3.2.
Se t.ex. Grayson & Ioannidis (2001), s. 253–254; Porritt (1965), s. 167.
Gardner (1989), s. 66; Tamburrini (2011).
Se Andrén-Sandberg (2003), s. 190; ovan avsnitt 3.7.
Houlihan (2002), s. 131.
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Naturlighetskriteriet skulle i så fall till exempel kunna förklara varför idrottare får
förbättra sin syn genom LASIK-operationer.
Relativt snart blir man dock varse att det är svårt att sätta upp några tillämpbara
kriterier för att avgöra vad som är naturligt respektive onaturligt.32 Varje sådan
uppdelning är med nödvändighet arbiträr. Møller använder diskussionen kring så
kallade höghöjdshus för att illustrera både argumentationen och problemen med
den. WADA:s etiska kommitté såg på idrottslig tävlan som en kamp mellan naturliga talanger som når sin perfektion genom ”dygdiga” medel; att på en ”artificiell” väg
som inte kräver ansträngning skapa en miljö med lågt tryck ansågs strida mot detta
ideal. Trots det är det inte allmänt förbjudet.33
Även om vi accepterar förbud som vilar på en mer instinktiv eller intuitiv
känsla,34 blir det svårt att förklara och försvara varför ”naturlighet” i så fall inte
krävs i alla andra aspekter av idrott. I synnerhet uppvisar den professionella idrotten betydande brister i detta hänseende.35 Till exempel förekommer starka smärtstillande och antiinflammatoriska medel ofta och i stora mängder inom svensk elitidrott.36 Den olympiska rörelsens agerande i förhållande till intersexuella illustrerar hur illa krav på ”naturlighet” passar in i modern idrott. Å ena sidan förbjuder rörelsen idrottare från att på kemisk väg påverka sina naturliga hormonnivåer om det
medför en ökning denna prestationsförmåga; å andra sidan kräver den att kvinnor
på kemisk väg sänker sina naturliga hormonnivåer om de vill tävla som kvinnor.37
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns flera argument mot doping
som bygger på dess prestationshöjande effekt som vid första anblick framstår välgrundade. En närmare granskning visar dock att det inte finns någon hållbar förklaring till varför vissa substanser och metoder på grund av sina prestationshöjande egenskaper bör förbjudas, medan andra – till sin art jämförbara – företeelser
accepteras.
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4.2.3 Skydda utövare mot hälsofara
Att en substans eller en metod har en prestationshöjande effekt är, som tidigare
nämnt, inte ett absolut rekvisit; substansen eller metoden kan även förbjudas på den
grunden att den är farlig för utövarens hälsa. Hälsoargumentet är av central betydelse, dels mot bakgrund av de ovan konstaterade problemen med prestationshöjningsargumentet, dels eftersom dopingförbud avseende idrottare som inte tävlar
(”motionärer”) rimligen inte kan motiveras med att doping ger dem en orättvis
fördel.
Liksom prestationshöjning har hälsofarorna med doping historiskt spelat en
viktig roll i de idrottsliga och rättsliga dopingreglernas framväxt. Den moderna dopingkampens födelse brukar vanligen kopplas till uppmärksammade dödsfall inom
cykelidrott under 1960-talet. Dessa händelser medförde att doping framstod som
mycket hälsofarligt, och detta ledde i sin tur till en radikal förändring av synen på
och attityden mot doping.38
Liksom vad gäller prestationshöjning finns det anledning att ur ett hälsoriskperspektiv skilja mellan olika typer av doping.39 Det bör noteras att någon samlad bedömning och jämförelse av farligheten hos olika dopingsubstanser inte har genomförts och kan vara svårt att genomföra.40 Det finns dock vetenskapligt stöd för att
vissa typer av doping är farligt för utövarens fysiska och psykiska hälsa, till exempel
AAS som bland annat kan orsaka sterilitet, leverskador, hormonella rubbningar,
psykisk sjukdom, tidig åderförkalkning, kranskärlsjukdomar och cancer.41 Vad
gäller viss typ av doping innebär inte bruket i sig en hälsorisk, utan detta är en mer
indirekt konsekvens. Till exempel motiveras förbudet av narkotisk analgetika med
att de hindrar idrottaren från att känna smärta vilket, i förlängning, medför att han
eller hon anstränger sig i sådan omfattning att det leder till skador.42
Vissa förbjudna substansers och metoders hälsorisker är mer begränsade eller
osäkra. Till exempel finns det sannolikt hälsorisker med bruk av EPO, men det
finns även stöd för att dessa är begränsade.43 Ett annat exempel är att cannabinoider förvisso har negativa bieffekter, men det saknas stöd för att substansen har allvarlig toxicitet.44 Vissa förbjudna företeelser är närmast uteslutande hälsofrämjan38
39
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Det finns dock skäl att ifrågasätta om dödsfallen var så representativa för farorna med
doping som det framstod vid tillfället. Se ovan avsnitt 2.2.
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de, till exempel tillförseln av socker, salt, vitaminer och mineraler genom intravenöst dropp.45
Det finns också förbjudna substanser och metoder som är mindre hälsofarliga.
Generellt har de förbjudna substanserna och metoderna i något hänseende hälsofrämjande effekter: syftet med bruket är eller antas vara att kroppen ska prestera
bättre. Huruvida de negativa hälsoeffekterna överstiger de positiva beror delvis på
om de brukas på ett korrekt och kontrollerat sätt.46 Vissa substanser kan innebära
toxicitet för brukaren vid överdoser, om denne på grund av sin individuella genetik
inte kan bryta ner substansen eller om denne utvecklar en allergi. Vidare kan långtidsbruk och kombinationsbruk av flera olika substanser medföra komplexa reaktioner, till exempel toxicitet på grund av ackumulation, utveckling av resistens och
beroende.47
Det är dock tveksamt i vilken utsträckning hälsorisker av detta slag kan tas till
stöd för dopingförbudet. Dessa hälsorisker beror till viss del på att bruket sker i
hemlighet och utan inblandning av kvalificerad, medicinskt tränad personal.48 Ett
exempel på hur sådana hälsorisker uppstår är de arton unga cyklister som under
1987–88 plötslig avled av misstänkta överdoser av EPO. Enligt Møller var detta en
konsekvens av att bruket skede utan insikt om hälsofarorna och han pekar på frånvaron av liknande incidenter efterföljande år som ett tecken på att brukarna därefter lärt sig.49 I likhet med försvårandet av tävlan på lika villkor är således vissa hälsofaror med doping hänförliga till de idrottsliga och rättsliga dopingreglernas existens. Detta erkänns också i vissa sammanhang. Till exempel har beivrandet av hälsorisker genom tillgång till kvalificerad assistans använts som ett argument för att
inte förbjuda så kallade höghöjdshus.50
Vilka hälsorisker som följer med doping är således en tämligen komplicerad
fråga, och det är mycket svårt att hitta en konsekvent linje. En vetenskaplig grundad
översyn av på vilket sätt och i vilken omfattning olika substanser och metoder är
hälsofarliga vore lämplig. Att ofarliga eller mindre farliga substanser och metoder
ingår bland de förbjudna innebär inte att substanser och metoder som är hälsofarliga ska tillåtas. Däremot är det rimligt, till och med nödvändigt, att idrottsrörelsen
har en tydlig, generell och välgrundad idé gällande de hälsorisker som är associerade med idrott och att dess agerande för att skydda utövare från dopingens hälso45
46
47
48
49
50

Møller (2010), s. 107.
Se Brown (1980), s. 19.
Mottram (2011a), s. 11–14.
Black & Pape (1997), s. 88–89. Argumentet att doping har dessa typer av hälsorisker liknar
i detta hänseende det ovan diskuterade ”fuskargumentet”. Se ovan avsnitt 4.2.2.
Møller (2010), s. 41–42.
Ibid., s. 6.

77

DOPING, IDROTTSLIGT FUSK ELLER RÄTTSLIG ANGELÄGENHET?

risker står i rimligt förhållande till hur den förhåller sig till andra hälsorisker. Den
stora omsorg för utövarnas hälsa som dopingkampen sägs vila på framstår också
som överdriven och något inkonsekvent mot bakgrund av att idrott, och i synnerhet
professionell idrott, har många andra ohälsosamma aspekter.51
För det första finns det många farliga idrotter, dels sådana som har inherenta risker, till exempel fälttävlan, boxning, amerikansk fotboll, rugby och damgymnastik,52
dels idrotter som teoretiskt skulle kunna vara skadefria men som i praktiken innebär betydande risker för skador, till exempel fotboll och ishockey. Vissa anser att
idrott i sig är inherent farligt eftersom det alltid finns risker med att försöka maximera den idrottsliga prestationen.53
För det andra är det förenat med hälsorisker att träna och tävla i samband med
skada eller sjukdom, men detta är inte förbjudet och sannolikt ganska vanligt.54 En
undersökning bland svenska ishockey-, bandy-, innebandy-, handbolls- och fotbollsspelare visade att 67 procent hade tränat skadade och 70 procent hade spelat
match skadade.55 Det är förhållandevis vanligt att elitidrotter brukar smärtstillande och antiinflammatoriska medel för att kunna spela med skador. Samma undersökning visade att 72 procent hade använt sådana preparat under den senaste säsongen, varav 6 procent några gånger per vecka och 7 procent nästan varje dag.56
Enligt SOK:s chefsläkare använder svenska elitidrottare 20–40 gånger mer smärtstillande medel än normalbefolkningen. Under OS 1996 använde enligt honom 12
procent av svenska truppen antiinflammatoriska medel.57
För det tredje finns det idrotter där utövarna får en idrottslig fördel av att väga
lite och där vissa därför svälter sig till ohälsosamma nivåer. Detta föranleder dock
inte åtgärder från idrottsrörelsen liknande dem som vidtas för att bekämpa doping.58
Att idrottsligt deltagande är förenat med dessa och andra hälsorisker försvaras
vanligen med att deltagarna explicit eller implicit förstått och accepterat hälsoriskerna.59 Detta argument bygger på ett liberal synsätt som är starkt inom
51
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idrotten:60 idrottaren är en kapabel individ som kan fatta egna beslut och ta ansvar
för dessa beslut. Den som ger sig in i leken…
Det är oklart varför samma liberala synsätt inte tillämpas på doping: utifrån ett
liberalt perspektiv framstår dopingreglerna som paternalistiska.61 Fram till de uppmärksammade dödsfallen inom cykling i mitten av 1960-talet fanns en ganska liberal syn på doping. Det var först efter dessa som uppfattningen att doping var oförenlig med idrottens image började bli mer utspridd.62
Idrottsrörelsen är inte heller konsekvent i de åtgärder den vidtar för att främja
deltagarnas hälsa. Dimeo påpekar att idrottsrörelsens åtgärder för att identifiera
och straffa idrottsutövare som brukar alkohol63 är marginella i jämförelse med
dem som vidtas mot dopingbrukare, trots att även alkohol är en farlig substans.64
Vad gäller många substanser kan skillnaden i inställning förklaras med att bruket
till stor del motiveras – i vart fall av den professionella idrottaren – av att bli bättre
på idrotten, medan ohälsosam alkoholkonsumtion sällan beror på en sådan vilja.
Detsamma kan dock sägas om bruk av vissa andra dopingsubstanser, såsom cannabinoider.

4.2.4 Idrottens anda
Utredningen ovan visar att det är svårt att på ett tydligt och konsekvent sätt förklara förbudet av vissa substanser och metoder med att de höjer den idrottsliga prestationen eller är hälsofarliga. Som angavs inledningsvis kan ett förbud grundas på att
det antingen är prestationshöjande eller hälsofarligt om det dessutom strider mot
idrottens anda (”the spirit of sport”).65
Uttrycket ”idrottens anda” är abstrakt och flyktigt. Enligt Koden karaktäriseras
idrottens anda av ett antal värden, däribland fair play, ärlighet, hälsa, respekt för
regler och lagar, mod och solidaritet.66 Uttrycket kan delvis förstås som en referens
till olika aspekter av idrotten som traditionellt betraktas som dess mervärde och
som bottnar i att alla som deltar i en idrottslig tävling har en sportslig chans.67
Idrottens anda är i detta hänseende förknippad med det korintiska idealet och så60
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Se Houlihan (2002), s. 124–125.
Se Møller (2010), s. 115.
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Koden (2009), 4.3. Koden konstaterar att ”[d]oping is fundamentally contrary to the spirit
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dant som hör därtill, däribland amatörismen och en viss etik.68 På en ytterst konkret
nivå handlar det om att kunna känna att idrottslig tävlan är rättvis och att bästa person vann.69
Få torde ta avstånd från idrottens anda och de värden med vilka begreppet är
förknippat. Det är dock tveksamt om användningen av begreppet ”idrottens anda”
bidrar till bättre eller tydligare dopingregler. Det finns förvisso vissa saker som associeras med begreppet, men ofta är det alltför otydligt. Vidare överlappar idrottens
anda väsentligt de tidigare studerade argumenten i de situationer där begreppet kan
tänkas ha ett konkret innehåll. Många av de värden som enligt ovan kännetecknar
idrottens anda ligger ytterst nära otillåten prestationshöjning eller förekomsten av
hälsorisker. Således torde en substans eller metod som är prestationshöjande eller
hälsofarlig även uppfylla kriteriet på att strida mot idrottens anda. Det är således i
praktiken normalt tillräckligt att en substans eller metod uppfyller antingen kravet
på prestationshöjning eller hälsorisk för att motivera ett förbud.

4.2.5 Idrottens legitimitet
Andrén-Sandberg anser att urvalet av förbjudna substanser i många delar har skett
godtyckligt, okritiskt och utan vetenskapliga studier till underlag och understryker
att listorna inte är logiska, principfasta eller medicinskt korrekt uppbyggda.70 Utredningen ovan bekräftar i huvudsak hans slutsats.
Jag delar dock inte den åsikt som vissa framför att denna inkonsekvens i sig är ett
skäl för att avskaffa de idrottsliga dopingreglerna.71 Jag är inte heller en förespråkare för att dopingreglerna i sin helhet bör avskaffas av moraliska eller etiska hänsyn.72 Liksom argumenten för de befintliga reglerna vilar denna ståndpunkt ofta
på värdet rättvisa. Enligt min uppfattning kan varken bevarandet eller avskaffandet
av gällande regler motiveras utifrån rättvisehänsyn. Gällande dopingregler kan i
stället bäst förklaras med att de syftar till att bevara och stärka idrottens legitimitet.
Legitimitetsargumentet förekommer bland Riksidrottsförbundets argument
mot doping: doping “skadar idrottsrörelsens trovärdighet [och] utgör därigenom
ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse”.73 Om än
mer cyniskt uttryckt, menar Coleman & Levine i linje med detta att de idrottsliga
68
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dopingreglerna i de flesta fall endast tjänar idrottens ekonomiska och sociala
status.74
Legitimitetsargumentet är inte frikopplat från hur doping anses höja den idrottsliga prestationen, skada brukarens hälsa eller strida mot idrottens anda. Tvärtom är
dessa uppfattningar om doping av central betydelse. Eftersom det finns en vida
spridd uppfattning om att doping är ett orättvist sätt för en idrottare att prestera
bättre är doping en typ av legitimitetsundergrävande ”fusk” bland andra som idrotten bör beivra för att upprätthålla sin legitimitet.
Fallet med basebollspelaren Sammy Sosa är illustrativt. Under 2003 års säsong
tävlade Sosa och annan spelare, Mark McGwire, om att slå rekordet i flest frivarv
(”homerun”) under en säsong. Under säsongen togs Sosa på bar gärning med att ha
försökt förbättra sin slagförmåga genom att placera en kärna av kork i slagträet, ett
regelbrott för vilket han stängdes av från spel i åtta matcher.75 Senare framkom att
Sosa samma år brukat en substans i syfte att höja sin prestation.76 Ur ett legitimitetsperspektiv saknas anledning att göra skillnad på dessa handlingar. Sosa har
genom båda sina handlingar underminerat idrottens legitimitet på ett sätt som i
förlängningen riskerar att skada idrotten. Detta kan jämföras med om han genom
träning hade ökat sin styrka och därmed sin förmåga att slå bollen långt, vilket skulle uppfattas som rättvist och acceptabelt.77 Det skulle dessutom öka intresset för
idrotten och därmed intäkterna.78 Skillnaden i syn på dessa tre olika sätt för att
prestera bättre, ett som uppfattas som legitimt och två som uppfattas som illegitima,
illustrerar väl varför idrotten behöver bekämpa doping.
På motsvarande sätt riskerar hälsofarliga beteenden att undergräva idrottens legitimitet. Till exempel kan de dödsfall inom cykling som motiverade den moderna
antidopingrörelsens födelse förstås ur ett legitimitetsperspektiv.79
Amerikanska rättsvetare har träffande beskrivit denna aspekt. När det gäller att
beskriva varför doping är problematisk ur ett idrottsligt perspektiv menar Sandel att
det undergräver idrottens integritet och förvandlar idrotten till ett spektakel genom
att förvandla de idrottsliga prestationerna från ett föremål för beundran till en källa
för underhållning.80 Detta resonemang kompletteras av Posner som anser att idrott
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manifesterar och talar till människans uråldriga dragning till att på olika sätt etablera hierarkier. Utifrån denna utgångspunkt menar han att det karaktäristiska för sådant som anses vara doping och andra förbjudna företeelser är att det stör eller
skymmer denna hierarki.81 Posner menar dock att en rättsekonomisk analys talar
mot statlig inblandning: i den mån doping på detta sätt undergräver allmänhetens
intresse har de idrottsligt ansvariga tydliga incitament för att bekämpa doping.82
Det finns anledning att skilja mellan idrottens interna legitimitet och dess externa legitimitet. Med den interna legitimiteten avses här de befintliga och framtida
idrottarnas uppfattning om idrotten. Det är tänkbart att vissa företeelser undergräver dessa individers intresse för att engagera sig i idrotten och av denna anledning
bör förbjudas. Många delar nog den tidigare ordföranden för WADA Dick Pounds
uppfattning:
I don’t want my grandchildren to have to become chemical stockpiles
in order to be good at sports and to have fun at it. Baseball, take your
kid out to the ballpark some day and say, ’Son, some day if you ingest
enough of this shit, you might be a player on that field, too.’83
Utgångspunkten är att idrottsrörelsen sätter sina egna regler inklusive sådana som
definierar vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt inom idrott.84 I praktiken
har dock idrottsrörelsen starka incitament att beakta externa aktörers åsikter när de
beslutar vad som är acceptabelt i en idrott; många idrotter är beroende av dessa externa aktörers stöd för sin fortlevnad och utveckling. Med andra ord behöver idrotten bekämpa företeelser som undergräver dess externa legitimitet, och detta inkluderar doping. Genom att hänge sig åt doping undergräver doparen idrottens legitimitet och hotar därigenom idrottens framtida stöd av stater, företag och den breda
allmänheten.85 Dessa aktörers stöd till idrotten hänger samman. Staters beredvillighet att ge stöd till idrotten är beroende av allmänhetens intresse att delta i och
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titta på idrottsliga aktiviteter och detsamma gäller företags intresse av att direkt86
eller indirekt87 stötta idrotten ekonomiskt.88
Legitimitetsargumentet finner stöd i den idrottsliga dopingkampens historiska
utveckling; idrottens åtgärder mot doping har vid flera tillfällen utvecklats som en
reaktion på omgivningens reaktion. Ett exempel är English Jockey Club som 1903
var först ut med att förbjuda doping, en åtgärd som vidtogs i syfte att behålla allmänhetens intresse för att spela på hästkapplöpningar.89
Ett mer nutida exempel är den amerikanska professionella basebolligan90 som
vid 2000-talets början saknade ett effektivt system för att testa och bestraffa bruk av
många av de av WADA förbjudna substanserna, inklusive AAS, tillväxthormon och
amfetamin.91 Under de senaste tio åren har ägare och spelare samarbetat för att
kraftigt skärpa regelverket.92 Förändringen kom efter det att flera spelare som hade
eller höll på att slå viktiga rekord misstänktes bruka olika prestationshöjande substanser.93 Under lång tid hade såväl spelare som ägare ekonomiska incitament för
att inte uppmärksamma och bekämpa bruket av sådana substanser eftersom det
förbättrade offensiva spelet ledde till större intresse från allmänheten och därmed
högre intäkter.94 Att de beslutade stärka dopingreglerna kan förklaras av den kostnad i form av sänkt extern legitimitet som följde som ett bakslag genom dopingskandalen.95
Legitimitetsargument kan förklara många av de inkonsekvenser som förekommer i regelverket. Till dessa hör idrottsrörelsens skilda förhållningssätt till cannabis
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avstängning beror på typen av substans och ökar med antalet positiva prov. För de strängast bestraffade substanserna är avstängningen vid första tillfället ca 31 procent av en säsong, vid andra tillfället ca 62 procent av en säsong, och vid tredje tillfället minst två år och
maximalt livstidsavstängning. Major League Baseball’s Joint Drug Prevention and Treatment Program, Article 8.B.
Dessa utgjorde tekniskt sett inte doping vid tillfället. Se Siprut (2006). Upptäckten hörde
delvis samman med den ovan beskrivna THG-affären. Bland dessa spelare återfanns ovannämnda Sosa och McGwire.
Tainsky & Winfree (2008).
Kimura (2009), s. 135–137.
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och alkohol, trots att båda är hälsoskadliga och beroendeframkallande droger som
närmast uteslutande brukas i berusningssyfte och har få prestationshöjande egenskaper. Houlihan menar att anledningen till att cannabinoider anses vara doping
beror på att idrottsutövarnas bruk av dessa är skadligt för idrottens image och att
idrottsrörelsen av den anledningen inte vill associeras med cannabinoidbruk.96
Cannabinoidbruk är, något förenklat, ett större imageproblem än alkoholbruk. Legitimitetsargumentet kan också förklara WADA:s ovan refererade agerande i THGaffären. Ett förbud av THG kunde inte vid tidpunkten motiveras av prestationseller hälsoskäl. Däremot skulle det skada idrottens legitimitet om TGH-brukare
tilläts att delta i tävlingar.
Att utforma idrottsliga regler som upprätthåller och förstärker idrottens legitimitet är dock inte enkelt. Vissa saker som anses utgöra doping måste helt enkelt förbjudas som doping eftersom deras förekomst så dramatiskt skulle undergräva idrottens legitimitet. O’Leary gör en träffande jämförelse med att Tiger Woods skulle
förlora i golf mot någon som använder en fjärrstyrd boll: det är helt enkelt inte
acceptabelt!97
Strängare och mer omfattande regler innebär dock inte att idrottens legitimitet
ökar. Tvärtom riskerar detta att sänka legitimiteten. För det första bör de som ska
följa dopingreglerna och straffas vid överträdelse kunna förvänta sig tydliga, konsekventa och välgrundade regler, inte minst när dessa är professionella idrottare som
ytterst riskerar globala yrkesförbud på livstid.98 Även de dopingbekämpande organisationerna har ett intresse av sådana ändringar eftersom ett överdrivet omfattande och inkonsekvent regelverk som vilar på oklara grunder och som saknar vetenskapligt stöd undergräver sin egen legitimitet och därigenom sin förmåga att uppfylla de underliggande målen.99
För det andra framstår dopingproblemet som större, ju fler företeelser som
stämplas som doping. Därmed undergrävs, i förlängningen, idrottsrörelsens legitimitet alltmer. Som ovan nämnt beror dopingens negativa påverkan på idrottens legitimitet till stor del på att beteendet uppfattas som fusk. Genom striktare eller mer
omfattande dopingregler blir förekomsten av fusk mer omfattande, vilket bidrar till
att undergräva idrottens legitimitet och därmed även dess intäkter.100
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Houlihan (2002), s. 90. Se också Lowther (2001), s. 227.
O’Leary (2001), s. 265.
Se vidare nedan, bl.a. avsnitt 9.4.5.
Grayson & Ioannidis (2001), s. 253.
Haugen (2004), s. 85.
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4.3 Doping ur lagstiftarens perspektiv
4.3.1 Lagstiftningens utveckling och utgångspunkter
Anledningen till statens kriminalisering av doping, det vill säga vad staten har emot
doping, bör primärt sökas i förarbetena till dopinglagen. Den 29 juni 1989 gav Social- och Bostadsdepartementen en ensamutredare i uppdrag att undersöka möjligheten att genom ändringar i läkemedelslagstiftningen minska tillgången på dopingpreparat i samhället.101 Utredning resulterade samma år i en departementspromemoria102 som förordade inrättandet av en särskild lag, den som numera utgör dopinglagen.103
Förarbetena utgår från att idrottsrörelsen är primärt ansvarig för kampen mot
doping och att så även fortsättningsvis bör vara fallet med hänsyn till dess tradition
av självständighet. Det noteras dock att doping i slutet av 1980-talet spred sig till
nya grupper av brukare och att det därigenom blev en angelägenhet för samhället i
stort och inte bara för den organiserade idrotten. Till dessa nya grupper av användare hör motionärer, kroppsbyggare och andra idrottsutövare som inte är elitidrottare.104 Med detta som utgångspunkt överväger förarbetena huruvida de olika substanser och metoder som utgör doping i idrottslig bemärkelse105 bör omfattas av ytterligare lagstiftning.106
Förarbetena diskuterar ändringar i läkemedels- eller narkotikalagstiftningen
som ett alternativ till en ny lag, men förkastar slutligen denna idé. En utvidgning av
läkemedelslagstiftningen anses förenad med alltför omfattande tekniska problem
eftersom vissa av de förbjudna substanserna inte utgjorde läkemedel i rättslig bemärkelse. Det anses också olämpligt att inrymma dopingbrott i den befintliga narkotikalagstiftningen eftersom anabola steroider och andra dopingsubstanser till
skillnad från narkotika inte i sig är vanebildande eller beroendeskapande och således inte medför lika omfattande sociala problem.107 Skapandet av en särskild lag om
101
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Ds 1989:60, s. 1.
Hädanefter ”1989 års utredning”.
Den av utredaren föreslagna rubriken var dock ”Lag om vissa medel med hormonell inverkan”.
Prop. 1990/91:199, s. 15. Se också Ds 1989:60, s. 2, 48.
Prop. 1990/91:199, s. 32. Vid tillfället reglerat i IOK:s dopinglista per april 1989.
Denna lista såsom den sedermera utvecklats låg till grund för WADA:s dopingslista när
den skapades. P.g.a. sitt ursprung är strukturen i WADA:s lista alltjämt ganska snarlik den
IOK:s lista som utredaren utgick ifrån. Det finns inget i förarbetena som tyder på att det
någonsin övervägts att dopinglagen skulle omfatta substanser som inte är förbjudna enligt
idrottsreglerna.
Denna uppfattning har gradvis förändrats i senare förarbeten och utredningar. Se vidare
nedan avsnitt 4.3.3.

85

DOPING, IDROTTSLIGT FUSK ELLER RÄTTSLIG ANGELÄGENHET?

dopingmedel anses också kunna få större genomslag hos den idrottsintresserade
allmänheten.108
I dess ursprungliga lydelse är dopinglagen närmast identisk med förslagen i
1989 års utredning och den efterföljande propositionen.109 De principer som lagstiftningen ursprungligen vilade på återfinns i dessa dokument. De flesta efterföljande ändringar av dopinglagen har varit begränsade och har inte förändrat de underliggande principerna.110 Det finns dock två undantag: i samband med 1999 års
översyn kriminaliserades bruk som kontaktform111 och under senare år har maxstraffet för dopingbrott höjts. Båda dessa förändringar återspeglar att lagstiftaren
successivt uppfattat problem med doping som allt värre.
I förarbetena förekommer primärt tre argument till stöd för att dopinglagen ska
ha en viss utformning och, i synnerhet, varför den ska omfatta vissa företeelser. Det
första och starkaste argumentet mot doping baseras på brukets hälsorisker. Detta
argument liknar det idrottsliga hälsoargumentet112, men till skillnad från detta kräver lagstiftaren också att bruket är så omfattande att det utgör ett folkhälsoproblem.
Detta argument, folkhälsoargumentet, fokuserar således på dopingens direkta hälsoeffekter, men på samhällsnivå, inte individnivå.
En granskning av förarbetena och de underliggande utredningarna visar att bedömningen av huruvida dopinglagen på grund av folkhälsoskäl bör omfatta en viss
substans eller metod vilar på huvudsakligen tre kriterier:
• Hälsoriskkriteriet: Medför okontrollerat bruk av substansen eller metoden
en hälsofara?
• Omfattningskriteriet: Är bruket så omfattande att det utgör ett folkhälsoproblem?113
• Regleringskriteriet: Kontrolleras substansen redan i tillräcklig utsträckning
genom befintlig lagstiftning?114
108
109
110
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Prop. 1990/91:199, s. 23–24. Se också Ds 1989:60, s. 57–58; prop. 1998/99:3, s. 54.
Prop. 1990/91:199.
Många ändringar av dopinglagen har endast marginellt påverkat dess innehåll och tillför
inget ytterligare vad gäller motiven till lagstiftning utöver vad som framgår av övriga förarbeten. Se t.ex. SFS 1994:1426 (nya regler om förverkande); SFS 2000:1245 (ändring till
följd av införande av lag om straff för smuggling); SFS 2005:303 (nya regler om förverkande).
SFS 1999:44. Se också ovan avsnitt 3.6.
Se ovan avsnitt 4.2.3.
Se också SOU 1998:76, s. 151–153 (angående statens intresse att bekämpa doping som
folkhälsoproblem och hur det skiljer sig från idrotten).
Prop. 1990/91:199, s. 15–17, 32–34; prop. 1998/99:3, s. 55–56. Se också Ds 1989:60, s.
48–53; SOU 1996:126, s. 320, 324. Med befintlig lagstiftning avsågs främst narkotikastrafflagen (1968:64) och läkemedelslagstiftningen.
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Lagstiftarens andra argument mot doping, kriminalitetsargumentet, skiljer sig från
folkhälsoargumentet i det att det inte fokuserar på de direkta hälsoriskerna med doping. Kriminalitetsargumentet fokuserar i stället på hur doping indirekt skadar
samhället genom att det bidrar till ökad förekomst av annan kriminalitet, i synnerhet våldsbrott och narkotikabruk samt därmed associerad brottslighet. För det tredje, och avslutande, förekommer lagtekniska argument, varför lagstiftningen ska utformas på ett visst sätt. Dessa tre argument och hur de påverkat lagstiftningens utformning studeras i tur och ordning nedan.

4.3.2 Folkhälsoargumentet
Enligt förarbetena bör samtliga metoder och de flesta substanser som utgör doping
i idrottslig bemärkelse inte omfattas av dopinglagen. Dessa faller nämligen samtliga
på en eller flera av ovannämnda kriterier.
Vad gäller hälsoriskkriteriet utgår förarbetena från det ”okontrollerade” bruket
av olika substanser och metoder.115 Med ”okontrollerat” avses rimligen i detta sammanhang att bruket sker utan stöd av medicinskt kunniga personer. Resonemanget
påminner om det som förekommit inom idrotten angående vissa bieffekter av doping och kan delvis kritiseras på samma grund: de hälsofaror som är hänförliga till
att bruket utförs på ett felaktigt sätt skulle minska om bruket är tillåtet och förbudet
riskerar därför att förvärra eller till och med framkalla dessa hälsorisker.116 Mot
detta kan anföras att bruket inte skulle ske öppet även utan dopinglagen eftersom de
vanligaste dopingsubstanserna är receptbelagda läkemedel.117 En generell avreglering av läkemedel är en orimligt långtgående åtgärd för att komma till rätta med de
aktuella problemen.
Enligt förarbetena är hälsoriskerna med bruk av idrottsliga dopingsubstanser
och dopingmetoder i flera fall inte tillräckligt allvarliga för att motivera en kriminalisering. Till de substanser och metoder vars bruk enligt förarbetena inte har påvisats vara förenade med allvarliga hälsorisker hör beta-blockerare.118 I 1990 års proposition ansågs inte heller bruk av diuretika medföra några allvarligare hälsorisker,119
men lagstiftaren har sedermera ändrat sin inställning i frågan. I 1999 års översyn
uttalades att ”[d]et rör sig om medel som potentiellt har allvarliga bieffekter”.120 Att
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Ds 1989:60, s. 48–51.
Jfr ovan avsnitt 4.2.3.
Se ovan avsnitt 3.5.
Prop. 1990/91:199, s. 16. Se också Ds 1989:60, s. 49–50; prop. 1998/99:3, s. 58. I vart fall
inte vid bruk i de volymer som dessa vanligen konsumeras i dopingsyfte.
Prop. 1990/91:199, s. 16.
Prop. 1998/99:3, s. 58.
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lagens tillämpningsområde därvid inte utvidgades till att omfatta diuretika förklaras dels med att det finns lagtekniska nackdelar med att utvidga den rättsliga dopingdefinition, dels med att substansen redan omfattas av läkemedelslagstiftningen.121 En substans bör enligt lagstiftaren inte heller kriminaliseras om hälsoriskerna
är alltför osäkra. Till exempel är det enligt förarbetena inte uteslutet att det finns
hälsorisker med EPO-bruk, men dessa anses alltför oklara för att motivera kriminalisering.122
Vad gäller omfattningskriteriet förekommer tre olika resonemang i förarbetena
till stöd för att bruket av en viss substans eller metod inte har sådan omfattning att
det utgör ett folkhälsoproblem. För det första beaktar förarbetena även i detta sammanhang en substans eller metods bieffekter, men då – något överraskande – som
ett argument mot kriminalisering. Enligt förarbetena kommer brukarna att självmant avstå från sådana substanser och metoder vars bruk innebär allvarliga bieffekter. Dessa typer av doping anses ha en ”självbegränsande effekt”. Substanser med allvarliga bieffekter kommer därför enligt förarbetena inte få sådan omfattning att en
inkludering i dopinglagen är motiverad. Till exempel används argumentet i 1999
års översyn till stöd för utesluta IGF-1, klenbuterol, insulin och efedrin från dopinglagens tillämpningsområde.123 Det framstår i och för sig rimligt att bruk av en substans blir mindre attraktiv ju värre biverkningar det medför. Det är dock uppenbart
att vissa individer är villiga att ta tämligen omfattande hälsorisker om substansen i
fråga är tillräckligt effektiv. Att bruket av AAS är utbrett trots att det anses förenat
med allvarliga hälsorisker illustrerar bristerna med resonemanget. Det visar också
att det är svårt att utforma lagstiftningen utifrån substansernas biverkningar. I så
fall borde rimligen även AAS tillhöra de ”självreglerande” substanserna.
För det andra kan en substans eller metod falla på omfattningskriteriet om bruket i sig är alltför komplicerat. Till exempel konstaterar förarbetena att en individ
inte kan genomföra bloddoping utan assistens av medicinskt kunniga personer.
Detta tas till intäkt för att bloddoping inte kan bli så vanligt att det motiverar kriminalisering.124 För det tredje utgör doping inte ett folkhälsoproblem om det bara förekommer inom den organiserade idrotten. Baserat på detta resonemang utesluter
förarbetena till exempel att EPO skulle omfattas av dopinglagen.125
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Ibid.
Prop. 1990/91:199, s. 17. Se även Lundby & Olsen (2011). Flera riksdagsledamöter och
remissinstanser förordade att lagen skulle utvidgas till att omfatta EPO, men socialutskottet beslöt att inte förorda detta eftersom det saknades effektiva metoder för att spåra substansen. Bet. 1991/92:SoU7, s. 7–9.
Prop. 1998/99:3, s. 56–57. Se också SOU 1996:126, s. 325–327.
Prop. 1990/91:199, s. 17. Se också Ds 1989:60, s. 52.
Prop. 1998/99:3, s. 58. Se också SOU 1996:126, s. 328.
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Slutligen, när det gäller regleringskriteriet, utesluter förarbetena att dopinglagen
ska omfatta en substans om den omfattas av den strängare narkotikalagstiftningen126 eller om den omfattas av läkemedelslagstiftningen och bruket är inte förenat
med sådana hälsorisker att det motiverar en ändring. Detta gäller bland annat sådana substanser som idrottsligt kategoriseras som stimulantia eller narkotisk analgetika där många ingående substanser är föremål för tillräcklig rättslig kontroll genom
läkemedels- och narkotikalagstiftningen eller inte är förenade med sådana hälsorisker att det motiverar lagstiftningsåtgärder.127
Lagstiftaren gör en annan bedömning när det gäller syntetiska anabola steroider,
testosteron och dess derivat: de substanser som omfattas av dopinglagen.128 Vad
gäller skadeverkningarna kan enligt förarbetena såväl naturligt testosteron som
syntetiska anabola steroider orsaka omfattande fysiska och psykiska hälsobesvär för
brukaren, däribland åderförkalkning, kranskärlsjukdomar, sterilitet, leverskador,
cancer, stressymptom, psykotiska episoder, depression, sexuella störningar och aggressivitet.129 Samtidigt förelåg inledningsvis uppfattningen att dessa substansers
skadeverkningar var förhållandevis begränsade. I den proposition som låg till
grund för dopinglagen uttalades explicit ”att den straffrättsliga bedömningen av dopingbrott inte bör vara fullt lika sträng som beträffande narkotikabrott”. Detta synsätt låg till grund för att maxstraffet för brott mot dopinglagen ursprungligen sattes
till två års fängelse.130 Detta ställningstagande motiverades ”med hänsyn till vad
som f.n. är känt om de anabola steroidernas skadeverkningar”.131 Forskningsläget
hade inte klarnat vid 2010 års översyn där lagstiftaren framstår mer osäker kring
hälsoriskerna med doping. Detta låg till grund för ställningstagandet att inte höja
straffmaximum för dopingbrott av normalgraden.132
Liksom vad gäller doping generellt råder också stor osäkerhet kring omfattningen av bruket av syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat.133 I förarbetena görs dock bedömningen att bruket är tillräckligt omfattande för att det ska
utgöra ett reellt samhällsproblem som därmed motiverar lagstiftningsåtgärder. Vid
1999 års översyn konstaterades att dopingmissbruket sannolikt var mindre omfat126
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Att ändra substansen från narkotika till en dopingsubstans skulle i praktiken innebära att
den rättsliga regleringen sänks.
Ds 1989:60, s. 49; prop. 1990/91:199, s. 15.
Se ovan avsnitt 3.5.2.
Prop. 1990/91:199, s. 16; prop. 1998/99:3, s. 28, 33–34. Se också Ds 1989:60, s. 11–12,
50–51.
Prop. 1990/91:199, s. 24–25 (s. 25 citerad).
Ds 1989:60, s. 55.
Prop. 2010/11:4, s. 81–82.
SOU 2008:120, s. 142–144.
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tande än vad man tidigare befarat134 och att erfarenheten av AAS hade ”stabiliserats” på en nivå av 1–2 procent av alla män.135
Utöver dessa substanser omfattar dopinglagen tillväxthormon,136 men grunderna för detta är mer oklara. 1989 års utredning förespråkade att dopinglagen även
borde omfatta tillväxthormon eftersom bruk därav är förenat med allvarliga hälsofaror.137 Det ursprungliga lagförslaget omfattade tillväxthormon med hänvisning
till att substansen ”kan om det konsumeras felaktigt ge allvarliga bestående
skadeverkningar”,138 dock utan att ange något närmare stöd för detta påstående. Det
framstår som att lagstiftaren överskattade hur stora dessa risker är, dels eftersom det
är svårt att mäta och jämföra faror med olika typer av doping,139 dels eftersom det
enligt senare förarbeten är osäkert om bruk av tillväxthormon är förenat med allvarligare fysiska hälsorisker.140 Det kan dock i så fall ifrågasättas varför lagstiftaren
i samband med översynen inte begränsade dopinglagens tillämpningsområde till
att inte längre omfatta tillväxthormon.141
Det är också oklart om tillväxthormon används i sådan omfattning att bruket
utgör ett folkhälsoproblem. I de ursprungliga förarbetena till dopinglagen anges att
bruket befaras bli omfattande eftersom produktionen blivit enklare och billigare.142
Vid 1990 års översyn konstaterade regeringen att tillväxthormon alltjämt var mycket dyrt jämfört med AAS, men ansåg att det ändå fanns ett stort intresse för tillväxthormon eftersom brukare uppfattade substansen som effektivt och att den hade begränsade biverkningar.143 Som nämnt är kunskapen om dopingens omfattning generellt begränsad, men detta gäller särskilt tillväxthormon; de studier som lyfts
fram i förarbeten och utredningar gäller främst AAS.144 De beslag av dopingsubstanser som polisen gjorde i slutet av 2009 inom ramen för Operation Sledgehammer antyder dock att bruket av tillväxthormon är relativt begränsat: av de 2 855 346
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Prop. 1998/99:3, s. 66. Se också SOU 1996:126, s. 336.
Prop. 1998/99:3, s. 31–32. Se också Ds 1989:60, s. 12, 50 (tycks dra slutsatser kring omfattningen baserat på förekomsten av substanser på den illegala marknaden).
Se ovan avsnitt 3.6.
Ds 1989:60, s. 14.
Prop. 1990/91:199, s. 17–18.
Se SOU 2008:120, s. 307–313.
Prop. 1998/99:3, s. 30–31. Tillväxthormon har enligt propositionen inte några kända psykiska eller sociala bieffekter. Ibid., s. 31.
Se prop. 1998/99:3, s. 54–60.
Prop. 1990/91:199, s. 17. För övrigt gäller detsamma enligt regeringen EPO som lämnas
utanför lagens tillämpningsområde. Ibid. Se också Ds 1989:60, s. 51–52.
Prop. 1989/99:3, s. 30.
Se t.ex. SOU 2008:120, s. 142–144.
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enheter dopingmedel som beslagtogs utgjorde 29 770 enheter eller cirka 1 procent
tillväxthormon.145

4.3.3 Kriminalitetsargumentet
I dess originallydelse omfattade inte dopinglagen bruk av en förbjuden substans.146
De ursprungliga förarbetena argumenterar mot kriminalisering av bruk eftersom
”medlen inte är beroendeframkallande och att brukaren själv är den som riskerar
att skadas”.147 Även i andra sammanhang framförs åsikten att de förbjudna medlen
varken är vanebildande eller riskerar att rasera brukarens sociala situation.148 Förarbetena öppnar dock för att en lagändring kan vara nödvändig om det i framtiden
skulle visa sig att bruk av anabola steroider till exempel leder till våldsbrott.149
Vid 1999 års översyn av dopinglagen övervägde regeringen ett antal förändringar, däribland kriminalisering av bruk. Därvid genomfördes en omfattande genomgång av befintlig forskning som resulterade i slutsatsen att det inte finns ett vetenskapligt bevisat orsakssamband mellan å ena sidan doping och å andra sidan våldsbrott och annan kriminalitet.150 Att bruk av de förbjudna substanserna ändå bör
vara kriminaliserat motiverades i stället med att samhället måste skicka en klar och
tydlig signal mot missbruk av doping, i synnerhet för att motverka missbruk bland
unga.151
Ytterligare tio år senare har lagstiftaren delvis ändrat inställning i frågan. Dopingbruk anses förvisso inte leda till ”den typ av svår social misär, som associeras
med intensivt narkotikamissbruk”.152 Däremot anses att ”[d]et står klart” att det
leder till psykiska och sociala problem och att ”[d]et råder enighet om att ökad aggressivitet och fientlighet samt ökad risk för våldsbenägenhet kan ha samband med
bland annat intag av dopningsmedel, ofta i kombination med narkotika”.153 Även i
145
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Sundsvall tingsrätts dom 2011-08-04 i mål nr B 3192-09. Med hänsyn till beslagets omfattning torde detta ge en någorlunda korrekt bild av det relativa förhållandet mellan bruket
av tillväxthormon och andra substanser.
Se allmänt ovan avsnitt 3.6. Däremot omfattade lagen något motsägelsefullt innehav för
eget bruk. Se t.ex. prop. 1998/99:3, s. 67; SOU 1996:126, s. 336.
Ds 1989:60, s. 55. Se också prop. 1990/91:199, s. 23.
Prop. 1990/91:199, s. 23–24.
Ds 1989:60, s. 56.
Prop. 1998/99:3, s. 65–66 (uttalar dock i förbigående att ett sådant samband inte heller kan
uteslutas). Se också SOU 1996:126, s. 334–336.
Prop. 1998/99:3, s. 65–70. Se också 1998/99:SoU5, s. 11.
Prop. 2010/11:4, s. 81–82.
Ibid., s. 81. Se också ibid, s. 82 (antyder att det finns en koppling mellan missbruk av dopingmedel och allvarliga våldsbrott).
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andra sammanhang uppmärksammas ett nära samband mellan doping och narkotika som anses medföra att dopingbruk får allvarliga konsekvenser för samhället.154
Vad gäller tillväxthormon kan noteras att lagstiftaren vid tillfället för kriminalisering av bruk inte kände till att bruk har några psykiska eller sociala bieffekter.155

4.3.4 Lagtekniska problem
Avslutningsvis förekommer det lagtekniska förklaringar till varför dopinglagen har
fått sin nuvarande utformning. Lagstiftaren anser att det är positivt att dopinglagen
vilar på en generisk definition som avgränsar vad som utgör doping kemiskt. Detta
gör att dopinglagen, till skillnad från narkotikalagstiftningen, inte kräver en förteckning över de specifika kemiska substanser som omfattas och som behöver ändras för att inrymma nya substanser när dessa utvecklas.156
En följd av detta är dock en obenägenhet att utvidga den rättsliga definitionen av
doping så att den omfattar andra substanser än de befintliga. Detta är till exempel
en bidragande orsak till att diuretika inte omfattas av dopinglagen.157 Ett annat exempel är klenbuterol, vilket är en typ av beta-2-stimulerare. Klenbuterol har en anabol effekt och används för samma syften som andra dopingmedel. Lagstiftaren
anser dock inte att dopinglagen bör omfatta samtliga beta-2-stimulerare158 och att
det skulle vålla sådana gränsdragningsproblem att förbjuda beta-2-stimulerare med
anabol effekt att denna lösning är tveksam från ett rättssäkerhetsperspektiv.159

4.4 Sammanfattande slutsatser: Gemensam kamp,
olika anledning
Såväl inom som utanför idrotten fördöms visserligen doping entydigt, men utredningen ovan visar att det finns stor oenighet kring vad vi egentligen har emot doping.160 I stället framträder en bild av dopingproblemet som är komplex och splittrad.
För det första förekommer inom såväl det idrottsliga som det rättsliga systemet
olika argument till att förbjuda en viss substans eller metod. Detta innebär att det
154
155
156
157
158
159
160
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Ibid., s. 81–82.
Prop. 1998/99:3, s. 31.
Ibid., s. 55.
Se ibid., s. 58.
Vilket då skulle inkludera sådana som saknar anabol effekt. De idrottsliga dopingreglerna
har dock valt denna lösning. Se ovan avsnitt 3.5.
SOU 1996:126, s. 326.
Jfr O’Leary (2001).
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även inom respektive system inte finns enbart ett enda argument mot doping. Det
innebär också att inte alla former av doping delar någon egenskap som gör att de
bör förbjudas. Oklarheten är särskilt stor vad gäller de idrottsliga dopingreglerna,
där det inte klart framgår på vilken eller vilka grunder en viss substans eller metod
förbjudits. Detta kan jämföras med de rättsliga dokumenten: dopinglagens förarbeten är förhållandevis tydliga med de kriterier som tillämpas och i vilken utsträckning olika substanser och metoder förhåller sig till dessa.
För det andra finns det avgörande skillnader i hur försiktiga idrottsrörelsen och
lagstiftaren är i sina respektive bedömningar. Dopinglagen kan uppfattas som paternalistisk, men i jämförelse med idrottsrörelsen framstår lagstiftaren som mer liberal, vilket är förvånande eftersom idrotten i andra sammanhang vilar på ett liberalt synsätt.161 Jämför till exempel idrottsrörelsens agerande kring THG med lagstiftarens resonemang kring EPO: i båda fall var kunskaperna om substansernas effekter bristfälliga, men medan lagstiftaren valde att inte låta dopinglagen omfatta EPO
så förbjöd idrottsrörelsen THG.
För det tredje – och mest uppenbart – finns det stora skillnader mellan de skäl
som åberopas av idrottsrörelsen och av lagstiftaren. Av de tre argument som idrotten åberopar är två – prestationshöjning och idrottens anda – helt irrelevanta från
lagstiftarens perspektiv. Tvärtom framgår det explicit av förarbetena att sådan doping förekommer endast inom den organiserade idrotten. När det gäller dopingens
hälsofaror sammanfaller de idrottsliga och rättsliga argumentationslinjerna delvis.
Båda anser att substanser och metoder som skadar brukarens hälsa kan förbjudas,
även om bedömningarna huruvida detta är fallet kan skilja sig åt. De har vidare det
gemensamt att ingen av dem anser att existensen av en hälsorisk i sig är tillräcklig
för förbud, men de skiljer sig åt när det gäller vilka ytterligare rekvisit som ska vara
uppfyllda: idrottsrörelsen kräver därutöver att substansen eller metoden antingen
ska vara prestationshöjande eller strida mot idrottens anda, medan lagstiftare kräver att bruket ska utgöra ett folkhälsoproblem.
Skillnaderna mellan idrottsrörelsens och lagstiftarens utgångspunkter och bedömningar är så stora att det starkt kan ifrågasättas om den idrottsliga och rättsliga
dopingkampen gäller samma sak. Lagstiftningen och de idrottsliga dopingreglerna
överlappar förvisso delvis varandra: till exempel anser båda att AAS bör bekämpas,
vilket därför kan sägas utgöra en ”hård kärna” i kampen mot doping.162 Båda parter
kan uppvisa goda skäl för denna ståndpunkt men deras skäl skiljer sig så väsentligt
åt att överlappningen närmast framstår som slumpmässig. Till exempel omfattas di161
162

Se ovan avsnitt 4.2.3.
Se ovan kapitel 3.
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uretika både av de idrottsliga dopingreglerna och av läkemedelslagstiftningen; det
finns emellertid helt olika förklaringar till regleringarna.
Utredningen visar också på att dopingförbudet i vissa delar vilar på tveksamma
grunder. Till exempel har utredningen inte kunnat identifiera en tydlig och konsekvent förklaring till varför cannabis är en idrottslig dopingsubstans. På motsvarande sätt framstår det osäkert om tillväxthormoner uppfyller de kriterier som lagstiftaren själv har ställt upp och tillämpar på andra substanser.

94

DEL B.
DOPINGBEKÄMPANDE
ÅTGÄRDER

KAPITEL 5.

Dopingbekämpande åtgärder
– en översikt

5.1 Inledning
I kapitel 2 presenterades de olika aktörer som bidrar till kampen mot doping. Föga
överraskande visade utredningen att de idrottsliga organisationerna är centrala aktörer i dopingkampen. De idrottsliga organisationernas påverkan har i synnerhet
stärks genom WADA:s och Kodens tillkomst. Deras tillkomst har också bidragit till
en intensifiering av två redan existerande tendenser: att dopingkampen utvecklas
från en nationell till regional eller internationell angelägenhet och att stater och
mellan- eller överstatliga organisationer får en större roll i antidopingkampen.
Detta leder i sin tur till alltmer omfattande överlappning mellan idrottsliga och
rättsliga åtgärder mot doping.1
Dessa organisatoriska utvecklingstendenser är av central betydelse i denna del
av boken, del B, som förutom detta kapitel omfattar de nästkommande två kapitlen.
Det övergripande temat för delen är förhållandet mellan dopingbekämpande åtgärder som idrottsliga organisationer och offentliga institutioner vidtar på nationell,
europeisk och internationell nivå. Annorlunda uttryckt granskar delen förhållandet
mellan de idrottsliga och rättsliga aktörerna utifrån perspektivet att de är partner i
kampen mot doping.
Detta kapitel innehåller en översikt av tänkbara dopingbekämpande åtgärder
och av de åtgärder som olika aktörer vidtar eller planerar att vidta på olika områden. Utredningen ger en överblick över förhållandet mellan de olika aktörernas åtgärder och ligger till grund för utredningen i senare kapitel. I kapitlet behandlas
också allmänt de problem som uppstår till följd av att flera aktörer reglerar samma
fråga på det sätt som råder vad gäller doping (konkurrerande normgivare).

1
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I kapitel 6 avhandlas förhållandet mellan lagstiftarens och de idrottsliga aktörernas åtgärder ur tre aspekter: (i) upptäckt och kontroll, (ii) bevisning och ansvar,
samt (iii) straff och andra konsekvenser. Delens avslutande kapitel, kapitel 7, kartlägger innehållet i den alltmer omfattande regleringen av doping på europeisk nivå
och dess konsekvenser.

5.2 En taxonomi för dopingbekämpande åtgärder
Många olika typer av åtgärder kan och har vidtagits för att begränsa förekomsten av
doping. Genom att dela in dessa åtgärder i kategorier tydliggör man möjligheterna
till och skillnaderna mellan olika åtgärder. En sådan indelning kan och kommer
också här nedan användas för att identifiera områden där inga åtgärder vidtas och
områden där olika aktörers agerande överlappar varandra. Här nedan används fortsättningsvis en kategorisering av dopingbekämpande åtgärder som utgår från två
motsatspar.
För det första kan dopingbekämpande åtgärder särskiljas utifrån vilka som är åtgärdens subjekt, det vill säga vilka personer som åtgärderna avser träffa. I detta hänseende finns det två tydliga grupper: individer som deltar i organiserad idrott och
sådana individer som inte gör det. Denna distinktion kan motiveras på åtminstone
två grunder.
Ett första skäl är organisatoriskt. Det är genom sin tillhörighet till en idrottsorganisation som individen omfattas av de idrottsliga dopingreglerna.2 Den centrala organisatoriska skillnaden mellan organiserad idrott och all annan verksamhet
får direkta återverkningar i de gällande regelverken, primärt de idrottsliga, men
även i vissa rättsliga instrument. Ett illustrativt exempel är Europarådskonventionen om doping som har en framskjuten plats när det gäller staters åtgärder mot doping3 och som endast omfattar organiserad idrott.
Ett andra skäl för denna uppdelning är att dessa gruppers bruk av dopingmedel
i betydande omfattning motiveras av olika skäl. Sociologisk forskning visar att dopingbruk motiveras av olika skäl. Det vanligaste motivet är estetiskt, det vill säga att
den enskilde brukar doping för att se bättre ut. Det finns dock även ett samband
mellan doping och olika typer av antisocialt beteende, inklusive våld och annan kriminalitet.4 Även om det finns viss överlappning mellan grupperna är dessa motiv
främst förekommande bland individer som inte deltar i organiserad idrott. På motsvarande sätt är det av uppenbara skäl endast inom organiserad idrott som deltaga2
3
4

Se vidare ovan avsnitt 3.4 och nedan avsnitt 5.3, 6.2.3.
Se vidare ovan avsnitt 2.4.
Se t.ex. Schwerin m.fl. (1996); Klötz m.fl. (2006).
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re hänger sig åt doping i syfte att förbättra sina tävlingsresultat.5 Eftersom motiven
till dopingbruk till stora delar skiljer sig mellan organiserad idrott och samhället i
stort är det ett rimligt antagande att åtgärder som vidtas för att beivra bruk skiljer
sig åt inom och utanför organiserad idrott. Åtgärder som syftar till att bekämpa doping i samhället generellt kan dock naturligtvis även beivra doping inom organiserad idrott; en begränsning av tillgången till dopingmedel i samhället generellt, till
exempel genom en kriminalisering av produktion och försäljning, gynnar såväl organiserad idrott som samhället i stort.
För det andra finns det anledning att klassificera en dopingbekämpande åtgärd
utifrån åtgärdens art, mer specifikt huruvida åtgärden består av en regel eller om
den är av annan natur. Detta kan tyckas som en bred och godtycklig indelning, men
som utvecklas nedan utgör många dopingkämpande åtgärder inte sådana regler,
utan är av annan natur. I detta sammanhang är det primärt den första typen av åtgärder som är av betydelse, men kunskap om de senare, vilka vidtas av såväl idrottsrörelsen som av svenska staten och av EU, är viktig för en förståelse av dopingkampen i sin helhet.
Utifrån dessa motsatspar kan dopingbekämpande åtgärder organiseras i fyra kategorier. Den första kategorin, idrottsliga regleringsåtgärder, består av regler som
riktar sig till och beivrar doping bland individer som deltar i organiserad idrott. De
regler som ingår i denna kategori kan, i sin tur, förhållandevis tydligt delas in i två
grupper: dels materiella, idrottsliga dopingregler, till exempel de regler som definierar vad som utgör doping, dels regler som syftar till de materiella reglernas genomdrivande. Till den senare gruppen hör regler kring genomförande av dopingtester,
bestraffningsregler och regler kring de institutioner som tillämpar och genomdriver dopingreglerna.6
Motsvarande uppdelning kan göras av åtgärder som hör till den andra kategorin, samhälleliga regleringsåtgärder. Främsta bland de åtgärder som hör till den första gruppen – rättsliga, materiella regler – är den lagstiftning som kriminaliserar
olika typer av kontakter med doping och som definierar vad som är kriminaliserat.7 Dessa kompletteras av andra regler som reglerar de förhållanden under vilka
sådana brott upptäcks och bestraffas, till exempel den regel som tillåter kroppsbe5
6

7
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Se också ovan avsnitt 4.2.
Även om det finns viktiga skillnader mellan hur olika idrotter och olika nationer organiserar sitt antidopingarbete har det formella ramverket till stora delar harmoniserats genom
Koden vilken de flesta organisationer är bundna av.
Även om det finns avgörande dem emellan, främst vad gäller deras omfattning, förekommer regler tillhörande denna kategori i de flesta rättsordningar. Jfr EU Working Group on
Anti-Doping, Report, Brussels, 18/6/2008 (i de flesta medlemsstater är åtminstone försäljning kriminaliserad).
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siktning, inklusive tagande av prov, av en enskild som är skäligen misstänkt för ett
brott.8
Det är i första hand åtgärder som tillhör dessa två kategorier som är av intresse i
detta sammanhang. Det är dock viktigt att uppmärksamma att det utöver dessa
finns två andra kategorier av dopingbekämpande åtgärder. Den tredje kategorin,
andra (icke-reglerande) idrottsliga åtgärder, består huvudsakligen av information till
och utbildning av utövare, till exempel om vad som utgör doping och dess negativa
effekter. Den fjärde och avslutande kategorin, andra (icke-reglerande) samhälleliga
åtgärder, består av motsvarande åtgärder när de inte enbart är riktade till alla individer, oavsett om de utövar idrott i organiserad form. En åtgärd som överskrider
gränsen mellan dessa två kategorier är dopingforskning som understödjer andra åtgärder på samma sätt, utan hänsyn till vad som är dessa åtgärders målgrupp.
Denna taxonomi syftar främst till att kategorisera befintliga åtgärder, men kan
även tjäna som en utgångspunkt för att identifiera olika sätt för att förbättra kampen mot doping. En förändring i förbättrande riktning kan bestå av att befintliga åtgärder förstärks eller skärps, men inte uteslutande. Vad som utgör en förbättring
beror på de underliggande värdena, varibland dopingprevention är ett bland många
tänkbara värden.9 En förbättring kan till exempel även bestå av harmonisering av
tidigare divergerande regler, vilket bland annat leder till ökad förutsebarhet. Detta
var en av de positiva effekterna med införandet av Koden. En förbättring kan till
och med innebära att befintliga åtgärder i vissa hänseenden försvagas, till exempel
mindre ingripande kontroller som stärker utövarnas personliga integritet.
• Förbättra idrottens materiella dopingregler, till exempel genom att förbjuda
nya substanser och metoder, höja straffen eller tydliggöra vad som är förbjudet.
• Förbättra genomdrivandet av idrottens dopingregler, till exempel genom att
genomföra fler kontroller, organisatoriska förändringar, ge mer resurser till
dopingbekämpande instanser eller införa säkrare provtagning.
• Förbättra lagstiftningen, till exempel genom att utvidga kriminaliseringen av
dopinggärningar, höja straffen, göra en översyn av förhållandet mellan de
olika lagar som reglerar doping eller harmonisera lagstiftningen i olika
länder.

8
9

Rättegångsbalken 28 kap. 12 § 1 st.
Detta är tydligt när dopingregler granskas mot olika rättsliga regler, se vidare nedan del C.
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• Förbättra genomdrivandet av lagstiftningen, till exempel genom att utöka tillgången till tvångsåtgärder, främja polisiärt samarbete i olika länder eller utbilda och träna de rättsliga aktörerna.
• Öka åtgärder för att sprida kunskap om doping, till exempel utbildning av
och information till utövare av organiserad idrott, ungdomar allmänt, dopingkontrollanter eller poliser.
• Öka satsningarna på forskning, till exempel för att undersöka olika substansers effekt eller utveckla möjligheterna att spåra substanser.
Åtgärderna skiljer sig åt vad gäller art; de första fyra avser regler som reglerar doping medan de återstående två inte gör det. Likaså skiljer sig åtgärderna delvis åt,
vad gäller till vilka de är riktade. Vissa åtgärder är tydligt riktade till utövare av organiserad idrott, särskilt de som professionellt eller semiprofessionellt deltar i tävlingar, andra till allmänheten. Åtgärder som bekämpar doping i samhället allmänt
är dock normalt verkningsfulla även på de individer som utövar organiserad idrott.

5.3 Förhållandet mellan staten och idrottsrörelsen i Sverige
Vad som utgör en åtgärds målgrupp bör inte sammanblandas med frågan om vilken
aktör som vidtar åtgärden. Som diskuterats ovan finns det en betydande överlappning mellan de idrottsliga dopingreglernas och lagstiftningens tillämpningsområde.10
När det gäller idrottsliga regleringsåtgärder finns det dock en direkt och viktig
koppling mellan vem som vidtar åtgärden och vilka som är bundna av den. Att
idrottsliga regleringsåtgärder kan träffa individer som deltar i organiserad idrott
innebär dock inte att alla som utövar idrott i organiserad form omfattas av Koden,
Riksidrottsförbundets Dopingreglemente och andra idrottsliga dopingregler. De
idrottsliga reglernas bindande verkan för individen baseras på att denna ingått en
civilrättslig förpliktelse, vanligen genom att uppta medlemskap i en idrottsförening:
genom medlemskapet accepteras de regler verksamheten uppställt inklusive de dokument som ligger till grund för individens skyldighet att delta i dopingkontroller.11 På samma sätt som individens skyldighet att följa föreningens och överordnade förbunds regler vilar föreningens och förbundets skyldighet att följa och genomdriva överordnade dopingregler på civilrättsliga förpliktelser, oftast medlemskap i
ett nationellt eller internationellt förbund.
10
11

Se vidare ovan kapitel 3.
Se vidare ovan avsnitt 3.4 och nedan avsnitt 6.2.3.
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Denna konstruktion får viktiga konsekvenser. Stora delar av allmänheten inklusive många som tränar regelbundet, och därmed sannolikt en stor andel av dem
som dopar sig, omfattas inte av den sfär som omfattas av de idrottsliga reglerna.
Även delar av den organiserade idrotten faller utanför. I sådana idrotter som organiseras av organisationer som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet omfattas
därför inte heller deltagarna av Riksidrottsförbundets regler. Detta gäller till exempel Svenska kroppskulturförbundet som bland annat organiserar tävlingar i bodybuilding. Om dessa förbund inte inför egna dopingregler omfattas deras medlemmar enbart av de rättsliga reglerna.
Sammanfattningsvis omfattar de centrala nationella och internationella idrottsliga dopingreglerna endast vissa individer som utövar organiserad idrott och inga
som inte gör det.12 De individer som omfattas av idrottsliga dopingregler omfattas
däremot även av de rättsliga reglerna.13
Denna slutsats aktualiserar frågan i vad mån staten och idrottsrörelsen agerar
som självständiga aktörer. Det är tänkbart att aktörerna utövar ett visst inflytande
över varandra och i förlängningen över varandras regler. Idrottsrörelsen saknar direkt och formellt inflytande över hur staten agerar på dopingens område, såsom
tillämplig lagstiftnings innehåll eller genomdrivande. Idrottsrörelsen i allmänhet
och Riksidrottsförbundet i synnerhet utövar dock indirekt ett visst inflytande över
lagstiftningens utformning och lagstiftningens genomdrivande genom att staten
och idrotten ”bedriver antidopingarbetet i nära samråd”.14 Sådant samråd har till
exempel bedrivits i arbetsgruppen för dopingfrågor som bestod av representanter
för både regeringen och Riksidrottsförbundet.15
Detta samarbete har stärkts efter WADA:s tillkomst, varigenom deltagande
idrottsorganisationer och deltagande stater får ett visst ömsesidigt inflytande över
varandra. För det första har parterna ett gemensamt ansvar för och likvärdigt inflytande över WADA:s verksamhet. WADA styrs av två organ, ”Foundation Board”
och ”Executive Committee”, vari idrotten och staterna har lika stort inflytande.16
Det är dessa organ som antar förändringar i Koden efter en process som därutöver
involverar utövarna, övriga signatärer och stater.17
Såväl idrottsorganisationerna som staterna har åtagit sig att genomdriva de antagna bestämmelserna. Genom att underteckna Koden har idrottsorganisationer12
13
14
15
16
17

Jfr SOU 2011:10, s. 96, 146.
Såsom de i praktiken tillämpas är dock reglernas överlappning mer begränsad. Se vidare
nedan avsnitt 6.2.
Dir. 2009:116, s. 3.
Ju 2003:E; Ju2006/5700/D.
WADA, Statutes, artiklarna 6–7, 11–13.
Koden (2009), 23.6.
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na, däribland Riksidrottsförbundet, åtagit sig att följa Koden och att genomdriva
den i förhållande till sina medlemmar. De deltagande staterna,18 däribland Sverige,
har genom Köpenhamnsdeklarationen och UNESCO-konventionen åtagits sig att
understödja Kodens efterlevnad, bland annat genom att utöva inflytande över de
nationella idrottsorganisationerna.19 Även i själva Koden stadgas vissa skyldigheter för de deltagande staterna, däribland att deras övriga åtgärder på dopingens område ska stå i överensstämmelse med Koden.20
Sammanfattningsvis får parterna genom WADA och Koden ett ömsesidigt inflytande över varandras verksamhet på dopingens område. Detta inflytande går åt
båda håll: staterna påverkar de idrottsliga organisationernas verksamhet och de
idrottsliga organisationerna påverkar staternas verksamhet. Detta är särskilt betydelsefullt om EU:s medlemsstater bildar en gemensam dopingstrategi, något som
framstår som alltmer realistiskt.21
Till skillnad från vad som gäller för åtgärder i form av reglering eller genomdrivande av reglering saknas hinder för att idrottsrörelsen ska vidta andra typer av åtgärder som riktar sig till samhället i stort, alltså även icke-medlemmar, något som
även det förekommer.22 När det gäller utbildning och information om doping förekommer även andra aktörer som varken är statliga eller idrottsliga.23

5.4 Problem med parallell normbildning
För den som anser att doping utgör ett allvarligt problem ter det sig sannolikt positivt att idrottsliga och statliga aktörer på nationell, europeisk och internationell nivå
samverkar och därigenom kan vidta kraftfullare åtgärder mot doping. Att det finns
många som arbetar mot doping är i och för sig lovvärt, men det är inte givet att dopingkampen ensidigt och i alla hänseenden gynnas av fler deltagande aktörer.24
Det finns en uppenbar risk att divergerande regler uppstår när flera aktörer reglerar samma företeelse, så kallad parallell normgivning. Avsaknaden av en universell definition av doping är ett tydligt och viktigt exempel på sådan divergens.25
18
19
20
21
22
23
24

25

Vilka inte utgör signatärer i Kodens bemärkelse. Koden (2009), 23.1.1.
Se vidare ovan avsnitt 2.4.2.
Koden (2009), 22.4.
Se vidare nedan avsnitt 7.4.
Se RF, Om antidopingarbetet i Sverige.
SOU 2011:10, s. 115.
Det är möjligt att granska parallell normgivning från många olika perspektiv: t.ex. menar
vissa att rättslig reglering ”smittar av sig” på de idrottsliga reglerna. Se vidare nedan avsnitt
11.3.
Se ovan kapitel 3.
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Traditionellt har definitionen av doping utformats i form av ett förbud för idrottsutövare av viss kontakt med särskilt angivna substanser. Detta är till exempel utgångspunkten i den svenska lagstiftningen.26 Olika regelsystem anger olika förbjudna
substanser, och det kan variera vilka typer av kontakt som är förbjudna, men reglerna har i stort samma utformning. Senare utvecklade regler kring doping tar en bredare ansats. Bästa exemplet på detta är Koden som definierar doping som antingen
(i) närvaron av viss förbjuden substans i idrottarens kroppsvätskor eller (ii) användningen eller försök till användning av en substans eller en metod som (a) kan förbättra idrottsprestationer och föranleda onödig risk för idrottare eller (b) annars är
mot idrottens anda.27
På detta sätt innebär parallell normgivning att regelsystemen i vissa situationer
är samstämmiga och överlappar (kumulation), medan de i andra situationer verkar
åt olika håll (kollision). Såväl kumulation som kollision kan vara problematisk, dock
på olika sätt.
Ett första problem med kolliderande regler är om reglerna är oförenliga, det vill
säga om de inte kan tillämpas parallellt. Detta ger upphov till en normkonflikt som
måste lösas. Hur en sådan konflikt ska lösas är tydligt och enkelt: rättsliga normsystem är överordnade andra normsystem, inklusive det idrottsliga normsystemet.
Som utvecklas i denna boks avslutande del är det dock ofta svårt att avgöra om en
normkollision föreligger.28 De rättsliga och idrottsliga reglerna har olika innehåll
och är utformade på olika sätt. Således består sällan konflikterna mellan de idrottsliga och rättsliga reglerna av att de reglerar exakt samma sak, men på olika sätt.
Vanligare är att rättsliga och idrottsliga regler representerar olika mål eller värden
som därmed i varierande omfattning kommer i konflikt med varandra. Ett illustrativt exempel är EU-domstolens dom i Meca-Medina, av vilken följer att gränsvärden
i idrottsliga dopingregler i princip kan strida mot konkurrensrätten.29
Faktum är att normkonflikter till följd av direkt motstridiga regler kring doping
sällan uppstår. Till exempel uppstår ingen sådan konflikt till följd av att bruk av
IGF-1 är en idrottslig dopingförseelse, men inte rättsligt straffbart.30 Att de rättsliga reglerna kring doping har ett annorlunda materiellt innehåll utgör alltså inte i sig
ett hinder för de idrottsliga dopingreglerna. Däremot kan denna typ av kolliderande regler komplicera för de individer som omfattas av reglerna. Divergerande innehåll innebär att varje regelsystem måste betraktas för sig. På samma sätt som diver26
27
28
29
30

Dopinglagen 1 §.
Koden (2009), 2.
Se vidare nedan del C.
C-519/04 P Meca-Medina. Se också Lindholm (2008a); kapitel 10 nedan.
Se ovan avsnitt 3.5.3.
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gens mellan olika idrottsliga regler före Koden31 orsakar skillnader mellan regler
förvirring och osäkerhet. Detta är problematiskt i sig, men riskerar även att i förlängningen förta de olika reglernas effektivitet. För att kunna effektivt styra beteenden kräver normer, såväl rättsliga som andra typer, att de vars beteende de avser
styra tydligt känner till vad som förväntas.
När olika systems regler har samma materiella innehåll eller överensstämmer
vad gäller mål och riktning, det vill säga när normkonflikt är utesluten, är det i stället möjligt att reglernas kumulativa effekt kan vara problematisk. Regler som till
syfte och effekt överensstämmer med varandra orsakar inte normkonflikter, men
däremot kan reglernas tillämpning och genomdrivande i vissa situationer vara problematiska, i vart fall om reglerna är sanktionerande såtillvida att den enskilde
drabbas av flera sanktioner för en och samma gärning.
Ett exempel på en situation där detta kan uppstå är om en professionell idrottsutövare brukar AAS. Som utvecklas nedan32 kan en sådan enskilde träffas av ett
antal rättsliga och idrottsliga konsekvenser: upp till livstidsavstängning från
idrotten,33 fängelse upp till 2 år,34 avsked från sin anställning,35 utvisning36 samt
skadeståndsansvar gentemot sponsorer, klubbar och förbund.37 Var för sig kan
varje sanktion framstå som motiverad, men påföljderna kan i vissa situationer bli
betydligt hårdare än vad man förutsett. Att det under vissa omständigheter är oacceptabelt att en person straffas flera gånger för en och samma gärning återspeglas
till exempel i det rättsliga förbudet mot dubbelbestraffning.38
Även om det anses acceptabelt att en enskild på grund av en och samma gärning
drabbas av flera negativa konsekvenser bör det ändå övervägas om kumulerade regelsystem är effektivt och ändamålsenligt; om det finns flera system som bekämpar
samma företeelse bör lämpligen resurserna läggas på det system som är mest effektivt. Härvidlag finns det vissa frågor att ta ställning till: Uppfyller de systemen olika
uppgifter och bör de av den anledningen samexistera? I de fall systemen överlappar
varandra: Vilket system kan mest effektivt lösa det underliggande problemet?
31
32
33
34
35
36

37
38

Se Foschi (2006), s. 460.
Se vidare nedan avsnitt 6.4.
Dopingreglementet (2011), 10.3.
Dopinglagen 3 §.
Se t.ex. CNN, ”Cyclist Ricco sacked over doping claims”, 2011-02-19.
År 2009 meddelade Migrationsverket nästan 300 arbets- och uppehållstillstånd till utländska idrottsutövare i syfte att utöva professionell idrott i Sverige. En förutsättning för att
beviljas sådant tillstånd är att individen utövar professionell idrott. Om denne avstängs
p.g.a. doping kan tillståndet återkallas.
Se allmänt Halila (2003).
Se vidare nedan avsnitt 9.4.1.
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De problem som uppstår till följd av kollision respektive kumulering kan lösas
genom att normsystemen anpassas efter varandra genom en koordinerad revideringsprocess, förutsatt att reglernas utformning är en konsekvens av bristande samordning. Att regler kolliderar eller kumulerar kan emellertid också vara avsiktligt,
vilket mot bakgrund av de slutsatser som slöts ovan är vanligt på dopingens område. Till exempel har svenska statens lagstiftningsarbete utgått från de idrottsliga
reglerna, men därefter avsiktligt avvikit med hänsyn till skillnader i underliggande
syften.39
Det kan således i vissa situationer vara svårt att på frivillig basis harmonisera regelsystemen. De problem som uppstår till följd av bristande harmonisering måste
ytterst lösas genom det överordnade rättsliga systemet: antingen accepterar det
rättsliga systemet de problem som uppstår till följd av kolliderande och kumulerade
normer40 eller så måste de kolliderande reglerna åsidosättas. I en given situation
saknas ett tredje alternativ.
Omedelbart nedan kartläggs, beskrivs och analyserar situationer med regelkumulering och hur dessa löses. I kapitel 6 beskrivs och analyseras de åtgärder som
svenska staten och idrottsrörelsen vidtar i Sverige för att bekämpa doping, med huvudsakligt fokus på regler och lagstiftning mot doping samt de institutioner och
processer varigenom respektive normsystem genomdrivs. Kapitel 7 kompletterar
detta med en beskrivning och analys av EU som aktör i kampen mot doping, i dagsläget och i framtiden. I den efterföljande del C kartläggs, beskrivs och analyseras de
situationer där de idrottsliga normerna kolliderar med de rättsliga, det vill säga situationer där rätten sätter gränser för vilka åtgärder som kan vidtas för att bekämpa
doping.

39
40

Se vidare ovan avsnitt 4.3.
Vilket (i de flesta fall) innebär att det rättsliga systemet direkt eller indirekt, explicit eller
implicit, accepterar de idrottsliga normernas innehåller och tillämpning.
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KAPITEL 6.

Rättslig och idrottslig
dopingbekämpning – en jämförelse

6.1 Inledning
Kapitel 3 fastställde de idrottsliga och rättsliga reglernas materiella innehåll. Detta
kapitel bygger vidare på denna kunskap genom att fokusera på hur dessa regler genomdrivs i syfte att klargöra de rättsliga och idrottsliga ansvarsförutsättningarna1
för dopinggärningar och skillnaderna dem emellan. Utifrån den ovan presenterade
taxonomin kan man annorlunda uttryckt säga att ämnet för detta kapitel är åtgärder
som syftar till de materiella reglernas genomdrivande,2 inklusive frågor om hur de
ansvariga rättsliga och idrottsliga institutionerna genomdriver respektive regelsystem.
Genomgången är uppdelad i tre delar som grovt följer den kronologiska ordningen i ett dopingärende. I den första delen behandlas hur dopingförseelser upptäcks i en rättslig och idrottslig kontext. I detta spelar naturligtvis olika former av
kontroller en central roll. Den andra delen fokuserar på de rättsliga och idrottsliga
processer som följer efter upptäckten och huvudsakligen frågor om ansvar och bevisning. Den tredje delen granskar de konsekvenser som drabbar den dopade enligt
de rättsliga och idrottsliga systemen, primärt böter och fängelse respektive diskvalificering och avstängning. I avsnittet beaktas dock även andra negativa konsekvenser som kan drabba den enskilde, men som inte utgör straff i direkt och egentlig
mening.

1

2

Med ”ansvarsförutsättningar” avses i straffrättsliga sammanhang huvudsakligen att gärningsrekvisit och ansvarsrekvisit är uppfyllda. Begreppen bör särskiljas från ”straffbarhet”
som delvis skiljer sig därifrån och som kräver att vissa ytterligare betingelser är uppfyllda.
Jareborg (2005), s. 33–39.
Se ovan avsnitt 5.2. Utifrån denna taxonomi kan de aktuella åtgärderna även benämnas
”återstående idrottsliga och rättsliga regleringsåtgärder”.
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Nedan refereras återkommande till en studie av de rättsliga och idrottsliga dopingreglernas tillämpning av tingsrätter respektive Dopingnämnden.3 Studien
utgår inledningsvis från befintlig och offentlig statistik. Vad gäller den rättsliga
sidan är utgångspunkten den officiella kriminalstatistiken4 från Brottsförebyggande rådet (Brå).5 Kriminalstatistiken bygger på ett relativt stort underlag av
fall där brott mot dopinglagen var huvudbrott och inkluderar, utöver påföljd genom
dom, även strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Vad gäller den idrottsliga
sidan utgår studien från Riksidrottsförbundets statistik över bestraffningar på
grund av dopingförseelser.6
Den information som framkommer i kriminalstatistiken och idrottsstatistiken
är dock i vissa avseenden alltför ytlig. Materialet har därför kompletterats med studier av individuella avgöranden, såväl rättsliga som idrottsliga. Detta består för det
första av 50 tingsrättsdomar under 2008 där huvudbrottet var brott mot dopinglagen. Underlaget är inte komplett, men torde ge en representativ bild, dels eftersom
det enligt kriminalstatistiken totalt finns ca 100 domar i sådana ärenden varje år,7
dels eftersom de inhämtade domarna avdömts av 39 utav Sveriges då 50 tingsrätter.
I undersökningen av individuella fall ingår också Dopingnämndens samlade praxis
sedan 2007 till och med den 9 mars 2009.

6.2 Upptäckt och kontroll
6.2.1 Inledning
Statens folkhälsoinstitut uppskattar att ca 10 000 personer årligen brukar dopingmedel, huvudsakligen anabola steroider.8 En första förutsättning för att kunna beivra detta beteende genom bestraffning9 är att brukarna identifieras. Som utvecklas nedan har de rättsliga och idrottsliga instanserna olika medel till sitt förfogande

3
4
5
6

7
8
9

Tidigare publicerad i Lindholm (2009), här uppdaterad för åren 2008–2010 (hädanefter
benämnd ”studien”).
Statistik för 2008 var inte tillgänglig i skrivande stund, varför studien utgick från statistiken för 2000–2007. Detta har i denna text delvis kompletterats med uppdaterad statistik.
Tillgänglig på ”http://www.bra.se/statistik” (hädanefter benämnd ”kriminalstatistiken”).
Tillgänglig på ”http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_21776/scope_0/ImageVaultHandler.aspx” (hädanefter benämnd ”idrottsstatistiken”). Avser före 2007 handläggningen av
dopingärenden av de individuella specialförbunden, därefter av Dopingkommissionen.
Kriminalstatistiken. Återstående ärenden hanteras genom strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.
Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 21–30.
Straff är dock självklart inte det enda sättet att beivra doping. Se vidare ovan avsnitt 5.2.
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för detta ändamål och därmed även olika förutsättningar. Detta återspeglas också i
vilka personer som identifieras under respektive system.

6.2.2 Rättsligt
Liksom vad gäller andra brott finns det betydande skillnader mellan, å ena sidan,
antalet gärningar som formellt omfattas av lagstiftningen kring doping och, å andra
sidan, hur många av dessa gärningar som identifieras och lagförs. Det finns huvudsakligen två förklaringar till denna diskrepans: begränsade rättsliga möjligheter och
bristande resurser.
Redan den utredning som låg till grund för dopinglagens tillkomst uppmärksammade att de rättsliga institutioner som ska tillse dopinglagens genomdrivande
har begränsade resurser. I den promemoria som lades fram av den ursprungliga utredningen noterades visserligen att de rättsliga reglerna mot smuggling av dopingmedel kunde förstärkas, men sammantaget ansågs inte en lagändring nödvändig eftersom de rättsliga möjligheterna till kontroll på det stora hela ansågs tillräckliga.
Det huvudsakliga problemet var avsaknad av resurser.10
Den genomförda studien av tingsrättspraxis ger visst stöd åt denna uppfattning.
Omständigheterna i de studerade målen påvisade ett tydligt samband mellan dopingbrott och annan kriminalitet, i synnerhet narkotikabrott.11 Detta stöds av den
officiella kriminalstatistiken enligt vilken ungefär vart fjärde lagfört dopingärende
slutade i åtalsunderlåtelse på grund av att individen kunde fällas för andra brott i
sådan omfattning att dopingbrottet saknade avgörande betydelse för straffets omfattning.12 Studier inom andra discipliner än rättsvetenskap visar på liknande samband mellan doping och annan kriminalitet, i synnerhet våldsbrott.13
En möjlig förklaring till detta mönster är att individer som är kriminella börjar
bruka doping, i första hand AAS, i syfte att mer effektivt begå brott. Intervjustudier
genomförda med narkotikamissbrukare visar dock att detta inte är ett framträdande motiv för parallellt dopingbruk.14 Två bidragande orsaker till sambandet mellan
doping och narkotikabruk är troligen att för den som redan brukar vissa substanser
är steget mindre att också bruka doping och att narkotika- och dopingsubstanser
kan införskaffas delvis genom samma kanaler.
10
11
12

13
14

Ds 1989:60, s. 54.
Se Lindholm (2009), s. 97–101.
Rättegångsbalken 20 kap. 7 § 1 st. 3 p.; Brå, tabell 501. Åtalsunderlåtelser, efter huvudbrott
och lagrum enligt vilket åklagarens beslut meddelats, år 2010. Se även vidare diskussionen
nedan.
Lundholm m.fl. (2010); Klötz m.fl. (2006); Klötz (2008), Paper III.
Petersson m.fl. (2010), s. 171.
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Ytterligare en annan trolig förklaring till att de på andra sätt kriminella är överrepresenterade i dopingmålen är att begränsade resurser ägnas åt att spåra dopingbrott i sig och att många av de dopingbrott som de rättsliga institutionerna identifierar upptäcks i samband med att de utreder andra brott. I studien ingick ett stort
antal mål där uppdagandet av dopingbrotten tydligt var en biprodukt av en utredning av annan brottslighet.15
En i sammanhanget intressant trend är att rättsliga åtgärder som hör samman
med doping har blivit allt vanligare under de senaste åren: antalet lagföringsbeslut
enligt dopinglagen som huvudbrott har tredubblats under 2000-talet: från ca 100
per år i början till numera ca 300 per år.16 Likaså har beslagen av dopingmedel av
polis och tull under samma period fyrdubblats.17 Denna utveckling kan delvis förklaras med att antalet anmälda dopingbrott under samma period har mer än fyrdubblats: från 438 år 2000 till 1 911 år 2010.18
En annan förklaring är att omfattande resurser har ägnats åt åtgärder specifikt
riktade mot doping under senare år. Polisen har i tre mer omfattande ”operationer”
systematiskt kartlagt vilka som importerar, paketerar, säljer, transporterar och
köper dopingmedel. År 2007 samarbetade svenska myndigheter med utländska i en
multinationell utredning som gick under benämningen ”Operation Raw Deal” och
som involverade tillslag över hela landet.19 Detta följdes 2008 av en inhemsk insats,
”Operation Bosco”, som fokuserade på en verksamhet med sin huvudsakliga bas i
Örebro.20 Ännu mer omfattande var dock den insats som genomfördes 2009 mot
ett landsomfattande nätverk, ”Operation Liquid”. Den första rättegången, som fokuserade på individer i import- och distributionsled, omfattade 57 personer.21 Denna
typ av omfattande och systematiskt spaningsarbete mot alla led i distributionen av

15
16
17

18

19
20
21

Lindholm (2009), s. 100–101. Jfr Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 61.
Brå, tabell 40G, Lagföringsbeslut efter huvudbrott, åren 2001–2010. Därtill tillkommer
ärenden där dopingbrott inte är ett huvudbrott.
Dopingjouren, Beslagsstatistik. En annan intressant fråga, som inte fullödigt kan utredas
i detta sammanhang, är om dessa siffror beror på att doping blivit vanligare under perioden eller på att det blivit vanligare att doping anmäls respektive preparat tas i beslag.
Brå, tabell 100. Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan, år 2000 respektive 2010. Detta kan möjligen indikera att de
brottsbekämpande myndigheterna under perioden har blivit mindre effektiva när det gäller att lagföra misstänkta dopingbrott. Det kan emellertid också förhålla sig så att andelen
dopingbrott som lagförs, men inte som huvudbrott, har ökat under samma period. Härom
saknas dock statistik.
Svenska Dagbladet, ”Tillslag mot handel med steroider”, 2007-09-24.
Polisen, Pressmeddelande om Operation Bosco. Flera av de misstänkta som slutligen dömdes till ett resultat av Operation Bosco ingår i 2009 års studie.
Sundsvalls tingsrätts dom 2011-08-04 i mål nr B 3192-09 m.fl.
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dopingmedel ökar möjligheterna att identifiera dopingbrott begångna av individer
som inte i övrigt begår brott.
Detta hör nära samman med en tredje och avslutande tänkbar förklaring till de
kriminellas överrepresentation i statistiken: de rättsvårdande instansernas har begränsade möjligheter att identifiera dopingbruk bland individer som i övrigt inte är
kriminella. I brist på specifika anmälningar och systematiska ”operationer” av ovan
beskrivet slag förutsätter upptäckt och bevisning av dopingbrott normalt bruk av
tvångsmedel. Med ”tvångsmedel” avses ett genom myndighetsutövning direkt ingripande mot en person eller dennes egendom, som gör intrång i någons rättsfär
och som kan vidtas mot den enskildes vilja.22 För att få bruka tvångsmedel krävs
enligt legalitetsprincipen lagstöd.23 För närvarande finns det flera sådana stadganden som kan aktualiseras i dopingsammanhang men dessa förutsätter normalt att
det föreligger en viss grad av misstanke om att ett dopingbrott begåtts och vilken
misstankegrad som krävs varierar mellan olika stadganden. Annorlunda förhåller
det sig endast på fängelser: den som är dömd till fängelse är under den tid som han
eller hon är intagen skyldig att på begäran lämna prov, bland annat för kontroll av
bruk av dopingmedel.24
De allmänna regler som tillåter kroppsbesiktning, vilket inkluderar att ta olika
typer av prov,25 kroppsvisitering och husrannsakan får genomföras om den enskilde är ”skäligen misstänkt” för brott.26 Detta är en mer kvalificerad misstankegrad
som förutsätter att det förekommer individuella, konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar för att just den aktuella personen gjort sig skyldig
till ett visst brott.27 Motsatsvis saknar subjektiva uppfattningar betydelse. Att en
person förekommer i ett visst sammanhang eller umgås med vissa personer är inte i
sig tillräckligt för att det ska föreligga skälig misstanke om att denne gjort sig skyldig till ett specifikt brott.28
Under vissa omständigheter kan kontroll för doping göras även vid en lägre
misstankegrad. En person är skyldig att på begäran lämna prov om denne är omhändertagen enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) eller lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård och det ”kan
22
23
24
25
26
27
28

SOU 1995:47, s. 137–143; Hjertstedt (2011), s. 35–36.
Regeringsformen 2 kap. 20 §. Se Lindberg (2005), s. 18–20.
Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt 52 d §.
Bring & Diesen (2009), s. 434; Lindberg (2005), s. 579.
Rättegångsbalken 28 kap. 1, 11–12 §§.
Bring & Diesen (2009), s. 160–170.
Bring & Diesen (2009), s. 160–163; Lindberg (2005), s. 584–585. Se också SOU 1938:44, s.
293 ff. Ett ungefärligt riktmärke är att det ska vara mer sannolikt än inte att personen gjort
sig skyldig till brott (s.k. bevisövervikt). Bring & Diesen (2009), s. 169.
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misstänkas” att han eller hon brukar dopingmedel.29 Detta beviskrav, som är det
näst lägsta beviskravet i brottmålsprocessen, är uppfyllt under vissa förutsättningar.
För det första krävs att misstanke kan riktas mot en viss person och inte bara mot en
grupp av personer, till exempel sådana som befinner sig på en plats där ett brott har
begåtts. För det andra måste det finnas någon omständighet som ”kastar” misstanke mot just denna person. Styrkan i denna bevisning kan dock vara svag. Till skillnad från ”skälig misstanke” krävs inte förekomst av mer avgörande bevisning om att
denne begått ett brott. Även i dessa fall är det dock inte tillräckligt att personen befinner sig på en plats där innehav, försäljning eller bruk av förbjudna substanser förekommer.30
Som beskrivits ovan förutsätter dock genomförande av husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning i de flesta fall att polis eller annan rättsvårdande
myndighet dessförinnan på annat, oberoende sätt fått kännedom om att en viss individ gjort sig skyldig till dopingbrott. Det är således inte möjligt för polis att göra
slumpvisa kontroller av det slag som kan genomföras och genomförs inom organiseras idrott.31 Det är dock inte heller möjligt att kroppsvisitera eller kroppsbesiktiga en individ enbart på den grunden att han eller hon förekommer i ett sammanhang där det förekommer doping, till exempel att han eller tränar på ett gym där det
förekommer doping. I de situationer där individen i fråga endast brukar en förbjuden substans och inte är inblandad i försäljningsledet är det således endast mer undantagsvis som förutsättningarna för att tillgripa tvångsmedel är uppfyllda.
En situation då dessa förutsättningar sannolikt är uppfyllda är om en förundersökning riktad mot individer i återförsäljarledet resulterar i bevis mot enskilda brukare. Ett annat möjligt tillvägagångssätt, som är särskilt intressant i detta sammanhang, är att de rättsvårdande instanserna får kännedom om individen genom kommunikation med de idrottsliga instanserna. Detta kan till exempel bestå av att de
organisationer som bedriver antidopingarbete inom idrotten samarbetar med polis.32 Formell kommunikation är dock inte nödvändig eftersom Dopingkommissionen publicerar förnamn, efternamn, idrottsförening och ort på alla individer som
befunnits skyldiga till en idrottslig dopingförseelse.33

29

30
31
32
33

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 17 a §; lag (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård 18 a §; lag (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall 32 a §.
Bring & Diesen (2009), s. 157–160; Lindberg (2005), s. 584. Se t.ex. JO 1993/94 s. 101; JO
2001/02 s. 76.
Se vidare nedan efterföljande avsnitt.
Se t.ex. Polisen, ”Gemensam aktion mot doping på gymmen” 2011-10-25.
Se Svensk Idrott, Bestraffningar.
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De rättsliga möjligheterna till tvångsmedel är dock endast en faktor som påverkar vilka som lagförs för dopingbrott. En annan avgörande faktor de straffprocessuella reglerna kring förundersökning och åtal. Ett illustrativt exempel på det straffprocessuella förfarandet i ett dopingärende rör ishockeymålvakten Robin Rahm
som tidigare spelade för elitserielaget Färjestad. Den 28 juni 2010 lämnade Rahm i
samband med slumpvisa kontroller ett prov som vid kontroll testades positivt för
ett antal olika anabola substanser, och den 3 augusti 2010 beslutade Dopingnämnden att avstänga Rahm på två år. Efter att Dopingnämnden publicerat sitt beslut
rapporterades händelsen av svensk media,34 något som i sin tur ledde till att polisen den 10 augusti 2010 inledde en förundersökning mot Rahm. Att förundersökningen inledes förklarade polisen med att de genom media fått kännedom om att
ett dopingbrott sannolikt begåtts och att dopingbrott hör under allmänt åtal.35
Under förundersökning erkände Rahm dopingbrott, och ärendet slutade med att
han bötfälldes för ringa dopingbrott.36
De rättsliga institutionernas agerande i Robin Rahms situation får förstås mot
bakgrund av de processuella regler som gäller i straffrättsliga ärenden. Eftersom
något annat inte särskilt stadgas hör dopingbrott under allmänt åtal och det krävs
inte angivelse av målsägande.37 Detta innebär att åklagare eller polismyndighet i
princip alltid ska inleda en förundersökning om det finns anledning anta att ett dopingbrott förövats, det vill säga att det råder så kallad ”förundersökningsplikt”.38
Detta stadgandes effektivitet stärks av att alla poliser har en skyldighet att rapportera ett brott som hör under allmänt åtal när han eller hon ”får kännedom” om det, så
kallad ”rapporteringsplikt”.39 Undantaget från förundersökningsplikten är om (i)
det är uppenbart att brottet inte går att utreda,40 (ii) utredning skulle kräva oproportionerliga kostnader,41 (iii) det ändå finns tillräckliga skäl för åtal42 eller (iv)
det kan antas att brottet inte skulle åtalas.43
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

Se t.ex. Dagens Nyheter, ”Rahm: Man tog väl en typ av chansning”, 2010-08-05.
Dagens Nyheter, ”Även polisen utreder Rahm”, 2010-08-10. Jfr JO:s beslut 2003-01-20 i mål
nr 4080-2001.
Dagens Nyheter, ”Böter för dopad hockeymålvakt”, 2010-09-14.
Rättegångsbalken 20 kap. 3 §.
Rättegångsbalken 23 kap. 1 §.
Polislagen (1984:387) 9 §.
Rättegångsbalken 23 kap. 1 § 2 st.
Rättegångsbalken 23 kap. 4 a § 1 st. 1 p. Därutöver krävs att det kan antas att brottets straffvärde inte överstiger tre månader fängelse. Detta rekvisit är dock normalt uppfyllt när det
gäller bruk av dopingmedel eller innehav av dopingmedel för personligt bruk. Se vidare
nedan 6.4.1.
Rättegångsbalken 23 kap. 22 §.
Rättegångsbalken 23 kap. 4 a § 1 st. 2 p.
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I synnerhet är det den sistnämnda grunden som kan leda till att det inte inleds
någon förundersökning kring ett brott mot dopinglagen. Om förundersökning resulterar i att brott kan styrkas är huvudregeln att åklagaren är skyldig att väcka åtal:
det råder så kallad ”åtalsplikt”.44 Historiskt har det förutsatts att denna skyldighet är
och bör vara absolut,45 men över tid har åklagare getts vissa möjligheter att
”gallra”.46 Även om brott kan styrkas får åklagare besluta att inte åtala om det är motiverat av processekonomiska skäl eller om en domstolsprocess vore onödig, så
kallad ”åtalsunderlåtelse”.47 Det kan härvid noteras att ungefär vart fjärde lagfört
dopingbrott resulterat i en åtalsunderlåtelse.48 Ett generellt krav för att åtalsunderlåtelse ska kunna komma i fråga är att ”ett väsentligt allmänt intresse” inte därigenom åsidosätts,49 men därutöver finns det andra, möjliga rekvisit som kan aktualiseras i ett dopingärende.
För det första, vad gäller bruk eller innehav av mindre mängd dopingmedel, för
vilka normalt endast böter är aktuellt,50 beror möjligheten att besluta om åtalsunderlåtelse främst på om det finns särskilda förmildrande omständigheter, såsom att
individen kan förklara sitt beteende eller att det rör sig om en engångsföreteelse.51
Under år 2010 användes detta aldrig som grund för ett beslut om åtalsunderlåtelse i
ett dopingärende.52
För det andra är det möjligt att besluta om åtalsunderlåtelse på den grunden att
individen kan fällas för andra brott och den sannolika påföljden även förutan dopingbrottet framstår som adekvat.53 Med hänsyn till att ringa dopingbrott har ett
begränsat straffvärde54 och det som ovan nämnt finns ett samband mellan dopingbrott kan det i många fall vara aktuellt att tillämpa denna grund. Detta är också den

44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

Rättegångsbalken 20 kap. 6 §.
Prop. 1994/95:23, s. 86–87; Bring & Diesen (2009), s. 204; Landström (2011), s. 153.
Landström (2011), s. 153–154.
Rättegångsbalken 20 kap. 7 §. Jfr Bring & Diesen (2009), s. 473.
Brå, tabell 420. Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd, år 2010 (79 åtalsunderlåtelser, 98 strafförelägganden och 127 domslut).
Rättegångsbalken 20 kap. 7 § 1 st. Detta rekvisit innebär dock inte att lagföring av brott
mot lågt straffvärde, vilket är fallet med många dopingbrott, inte är av ”väsentligt allmänt
intresse”. Se Bring & Diesen (2009), s. 482–483.
Rättegångsbalken 20 kap. 7 § 1 st. 1 p. Se vidare nedan avsnitt 6.4.1.
Prop. 1984/85:3, s. 24, 41–42, 52–53.
Brå, tabell 501. Åtalsunderlåtelser, efter huvudbrott och lagrum enligt vilket åklagarens
beslut meddelats, år 2010.
Rättegångsbalken 20 kap. 7 § 1 st. 3 p.
Se vidare nedan avsnitt 6.4.1.
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i synnerhet vanligaste grunden för ett beslut om åtalsunderlåtelse i ett dopingärende: av de 79 sådana beslut som fattades 2010 vilade 78 stycken på denna grund.55
För det tredje – och avslutningsvis – när individen är yngre än 21 år finns det
särskilda villkor för åtalsunderlåtelse.56 Härvid gäller en presumtion mot åtal,57
något som återspeglas i de mer generösa grunderna. Utöver de ovan beskrivna möjligheterna får åtalsunderlåtelse beslutas om den unga får lämpligt hjälp eller stöd
eller om brottet uppenbart skett “av okynne eller förhastande” och med beaktande
om denne tidigare gjort sig skyldig till brott och dennes vilja att gottgöra målsäganden.58 Enligt Brå fattades endast ett beslut om åtalsunderlåtelse i dopingärenden på
denna grund under år 2010.
Mot bakgrund av denna utredning kan det konstateras att den straffrättsliga utredningen och bestraffningen av Robin Rahm var formellt korrekt. Fallet illustrerar
dock hur dopinglagen riskerar att i praktiken tillämpas striktare gentemot professionella idrottsutövare än andra individer; om Rahm inte hade varit professionell
hade Dopingnämndens beslut sannolikt fått mindre uppmärksamhet i media och
då hade antagligen inte heller någon förundersökning inletts. Som nämnt publiceras förvisso namn och ort på alla som blir avstängda för doping såväl på nätet som i
tryckt form, men i normalfallet leder detta inte till att en förundersökning inleds.
Rahm skiljer sig från andra dopade huvudsakligen i det hänseendet att Dopingnämndens beslut publicerats i tidningar med fler läsare än Svensk Idrott, något som
oftare drabbar professionella idrottsutövare. Detta mönster är problematiskt, då de
straffrättsliga reglerna inte gör skillnad mellan professionella idrottare och andra
individer, och den idrottsliga avstängningen drabbar professionella idrottsutövare
hårdare.59

6.2.3 Idrottsligt
Som utvecklades i föregående avsnitt styrs möjligheterna till upptäckt av doping
inom det rättsliga systemet på straffprocessuella regler. Detta innebär dels att alla
fysiska personer kan omfattas, dels att kraven för att säkra bevisning är högt ställda.
Det idrottsliga systemet är i dessa hänseenden uppbyggt på ett närmast diametralt
motsatt sätt.
55
56
57
58
59

Brå, tabell 501. Åtalsunderlåtelser, efter huvudbrott och lagrum enligt vilket åklagarens
beslut meddelats, år 2010.
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 1 §.
Bring & Diesen (2009), s. 485.
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 17 §.
Se vidare nedan avsnitt 6.4.3.

114

KAPITEL 6. RÄTTSLIG OCH IDROTTSLIG DOPINGBEKÄMPNING – EN JÄMFÖRELSE

Genom sitt medlemskap omfattas idrottsutövaren av de idrottsliga dopingreglerna, vilket bland annat innebär att denne är skyldig att underkasta sig dopingkontroll i samband med tävling och träning, men också vid andra tillfällen. Detta är ett
civilrättsligt bindande åtagande60 som sanktioneras genom att den som underlåter
att inställa sig till, avviker från, vägrar delta i eller på annat sätt försvårar genomförandet av en dopingkontroll redan genom detta begått en dopingförseelse och kan
straffas för denna.61 Den civilrättsliga grunden ger förutsättningar för att mer effektivt identifiera doping i bemärkelsen att kontroll kan genomföras utan att det
finns anledning att misstänka doping, det vill säga att slumpmässiga kontroller kan
genomföras. Samtidigt innebär den civilrättsliga grunden att idrottsliga dopingkontroller endast kan genomföras på individer som är medlemmar, en omständighet
som begränsar reglernas effektivitet.62
Enligt Koden ska dopingkontroller inom idrott och andra åtgärder som krävs
för att säkerställa Kodens efterlevnad genomföras av en nationell antidopingorganisation (NADO),63 vilket i Sverige för närvarande är Dopingkommissionen, ett
organ under Riksidrottsförbundet.64 Dopingkommissionens arbete styrs av Riksidrottsstyrelsens föreskrifter som reglerar hur dopingkontroller ska genomföras.65
Vad gäller hur många och vilka dopingkontroller som ska genomföras styrs detta i
första hand av Dopingkommissionens årligen upprättade dopingkontrollplan som
dels innehåller riktlinjer för vilka idrottsutövare som ska omfattas av urval till dopingkontroll, dels specificerar kriterier för hur detta urval ska ske.66 Med utgångspunkt i dopingkontrollplanen formulerar de dopingskontrollansvariga uppdrag åt
de dopingkontrollfunktionärer67 som utför de faktiska kontrollerna. Dessa upp-

60
61

62

63
64

65
66
67

Olinder (1996), s. 48.
Dopingreglementet (2011), 1.2, 2; Föreskrift för dopingkontroll, 1.1. Påföljden för en sådan
dopingförseelse är densamma som för andra dopingförseelser, d.v.s. normalt två års avstängning från att delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet. Dopingreglementet (2011), 10.2. Se vidare ovan kapitel 3.
Se Olinder (1996), s. 48. I en svensk kontext i första hand medlemmar i RF. I detta hänseende skiljer sig regleringsåtgärder från andra åtgärder som vidtas mot doping. Se vidare
ovan avsnitt 5.2.
Koden (2009), 20.5.
RF:s stadgar (2011), 13 kap. § 4. Se dock SOU 2011:10 där det föreslås att staten och RF
gemensamt ska bilda en ny, självständig NADO i aktiebolagsform, Antidopning Sverige
AB. I skrivande stund är det oklart om förslaget blir verklighet.
RF:s stadgar (2011), 13 kap. § 3; Dopingreglementet (2011), 4.
Föreskrift för dopingkontroll, 3.1, 3.4.
Dessa kontrollanter är till skillnad från tidigare anlitade direkt av Dopingkommissionen.
Olinder (2000), s. 140–141.
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drag kan omfatta såväl kontroll av namngivna idrottsutövare som utförande av ett
antal slumpmässiga kontroller.68
Vid dopingkontrollen lämnar funktionären en kallelseblankett som idrottsutövaren ska skriva under. Så snart som möjligt efter kallelsen och under ständig uppsikt av funktionären ska utövaren avlämna urinprov och fördela det i A- respektive
B-prov. Dopingkontrollen beskrivs i ett protokoll som utövaren skriver under.69
Provet analyseras därefter av ett av WADA ackrediterat eller godkänt laboratorium.70
Utöver skyldigheten att delta i denna typ av kontroller, som omfattar alla medlemmar, kan Dopingkommissionen eller ett internationellt specialförbund besluta
att en enskild idrottsutövare ska vara skyldig att lämna så kallad ”vistelserapport”, de
vill säga information om var denne kommer att befinna sig vid olika tillfällen.71
Dessa rapporter, som utgör det centrala momentet i det så kallade ”Whereaboutssystemet”, förstärker möjligheterna att genomföra dopingkontroller utanför tävling.72 Systemet är sanktionerat genom att idrottsutövaren i fråga har begått en dopingförseelse om denne underlåtit att lämna vistelserapport eller inställa sig för dopingkontroll på angiven plats och tid vid tre tillfällen inom en 18-månadersperiod.73
Vad gäller tillämpningen av dessa regler kan det inledningsvis konstateras att det
idrottsliga systemet identifierar och bestraffar relativt få dopingförseelser. Sedan
2004 genomförs i Sverige cirka 4 000 tester per år och cirka tjugo personer per år
bestraffas för en dopingförseelse.74 Det vill säga att andelen genomförda dopingtester per en bestraffad dopingförseelse är ungefär 200.75 I detta sammanhang
finns det också anledning att skilja mellan olika typer av dopingförseelser. En genomgång av Dopingnämndens samlade praxis till och med den 4 juni 2010, tillhopa 61 bestraffningar, visade att de bestraffade dopingförseelserna kan delas in i tre
huvudsakliga kategorier: spår av substanser med anabol effekt (41 procent), vägran
delta i eller avbrott av dopingkontroll (33 procent) och spår av cannabinoider (15
68
69
70
71
72
73
74
75

Föreskrift för dopingkontroll, 3.5.
Ibid., 4.
Ibid., 7.
Föreskrift för vistelserapportering, 1.1.
WADA, Whereabouts – Introductory note.
Dopingreglementet (2011), 2.4. Se också ovan avsnitt 3.8.
RF, Antidopingstatistik, år 2011.
Detta förhållande har varit relativt konstant över längre tid. Det bör i sammanhanget noteras att antalet bestraffade dopingförseelser har varit högre under de senaste åren, i synnerhet 2010 då 40 personer bestraffades. Ibid. Det framstår dock som vanskligt att dra
generella slutsatser av detta, i synnerhet eftersom antalet förväntas sjunka till 30 för 2011.
Svenska Dagbladet, ”Dopningen på väg mot svenskt rekord”, 2012-02-23.
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procent). Vad gäller de personer som ingår i dessa grupper kan det inledningsvis
konstateras att i stort sett samtliga bestraffade är män. I materialet förekommer två
kvinnor (3,3 procent): en, vars prov visade spår av efedrin76 och en annan, vars
prov visade spår av cannabinoider77. Ingen av de bestraffade hade tidigare bestraffats för en dopingförseelse.

6.2.4 Sammanfattning, jämförelse och slutsatser
Det idrottsliga kontrollsystemet består primärt av slumpvisa kontroller av enskilda
utövare på gym och i samband med tävling. Omvänt tycks rättsväsendet lägga få resurser på att beivra enskilda individers bruk av dopingpreparat. Tvärtom framstår
det som att få dopingbrott uppdagas och bestraffas till följd av riktade och särskilda
insatser. I denna riktning talar bland annat att det, vad gäller det rättsliga systemet,
finns ett tydligt samband mellan dopingbrott och annan kriminalitet.
Många av de funna skillnaderna mellan systemen torde kunna förklaras utifrån
detta. För det första är det naturligt att det idrottsliga systemet upptäcker och bestraffar färre dopinggärningar än det rättsliga med hänsyn till att dess resurser är
mer begränsade och tar prover slumpvis, medan det rättsliga systemet har stora resurser och identifierar brukare av doping bland individer som i många fall sedan tidigare är kända som kriminella eller missbrukare. För det andra förklarar systemet
med provtagning att idrotten uteslutande identifierar bruk av förbjudna substanser
trots att även många andra typer av kontakt också är förbjudna. På samma sätt är
det naturligt att de straffrättsliga dopinggärningarna primärt består av innehav av
en förbjuden substans med hänsyn till hur det rättsliga arbetet bedrivs. För det tredje påverkar sättet på vilket det rättsliga och det idrottsliga dopingarbetet bedrivs
vilka kategorier av individer som bestraffas av respektive system. Det följer av hur
idrottens dopingarbete bedrivs att det är osannolikt att den som dopar sig, men inte
tävlar eller tränar i en verksamhet där dopingprov förekommer, skulle upptäckas av
det idrottsliga systemet. Likaså torde hur det polisiära arbetet bedrivs vara en starkt
bidragande förklaring till varför de flesta dopingdömda också hänger sig åt annan
kriminalitet.
Det finns dock även skillnader mellan systemen som är hänförliga till formella
skillnader i reglerna. I detta sammanhang märks främst att många av de idrottsliga
dopingärendena faller utanför dopingreglernas tillämpningsområde eftersom de
avsett bruk av cannabis, vägran att lämna prov eller avbruten kontroll.
76
77

Dopingnämnden fann hennes förklaring – att hon fått i sig substansen genom medicin
som hon konsumerat på läkares inrådan – trovärdig.
Hon erkände bruk, men bestred prestationshöjande syfte.
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6.3 Bevisning och ansvar
6.3.1 Inledning
I denna bok har två förutsättningar för att en dopinggärning ska kunna bestraffas
berörts. I kapitel 3 granskades under vilka omständigheter en gärning är otillåten
eller ”rättsstridig”, det vill säga när den uppfyller de rekvisit som uppställs i rättsliga
respektive idrottsliga regler (gärningsrekvisit). I föregående avsnitt behandlades den
mer praktiska förutsättningen att någon som gjort sig skyldig till en gärning kan
identifieras. För att en enskilde ska kunna ställas till straffrättsligt ansvar för en gärning krävs därutöver två saker.
För det första måste rekvisiten för personligt ansvar vara uppfyllda. Annorlunda
uttryckt måste det föreligga ”skuld”. Huruvida så är fallet beror primärt på om den
av de två allmänna skuldformerna uppsåt eller oaktsamhet som är tillämplig för det
aktuella brottet är uppfylld (skuldrekvisitet).78 Som ska utvecklas i detta avsnitt är
detta en avgörande skillnad mot det idrottsliga regelsystemet, som i många situationer inte kräver motsvarande för att en enskild ska kunna ställas till ansvar. Som utvecklas nedan råder det så kallat strikt ansvar för förekomstförseelser vilket är den i
Sverige vanligaste idrottsliga dopinggärningen. Betydelsen av denna skillnad, som
med rätta kan beskrivas som en av de främsta mellan de idrottsliga och rättsliga systemen, kan knappast överskattas.
För det andra krävs det att den som har att bevisa de relevanta omständigheterna kan göra så med tillräcklig säkerhet (beviskrav), och detta omfattar såväl momenten i den påstådda gärningen (gärningsrekvisit) som frågan om gärningsmannens personliga ansvar (skuldrekvisitet).79 Som utvecklas nedan finns det i dessa
hänseenden avgörande skillnader mellan de rättsliga och idrottsliga systemen, såväl
vad gäller beviskravens höjd som bevisbördans allokering.80
Det kan noteras att frågor om ansvar och bevisning här särskiljs från frågor om
påföljder på det sätt som är vedertaget i en rättslig kontext: huruvida någon har begått ett brott bedöms separat från och utifrån andra principer än straffmätningen.81 Denna uppdelning är av särskild betydelse vid en jämförelse med det idrottsliga systemet. Som utvecklas nedan innehåller den idrottsliga analysen av en dopinggärning i stort sett samma eller motsvarande moment som den rättsliga. Systemen skiljer sig dock åt vad gäller när och hur dessa moment bedöms.
78
79
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Jareborg (2005), s. 33–39.
Den första frågan är av straffrättslig art, medan den andra är mer processrättslig. Se Jareborg (2005), s. 18–19.
Med andra ord vem av parterna som har att bevisa vilket faktum.
Ekelöf m.fl. (2002), s. 44–45; Jareborg & Zila (2010), s. 13–14.

118

KAPITEL 6. RÄTTSLIG OCH IDROTTSLIG DOPINGBEKÄMPNING – EN JÄMFÖRELSE

6.3.2 Rättsligt
Analysen av de ovan beskrivna frågorna inleds här med det rättsliga systemet. För
det första, vad gäller skuldrekvisitet, förutsätter de rättsliga regler som kriminaliserar olika kontakter med dopingsubstanser som huvudregel att gärningsmannen
hade uppsåt till gärningen (dolus).82 Det vill säga, dopinggärningar är normalt endast straffbara om de ”företas med vett och vilja”.83 I de ursprungliga förarbetena
till dopinglagen föreslogs att en dopinggärning borde vara straffbar även vid avsaknad av uppsåt om den enskilde gjort sig skyldig till grov oaktsamhet. Skälen för
detta var dock oklara och ansågs få liten praktiskt betydelse och blev därför inte del
av dopinglagen,84 som i sin nuvarande lydelse kriminaliserar endast uppsåtliga
brott.85
Under vissa omständigheter är dock oaktsamhet (culpa) tillräckligt för att hålla
en person straffrättsligt ansvarig för en kontakt med en dopingsubstans. En första
situation är om substansen i fråga i rättsligt hänseende är klassificerad som
narkotika,86 substansen förekommer i större mängd eller brottet av annan anledning inte kan klassificeras som ringa och gärningsmannen gjort sig skyldig till grov
oaktsamhet.87 En andra situation är om någon av grov oaktsamhet olovligen inför
substanser i Sverige.88 För det tredje och avslutningsvis kan den som av oaktsamhet olovligen tillverkar, importerar, säljer eller på annat sätt befattar sig med en läkemedelsklassad substans dömas till ansvar jämte läkemedelslagen om brottet inte
är att betrakta som ringa.89 Förutom de allmänna skuldformerna förutsätter straffbarhet att inga ursäktande omständigheter föreligger. Med detta avses omständigheter hänförliga till gärningsmannen eller omständigheterna vid gärningen som
föranleder att en annars straffbar gärning ska gå straffri, det vill säga att personligt
ansvar inte föreligger. Detta bör särskiljas från sådana omständigheter som gör att
gärningen i sig är tillåten.90
Vad gäller bevisfrågorna måste en domstol som har att pröva en dopinggärning
liksom i andra brottmål dessutom ta ställning till hur osäker en viss omständighets

82
83
84
85
86
87
88
89
90

Se t.ex. dopinglagen 3 §; narkotikastrafflagen (1968:64) 1 §; smugglingslagen 3 §; läkemedelslagen (1992:859) 26–26 a §§.
Se Jareborg (2005), s. 310.
Prop. 1990/91:199, s. 20, 23.
Se dopinglagen 3 §.
Se ovan avsnitt 3.5.4.
Narkotikastrafflagen (1968:64) 3 a §.
Smugglingslagen 7 §.
Läkemedelslagen (1992:859) 26 §.
Jareborg (2005), s. 358.
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existens är och vilka konsekvenser som bör följa av denna osäkerhet.91 Det finns
alltid en viss risk att domen blir felaktig; en första fråga är därför hur stor risk för en
felaktig dom som acceptabel.92 Detta regleras i bevisbörderegler som reglerar dels
hur stark bevisning som krävs (beviskravet), dels vilken part som ska lägga fram
denna bevisning, alternativt stå konsekvenserna för att motsatsen presumeras
(bevisbördekravet).93
Beviskravet anger hur mycket bevisning som krävs för att en omständighet av
rättslig relevans94 ska anses tillräckligt bevisad.95 I dopingärenden gäller det allmänna straffrättsliga beviskravet ”rimligt tvivel”. Detta innebär att det bör ställas
utom rimligt tvivel att samtliga gärningsrekvisit och rekvisit för personligt ansvar är
uppfyllda för att någon ska dömas till straffrättsligt ansvar.
Det straffrättsliga beviskravet är högt ställt och formuleras ibland av Högsta
domstolen som att den tilltalades skuld är ställd ”utom rimligt tvivel”.96 Det straffrättsliga beviskravet är således högre än det som normalt råder i civilrättsliga mål.97
Detta innebär bland annat att en dopinggärning kan föranleda civilrättsliga konsekvenser även i ett fall där straffrättsliga konsekvenser är uteslutna.98
En andra och i många fall avgörande faktor är bevisbördans placering: den part
som bär bevisbördan är den som drabbas om ett visst faktum inte går att bevisa.99 I
brottmål är det åklagaren som har bevisbördan.100 Att bevisbördan allokeras på detta
sätt vilar på den så kallade oskyldighetsprincipen, enligt vilken en domstol i ett
straffrättsligt mål vid tveksamma fall bör döma till den åtalades fördel (in dubio pro
reo),101 och som bland annat kommer till uttryck i Europakonventionen om mänskliga rättigheter102 och skyddas genom den Europeiska unionens rättsordning103.
Existensen av ansvarsrekvisit och beviskrav kan medföra att en förbjuden kontakt med en förbjuden substans inte medför straff. Vad gäller gärningsrekvisiten
krävs det inte att gärningsmannen känt till att substansen i fråga är förbjuden: det är
91
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Jfr Ekelöf m.fl. (2009), s. 77.
Lindell m.fl. (2005), s. 421.
Jfr Ekelöf m.fl. (2009), s. 81; Lindell m.fl. (2005), s. 420.
Ett s.k. ”rättsfakta”. Se Ekelöf m.fl. (2002), s. 40–41; Ekelöf m.fl. (2009), s. 14–18.
Ekelöf m.fl. (2009), s. 81; Lindell m.fl. (2005), s. 420.
Se t.ex. NJA 1980 s. 725; NJA 1991 s. 83; NJA 2005 s. 712. Det är dock svårt att ange exakt
hur högt detta beviskrav är. Se vidare Ekelöf m.fl. (2009), s. 150–154.
”Antagligt”, ”sannolikt” och ”styrkt”.
Se vidare nedan avsnitt 6.4.
Lindell m.fl. (2005), s. 420.
Ekelöf m.fl. (2009), s. 150; Lindell m.fl. (2005), s. 399, 420.
Ekelöf m.fl. (2009), s. 150. Se t.ex. 10519/83, Salabiaku; 13191/87, Hoang; 41087/98, Phillips. Se vidare nedan avsnitt 9.4.4.
Europakonventionen, artikel 6.2.
C-235/92 P, Montecatini, punkt 175.
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tillräckligt att han känt till vilken substans det är fråga om.104 Det är inte heller ansvarsbefriande om han trott att det var fråga om en annan, straffrättsligt förbjuden
substans. De moment som åklagaren har att bevisa inkluderar som nämnt även gärningsmannens uppsåt.105 Att en förbjuden substans förekommer i någons närhet
eller i ett prov som individen lämnat är inte i sig ett tillräckligt bevis för att individen uppsåtligen innehavt respektive brukat substansen. Till exempel måste åklagaren bevisa ”utom rimligt tvivel” att gärningsmannen inte ouppsåtligen fått med sig
eller i sig substansen Ett sådant påstående är inte alltid helt enkelt att omkullkasta:
år 2001 genomfördes på IOK:s uppdrag en omfattande studie som visade att många
näringstillskott innehåller förbjudna substanser utan att detta framgår av förpackningen. I flera länder innehöll omkring 20 procent av produkterna någon av de dopingklassade substanserna nandrolon och testosteron.106

6.3.3 Idrottsligt
Det finns viktiga skillnader mellan de idrottsliga och rättsliga systemen när det gäller ansvars- och bevisfrågor. Två sådana skillnader innebär att det i större utsträckning är möjligt att utkräva ansvar under det idrottsliga systemet än under det rättsliga systemet.
En första och högst påtaglig skillnad jämfört med det rättsliga systemet är bevisbördans placering. Det åligger Dopingkommissionen, som uppfyller motsvarande
funktion som en åklagare i ett idrottsligt dopingärende, att styrka att en dopingförseelse har begåtts.107 Detta kan vid första anblick tyckas motsvara vad som gäller i
en rättslig kontext. Omfattningen av Dopingkommissionens bevisbörda blir dock
beroende av vad som utgör en dopingförseelse. Detta beror i sin tur på vad som i
denna bemärkelse utgör en dopingförseelse, det vill säga själva definitionen av doping. På ett liknande sätt beror åklagarens bevisbörda på vilka rekvisit ett brott
innehåller. Som utvecklas nedan finns det dock en betydelsefull skillnad mellan de
två systemen, i det att de idrottsliga reglerna antagit en definition som i vissa fall explicit saknar ansvarsrekvisit. Som diskuterats ovan identifierar de idrottsliga reglerna flera olika dopingförseelser,108 och utövarens ansvar varierar betydande beroende på vilken förseelse det är fråga om.
104
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Se t.ex. RH 1997:50.
Detta är en betydelsefull skillnad mot det idrottsliga systemet. Se vidare nästkommande
avsnitt.
Geyer m.fl. (2004).
Dopingreglementet (2011), 3.1; Koden (2009), 3.1.
Se ovan kapitel 3.
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En genomgång av Dopingnämndens beslut till och med juni 2010 visar att en
dopingförseelse dominerar dess praxis: 64 procent av alla beslut gällde förekomsten
av en förbjuden substans i ett dopingprov. Denna typ av dopingförseelse, som i
detta sammanhang benämns ”förekomstförseelse”, definieras som ”varje förekomst
av en förbjuden substans eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer i en
idrottsutövares dopingprov”.109 Vid en förekomstförseelse omfattar således Dopingkommissionens bevisbörda i praktiken endast att bevisa att sådana substanser, dess
nedbrytningsprodukter eller markörer förekommer i ett prov.110 Att dopingförseelsen definieras på detta sätt medför att Dopingkommissionens bevisbörda är betydligt lättare än åklagarens i den närmaste, straffrättsliga motsvarigheten: brottmål
om bruk.111 En rimlig jämförelse är att åklagaren har att bevisa att såväl gärningssom ansvarsrekvisit är uppfyllda, inklusive frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder,
medan Dopingkommissionen endast har att bevisa gärningsrekvisiten när det gäller förekomstförseelser. Dessutom innehåller de idrottsliga reglerna bevisbestämmelser som ytterligare lättar denna bevisbörda.
Det bör förtydligas att definitionen av en förekomstförseelse inte bygger på en
omvänd bevisbörda för ansvarsrekvisiten. Det skulle innebära att det är den anklagade som har att bevisa frånvaron av uppsåt eller oaktsamhet.112 Till skillnad från
en sådan konstruktion saknar förekomsten av uppsåt eller ansvar enligt det idrottsliga systemet helt betydelse för huruvida den enskilde gjort sig skyldig till en förekomstförseelse.113 Detta innebär att den enskilde har gjort sig skyldig till en dopingförseelse även om denne kan bevisa att han eller hon fått i sig substansen utan uppsåt eller oaktsamhet. Med ett vokabulär som är lånat från den rättsliga sfären kan
109
110

111
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Dopingreglementet (2011), 2.1. Jfr Koden (2009), 2.1.1.
Rimligen omfattar Dopingkommissionens bevisbörda även att dispens att bruka substansen inte dessförinnan beviljats. Se Dopingreglementet (2011), 2.1, 3 st. Detta förutsätter
dock att den enskilde påstått sig ha fått tillstånd att bruka substansen. Sådana påståenden
torde i praktiken ofta vara lätta att bekräfta. Med ”tillstånd” avses i sammanhanget en sådan särskild dispens som beskrivs i Dopingreglementet (2011), 2.1. En annan men besläktad fråga är huruvida det verkar i ansvarsbefriande riktning om företrädare för en idrottsorganisation i någon utsträckning uppmanat eller bidraget till bruket. Se härom vidare
nedan angående Rusedski.
Det kan dock noteras att antalet brottmål där den förbjudna kontakten inkluderade bruk
av en förbjuden substans troligen utgör en avsevärt mindre andel av alla mål än antalet
förekomstförseelser i det idrottsliga systemet. I de tingsrättsdomar som ingick i 2009 års
studie ingick bruk i 27,5 procent av fallen.
Det är dock denne som har att bevisa sådana faktorer.
Dopingreglementet (2011), 2.1: ”En idrottsutövare är personligen ansvarig för att se till att
förbjudna substanser inte kommer in i utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för
sådana substanser (eller dessas nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att
fastställa en förseelse.” Jfr Koden (2009), 2.1.1.
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man säga att de idrottsliga dopingreglerna ålägger utövarna ”strikt ansvar” för förekomsten av en förbjuden substans.114
Idrottsliga instanser har tillämpat principen om strikt ansvar fullt ut även i situationer där det stått klart att utövaren saknat uppsåt. Ett sådant fall avsåg en sextonårig gymnast, Andrea Raducan, som diskvalificerades vid sommar-OS 2000 efter
det att hennes prov påvisat spår av en substans som kunde spåras till förkylningsmedicin som hon fått av lagets läkare. Hon förlorade sin medalj, vilken i stället tilldelades hennes lagkamrat som konsumerat samma medicin. Eftersom kamraten
var längre och tyngre än Raducan återfanns inga spår i hennes prov. Ett annat fall
gäller en brittisk slalomåkare, Alain Baxter, som blev fråntagen sin bronsmedalj i
vinter-OS i Salt Lake City 2002 efter det att hans prov påvisat spår av levmetamfetamin. Baxter kunde spåra substansen till en Vicks inhalator som ha använt mot nästäppa. Baxter kunde också påvisa att han tidigare i Storbritannien köpt och brukat
en likadan inhalator och som till skillnad från dem som såldes i USA saknade den
förbjudna substansen.115
Detta strikta ansvar vilar på principen att varje utövare är helt och fullt ansvarig
för vad han eller hon konsumerar.116 Det kan dock tyckas orimligt att en enskild
hålls ansvarig för förekomsten av en substans om denne helt saknat möjlighet att
undvika att konsumera denna, till exempel genom att någon annan i hemlighet
blandat ner substansen i deras mat eller dryck. Till stöd för den befintliga regelkonstruktionen anförs i huvudsak tre argument.
För det första kan principen om strikt ansvar betraktas som en genom historisk
erfarenhet bevisad praktisk nödvändighet. De idrottsliga reglerna har nämligen
inte alltid innehållit ett så generöst skuldkrav. Den tidiga definition av doping som
Europarådet lanserade och som IOK anammade innehöll rekvisitet att syftet med
bruket av den beskrivna substansen var att höja idrottsutövarens prestationsförmåga vid tävling.117 Likaså tycks Riksidrottsmötets definition av doping från 1981
innefatta ett rekvisit om prestationshöjande avsikt.118 Kodens implementering i
114
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Hübinette & Malmsten (2010), s. 174; Gardiner m.fl. (2012), s. 373. Jfr Jareborg (2005),
s. 36; Hellner & Johansson (2000), s. 96 (ang. begreppet ”strikt ansvar” i andra sammanhang).
Connolly (2006), s. 179–182; Lambert (2009), s. 424–426.
Dopingreglementet (2011), 2.2; Koden (2009), 2.1.1. Se också The Sunday Times, ”Tennis:
The Rusedski Controversy”, 2004-08-21 (intervju med David Howman, WADA); Anderson (2010), s. 123.
Se ovan avsnitt 3.2. Ett liknande rekvisit ingick även i 1967 års definition.
”Idrottsutövare får inte använda stimulerande medel eller anabola steroider eller annars på
konstlad väg försöka höja den fysiska eller psykiska prestationsförmågan på sätt som är
förbjudet enligt i vederbörlig ordning meddelade internationella beslut (doping).” RF:s
stadgar, 13 kap. (i tidigare lydelse).
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Dopingreglementet får i detta hänseende uppfattas som en skärpning av tidigare
praxis.119
De uppsåtsrekvisit som tidigare förekom ansågs allvarligt begränsa de idrottsliga
dopingreglernas genomslag eftersom den idrottsutövare som befanns ha brukat en
förbjuden substans kunde hävda att denne inte kände till att substansen var förbjuden eller att uppsåtet med bruket inte var att höja prestationsförmågan i samband
med tävling. Det var svårt att motbevisa sådana påståenden. Att ansvarsrekvisitet
hade utformats på det sättet är ett uttryck för uppfattningen att dopingreglerna är
till för att beivra uppsåtliga försök att förbättra prestationsförmågan, det vill säga
uppsåtligt fusk.120 Mot denna bakgrund kan införandet av strikt ansvar betraktas
som ett utfall för att det ibland är svårt eller omöjligt att bevisa i vilket syfte användaren brukat en viss substans eller metod. CAS har till försvar av principen betonat
att idrottsliga organisationer i sin utredning saknar tillgång till tvångsmedel av det
slag rättsliga aktörer har och som är nödvändiga för att bevisa uppsåt eller oaktsamhet.121 Gällande regelverk kan således betraktas som att ett prestationshöjande syfte
av praktisk nödvändighet måste presumeras.122 Detta argument förekommer bland
annat i CAS:s praxis. CAS har till stöd för principen om strikt ansvar anfört att ett
krav på de idrottsliga organisationerna att bevisa den enskildes skuld i form av uppsåt eller oaktsamhet skulle innebära alltför stora effektivitetsförluster och kosta för
mycket. Många som avsiktligen dopat sig skulle komma undan och kostnaderna för
kontrollverksamhet skulle bli ohållbar för idrottsrörelsen.123
För det andra anförs till stöd för principen att dess mest långtgående och orimligaste konsekvenser mildras genom att avsaknad av skuld under vissa förutsättningar kan beaktas i straffmätningen.124 Denna lösning, ett strikt ansvar i kombination
med möjlig strafflindring, utgör enligt kommentarerna till Koden en rimlig avvägning mellan, å ena sidan, alla utövares intressen av en ”ren” idrott genom ett effektivt antidopingarbete och, å andra sidan, utövarens möjlighet till rättvis behandling
under de ”exceptionella omständigheterna” att denne fått i sig en förbjuden substans utan egen förskyllan.125 Som utvecklas nedan är det dock i praktiken sällsynt

119
120
121
122
123

124
125

Se Malmsten (2002), s. 52 (kommentar till de regler som gällde före Kodens införande).
Jfr Andrén-Sandberg (2003), s. 113.
CAS 2001/A/318, Aanes, punkt 34.
O’Leary (2000), s. 260.
Se t.ex. CAS 94/129 Quigley, punkt 15 (däremot var reglerna i det konkreta fallet alltför
otydligt utformade för att kunna ligga till grund för en sanction, ibid. punkt 35); CAS
95/141, Chagnaud, punkt 13; CAS 2001/A/318, Aanes, punkt 34.
Se t.ex. Hübinette & Malmsten (2010), s. 174. Se vidare nedan avsnitt 6.4.3.
Koden (2011), kommentar till 2.1.1 (min översättning).
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att den enskilde går straffri. Det är dessutom av betydelse att den anklagade bär
såväl åberops- som bevisbördan för avsaknaden av uppsåt och oaktsamhet.126
För det tredje anförs att doping måste beivras även vid avsaknad av såväl uppsåt
som oaktsamhet med hänsyn till intresset av rättvis tävlan. Den ledande motiveringen för att ålägga utövare ett strikt ansvar finns formulerad i CAS:s avgörande i
Quigley. Ärendet gällde en utövare som testat positivt för efedrin, men som kunde
bevisa att han fått i sig substansen genom hostmedicin, att han inte själv kunde ha
känt till förekomsten av efedrin i medicinen och att den läkare som behandlat
honom intygat att medicinen inte innehöll någon förbjuden substans. Trots att tilllämpningen av principen om strikt ansvar i det enskilda fallet innebar att orättvisa
skipades mot Quigley kunde detta enligt CAS försvaras med att systemet utgör en
nödvändig åtgärd för att åstadkomma tävlan på lika förutsättningar. Alldeles oavsett om den enskilde agerat uppsåtligt eller vårdslöst skulle det innebära att deltagarna deltog på olika villkor om en utövare har en ökad prestationsförmåga till
följd av konsumerade substanser. Det är enligt CAS olämpligt att åtgärda en oavsiktlig orättvisa genom att avsiktligt åstadkomma orättvisa.127
Det finns dock även en utbredd kritik mot principen om strikt ansvar. Dessa
argument kommer att diskuteras och analyseras mer ingående nedan,128 men det
finns anledning att i detta sammanhang kort beröra några. En återkommande invändning är att principen om strikt ansvar kränker den enskildes grundläggande
rättigheter.129 Relevansen av denna invändning beror till stor del på hur man betraktar det idrottsliga sanktionssystemet. Huruvida det är acceptabelt att enskilda
åläggs strikt ansvar beror i en rättslig kontext till stor del på om sammanhanget är
civil- eller straffrättsligt. Något förenklat kan man säga att strikt straffrättsligt ansvar är principiellt oacceptabelt och i formell mening inte förekommer i svensk
rätt130 medan strikt civilrättsligt ansvar för så kallade utomobligatorisk skada under
vissa omständigheter kan accepteras.
I ett antal situationer ålägger svensk rätt enskilda strikt ansvar för utomobligatorisk skada som uppstår i en näringsverksamhet som lagstiftaren uppfattar och utpekar som särskilt farlig.131 Det underliggande resonemanget för att påföra strikt an126
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Se vidare nedan avsnitt 6.4.3.
CAS 94/129 Quigley, punkterna 14–15. Se också Charlish (2004).
Se vidare nedan kapitel 9.
Se Rigozzi m.fl. (2003), s. 51.
Det kan dock diskuteras huruvida reglerna på vissa områden utformats och tillämpas på
ett sådant sätt att den skillnaden i praktiken är liten. SOU 2005:86, s. 61–65.
Se t.ex. trafikskadelagen (1975:1410); järnvägstrafiklagen (1985:192) 2 kap. 2 §; lag
(1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart 1 §; atomansvarighetslag
(1968:45) 5 §.
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svar i dessa situationer är primärt att den som väljer att bedriva en verksamhet som
är osedvanligt farlig bör ha en mer omfattande skadeståndsskyldighet än andra, i
synnerhet när denna verksamhet bedrivs för ekonomisk vinning. Att i dessa situationer ålägga strikt ansvar kan också motiveras av intresset att internalisera kostnaderna, det vill säga att kostnaderna ska bäras av den verksamhet som orsakat
dem.132 Dessa argument kan inte läggas till stöd för de idrottsliga reglernas åläggande av strikt ansvar i förekomstfallen.
En mer relevant jämförelse mellan de rättsliga och idrottsliga systemen är hundägares strikta ansvar för skada som deras hund orsakar.133 Att hundägare bör åläggas strikt ansvar motiveras bland annat med att varje alternativ konstruktion, inklusive en omvänd bevisbörda, skulle innebära att skadeståndsskyldigheten i många
fall skulle bortfalla. Att den som skadas blir utan ersättning uppfattas som orimligt
i sig, men det skulle dessutom i förlängningen innebära att hundägarens incitament
att kontrollera sin hund begränsas. Att undvika detta motiverar enligt lagstiftaren
att hundägare ska åläggas ett strikt ansvar för sin hund.134 Detta påminner i vissa
delar om de skäl som anförts till stöd för den idrottsliga principen om strikt ansvar.
Soek argumenterar för att det alltjämt är rimligt att kräva att dopingprocessen
utformas på ett sådant sätt att dessa principer respekteras med hänsyn till att det
idrottsliga systemet uppvisar stora likheter med det straffrättsliga.135 Coleman &
Levine påpekar att principen om strikt ansvar inte löser problemet med att det är
svårt att bevisa om och i så fall hur en utövare fått i sig en förbjuden substans: den
gör bara osäkerheten till utövarens problem.136 I linje med detta påpekar Wagner att
principen om strikt ansvar är ett uttryck för en individualisering av dopingkampen:
genom att placera allt ansvar på den enskilde. Komplexiteten reduceras genom att
många faktorer avgränsas bort som irrelevanta.137
Det finns också exempel på situationer där idrottsliga instanser gjort avsteg från
principen om strikt ansvar. Ett sådant exempel är Rusedski. Ärendet gällde en tennisspelare som uppvisade något för höga nivåer av nandrolon i ett dopingprov, men
kunde göra sannolikt att dessa var hänförliga till salttabletter som ATP distribuerat
till spelarna och sedan återkallat utan att meddela Rusedski direkt. Den nämnd som
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Hellner & Johansson (2000), s. 169–171.
Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 §.
Prop. 2006/07:126, s. 44–46.
Soek (2002), s. 2.
Coleman & Levine (2011), s. 28 (med utgångspunkt i exemplet Mary Decker Slaney).
Wagner (2009), s. 84–85.
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ATP utsett att pröva ärendet friade Rusedski från ansvar med hänsyn till att ATP
inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att meddela Rusedski.138
Att den idrottsliga definitionen av en förekomstförseelse saknar subjektiva ansvarsrekvisit förtar dock inte att bestraffning är utesluten om inte de ansvariga
idrottsliga organisationerna – i Sverige Dopingkommissionen – bevisar att en dopinggärning begåtts.139 Det beviskrav som tillämpas när det gäller att pröva om
denna bevisbörda är uppfylld är dock lägre i ett idrottsligt dopingärende än i det
straffrättsliga och bidrar således till att bestraffning lättare sker inom det förra. Av
Koden följer att en dopingförseelse ska vara bevisad ”to the comfortable satisfaction
of the hearing body bearing in mind the seriousness of the allegation which is
made” och att det är ”greater than a mere balance of probability and less than proof
beyond a reasonable doubt”.140 I enlighet med CAS:s praxis på området141 framgår
det numera av Dopingreglementet att ”[b]eviskravet är högre än en sannolikhetsbedömning, men lägre än bortom varje rimligt tvivel”.142 Det följer av Dopingnämndens fasta praxis att det beviskrav som återfinns i Dopingreglementet och som gäller i ett svenskt dopingärende ska tolkas på samma sätt i Koden.143 Det följer av
samma praxis att det inte är tillräckligt att en viss omständighet är mer sannolik än
inte och att beviskravet motsvarar det som normalt tillämpas av svenska domstolar
i civilrättsliga mål.
Vad som ska bevisas och de därmed följande bevisproblemen beror delvis på vilken dopingförseelse det är fråga om. Vad gäller förekomstförseelser lättas Dopingkommissionens bevisbörda av en regel enligt vilket ett prov utfört av ett WADAackrediterat laboratorium presumeras ha utfört sin analys i enlighet med den fastställda standarden. Det åligger i stället den anklagade att styrka dels att dopingkontrollen inte har utförts på korrekt sätt, dels att denna avvikelse har haft en påverkan
på ett positivt analysresultat.144 Av Dopingnämndens praxis framgår att den bevisbörda som åvilar Dopingkommissionen i en förekomstförseelse är relativt begränsad. I normalfallet räcker det med att provet vid analys visas innehålla en förbjuden
substans för att åberops- och bevisbördan ska falla på den anmälde att ifrågasätta
138
139
140
141
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143
144

Det ska noteras att ATP inte överklagade nämndens beslut, och att ärendet därför aldrig
prövades av CAS.
Dopingreglementet (2011), 3.1; Koden (2009), 3.1.
Koden (2009), 3.1. Se även Dopingreglementet (2011), 3.1.
Se i synnerhet CAS 98/211, Smith de Bruin.
Dopingreglementet (2011), 3.1, 3 st.
Se ibid., 3.
Ibid., 3.2. Den senare regelns praktiska betydelse illustreras av ett ärende inom amerikansk
baseboll, där en skiljeman friade en spelare från ansvar för ett positivt prov efter att det
visat sig att provtagaren avvikit från det enligt reglerna korrekta förfarandet. Se Washington Post, ”Ryan Braun’s 50-game suspension overturned”, 2012-02-24.
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Dopingkommissionens uppgifter.145 Dopingnämnden har således vid avsaknad av
påstående från den enskilde funnit att Dopingkommissionen uppfyllt sitt beviskrav.
Diskussionen i detta avsnitt har hittills uteslutande fokuserat på så kallade förekomstförseelser. Detta är i och för sig motiverat med hänsyn till att ungefär två utav
tre dopingärenden är förekomstförseelse, men som framgick i kapitel 3 finns det
även andra typer av idrottsliga dopingförseelser. Dessa består huvudsakligen av fem
typer: (i) En typ av dopingförseelse som det finns särskild anledning att diskutera
med hänsyn till dess förekomst som består av vägran att delta i eller avbrott av dopingkontroll.146 Vart tredje beslut av Dopingkommissionen avser en sådan dopingförseelse (vägransförseelse). Till denna grupp kan man också räkna någon som på
annat sätt försvårar genomförandet av en dopingkontroll.147 (ii) I Dopingnämndens
praxis förekommer även fall där dopingförseelsen består i en brist att iaktta föreskrifterna för vistelserapportering (vistelserapporteringsförseelse).148 De idrottsliga
reglerna omfattar därutöver (iii) att ”inneha substans eller metod [sic!] som enligt
dopinglistan är förbjuden” (innehavsförseelse),149 (iv) att främja substans- eller
metoddoping genom att i någon egenskap delta i eller underlätta till överlåtelse av
(befattningsförseelse)150 samt (v) att hjälpa eller förmå någon att begå en dopingförseelse (medhjälpsförseelse).151
Principerna för bevisbördans placering och beviskravets omfattning är densamma för dessa förseelser som för en förekomstförseelse, det vill säga att det åligger
Dopingkommissionen att styrka att en förseelse har begåtts.152 Till skillnad från förekomstförseelser är dock dessa dopingförseelser inte formulerade på ett sådant sätt
att reglerna ålägger utövarna ett strikt ansvar.
En i detta sammanhang särskild fråga är etableringen av en dopingförseelse
medelst indiciebevisning i andra fall än förekomstförseelser, av vissa benämnda
”non-analytical doping offences”. Sådan bevisning kan ta sig olika former. I Collins
ansågs det faktum att utövaren hade haft e-postkontakt med tillverkaren och försäljaren av förbjudna substanser tillräckligt för att hålla henne ansvarig, trots att hon
aldrig hade testat positivt.153
145

146
147
148
149
150
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Jfr Hübinette & Malmsten (2010), s. 183. Dopingkommissionen tycks i och för sig vara
villig att beakta information från andra källor, men i praktiken torde sådan information
sällan förekomma.
Dopingreglementet (2011), 2.3.
Ibid., 2.5.
Ibid., 2.4.
Ibid., 2.6.
Ibid., 2.7.
Ibid., 2.8.
Ibid., 3.1. Se också Koden (2009), 3.1.
Se Lambert (2009), s. 423–424; McLaren (2006), s. 10–11.
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Av Riksidrottsförbundets stadgar framgår att doping endast är förbjudet ”i samband med idrottsutövning”.154 Man bör också komma ihåg att vissa substanser endast är förbjudna i samband med tävling och att kontakten med dessa utanför tävling således inte är att betrakta som en dopingförseelse.155

6.3.4 Sammanfattning, jämförelse och slutsatser
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns avgörande skillnader mellan
de idrottsliga och rättsliga systemen när det gäller vilka förutsättningar som ska
vara uppfyllda för att en enskild ska kunna ställas till ansvar för en gärning under
respektive system. Det är tydligt att de idrottsliga dopingreglerna är striktare än de
rättsliga, det vill säga att villkoren för att ställa den enskilde till ansvar är lägre i det
idrottsliga systemet än i det rättsliga systemet. Den mest uppenbara och på många
sätt påfallande skillnaden mellan systemen gäller skuldrekvisitet: medan det rättsliga systemet som huvudregel kräver att åklagaren bevisar den enskildes uppsåt till
gärningen saknar det idrottsliga systemet helt skuldrekvisit för den vanligaste typen
av idrottslig dopingförseelse. Samtidigt är frånvaron av skuld i det idrottsliga systemet en relevant faktor vid straffmätningen. Jämförelsen mellan systemen kompliceras i detta hänseende då skuldfrågan i det rättsliga systemet utgör en oskiljbar del av
ansvarsfrågan och detta i analytiskt hänseende anses bör särskiljas från straffmätningen.156 Som ska utvecklas i nästföljande avsnitt finns det dock även skillnader
mellan systemen i påföljdshänseende.

6.4 Straff och andra konsekvenser
6.4.1 Inledning
Det ligger i dopingbegreppets natur att det aktuella beteendet inte är önskvärt, och
såväl rättsliga som idrottsliga regler på området försöker att avskräcka från sådant
beteende genom straff. Det är inte helt enkelt att definiera vad som är ett straff och
vad som skiljer det från andra konsekvenser. Straffet kännetecknas av att ett visst
beteende därigenom utpekas som klandervärt, att dess funktion är repression eller
vedergällning snarare än reparation samt att dess negativa konsekvenser syftar till
att avskräcka individer från det aktuella beteendet.157
154
155
156
157

RF:s stadgar (2011), 13 kap. 1 §.
Se ovan avsnitt 3.6.1.
Se ovan avsnitt 6.3.1.
Se Asp (1998), s. 253–255; Jareborg (2005), s. 46–49.
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De rättsliga och idrottsliga systemens tillämpning kan dock innebära att den enskilde som gjort sig skyldig till doping utöver straff i egentlig mening träffas av ett
antal andra för han eller hon negativa konsekvenser. Det är lämpligt att som detta
avsnitt ta ett brett grepp om samtliga dessa konsekvenser för att därigenom ge en
samlad bild från den enskildes perspektiv. Det är dock viktigt att komma ihåg att
distinktion mellan straff och andra konsekvenser i vissa sammanhang är viktig.158

6.4.2 Straffrättsliga konsekvenser
Det framgår av dopinglagen att den som gör sig skyldig till sådan gärning som enligt lagen är straffbar kan dömas till antingen (i) ringa dopingbrott, (ii) dopingbrott
av normalgraden eller (iii) grovt dopingbrott.159 Hur brottet rubriceras får betydelse för vilket straff som ska följa på gärningen och det är således relevant att göra en
distinktion mellan dem. Styrande för domstolarnas bedömning har varit mängden
aktiv substans och då jämfört med vad som utgör en ”sedvanlig introduktionsdos”.
Utgångspunkten är att en sådan dos är fem ”ryssfemmor” om dagen160 och att olika
dopingsubstanser kan översättas till ”ryssfemekvivalenter”.161
Innehav av en ”normal kur” om totalt ca 140–200 tabletter för personligt bruk är
enligt Borgeke & Sterzel normalt att betrakta som ringa dopingbrott.162 Denna uppfattning stärks av 1996 års betänkande av Utredningen om dopning enligt vilken
landets åklagare ansåg att gränsen mellan ringa dopingbrott och dopingbrott av
normalgraden går vid ungefär 200 tabletter.163 För ringa dopingbrott följer enligt
Borgeke & Sterzel normalt dagsböter.164 Detta stöds av 2008 års studie där tingsrätterna för ringa dopingbrott undantagslöst utdömde dagsböter som påföljd, i genomsnitt 70 dagsböter.
Om det rör sig om större mängder aktiv substans ska gärningen normalt rubriceras som dopingbrott av normalgraden. Om det är fråga om överlåtelse av substanser eller innehav av substanser i syfte att överlåta är gärningen likaså i normalfallet att betrakta som dopingbrott av normalgraden. Enstaka överlåtelse av små
mängder dopingmedel kan dock undantagsvis rubriceras som ringa dopingbrott.165
På en gärning “som innefattar överlåtelse eller annan medverkan till spridning” ska
158
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Se vidare nedan avsnitt 9.3.2.
Dopinglagen 3–3 a §§.
NJA 1995 s. 89 I och II.
Borgeke & Sterzel (2009), s. 665–666.
Ibid., s. 666.
SOU 1996:126, s. 251.
Se Borgeke & Sterzel (2009), s. 667.
SOU 1996:126, s. 251; Borgeke & Sterzel (2009), s. 667.
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enligt Högsta domstolen i normalfallet följa fängelsestraff.166 I den utredningen
som genomfördes 1996 tycktes svenska domstolar följa denna linje och döma ut
fängelsestraff redan vid relativt begränsade innehav om 200 tabletter.167 Senare
praxis tyder dock enligt Borgeke & Sterzel på att det krävs mer betydande innehav,
uppemot 5 000 tabletter, för att fängelsestraff ska följa.168 Denna uppfattning finner
stöd i de tingrättsdomar som ingick i 2008 års studie och som blev resultatet av
Operation Liquid169. Bland dessa fanns sexton fall där den tilltalade dömts för ett
fall av dopingbrott av normalgraden och för vilka påföljderna varierade påfallande:
(i) ett fall av skyddstillsyn, (ii) åtta fall av dagsböter, i snitt 76, (iii) fem fall av villkorlig dom samt samhällstjänst där i snitt tre månaders fängelse skulle ha utdömts om
fängelse valts som påföljd, och (iv) två fall av fängelse om två respektive sex månader.
Grovt dopingbrott existerande inte i dopinglagens ursprungliga lydelse, utan
tillkom genom en lagändring 1999 som därutöver kriminaliserade bruk av dopingsubstanser.170 1999 års lagändring föregicks av en utredning som bland annat
studerade underrättspraxis. I denna undersökning framkom att vissa dopingbrott
avsåg mycket stora mängder av de i lagen uppräknade substanserna. Enligt förarbetena talade detta för att dopinglagen borde innehålla en strängare straffskala för särskilt grova dopingbrott.171 Denna utveckling i skärpande riktning har sedermera
fortsatt. Vad gäller lagstiftningen återspeglats det i att maxstraffet för grovt dopingbrott har höjts och sedan den 1 april 2011 är sex års fängelse. Gränsen för grovt dopingbrott går enligt praxis vid ungefär 50 000 enheter: påföljden är då minst sex
månader, men ofta närmare ett år.172 De ovannämnda domarna i Operation Liquid
ger dock uttryck för en skärpning av praxis. De tjugofem åtalade som fälldes för
grovt dopingbrott eller medhjälp till sådant brott dömdes i genomsnitt till fängelsestraff om två år och sju månader och som mest till sju år i fängelse.

6.4.3 Idrottsliga konsekvenser
De idrottsliga konsekvenserna av en etablerad dopingförseelse, primärt ett positivt
dopingprov, är många och av varierad art. En första och väldigt omedelbar konsekvens som en dopad utövare kan drabbas av är diskvalificering från tävling och
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NJA 1995 s. 89 I.
SOU 1996:126, s. 255.
Borgeke & Sterzel (2009), s. 667.
Se ovan avsnitt 6.2.1.
SFS 1999:44.
Prop. 1998/99:3, s. 36.
Borgeke & Sterzel (2009), s. 665; SOU 1996:126, s. 252–256.

131

DOPING, IDROTTSLIGT FUSK ELLER RÄTTSLIG ANGELÄGENHET?

ogiltigförklaring av eventuellt tävlingsresultat.173 I Chagnaud motiverade CAS detta
med att varje annan konsekvens än en automatisk och oomkullkastlig diskvalificering skulle vara stötande.174
Det kan ifrågasättas huruvida diskvalificering utgör ett straff i egentlig mening.
Enligt CAS:s avgörande i Bouras är diskvalifikationens primära syfte inte att bestraffa den dopade, utan att skydda de medtävlandens rätt till tävlan under lika och
rättvisa förhållanden. Detta är också förklaringen till varför den dopades eventuella
skuld saknar och ska sakna betydelse för huruvida den aktuella utövaren ska diskvalificeras.175 Diskvalificering som en konsekvens av doping kan liknas vid när en
utövare utan uppsåt i andra sammanhang drabbas av en negativ konsekvens, till
exempel en löpare som oavsiktligt genar eller en utövare som oavsiktligt använder
för lätt utrustning.176
En andra följd av en idrottslig dopingförseelse är att den enskilde för viss tid i
framtiden stängs av från deltagande ”i någon form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller att utöva uppdrag.”177 Avstängning är
på många sätt den primära konsekvensen av en idrottslig dopingförseelse och är till
skillnad från diskvalificering mer uppenbart en konsekvens av straffkaraktär. Även
avstängning kan dock särskiljas från de rättsliga straffen i det att den enskilde drabbas av att han eller hon nekas något som han eller hon eftertraktar. Detta skiljer sig
från de rättsliga straffen som kännetecknas av att den enskilde mer aktivt drabbas
av något oönskat. Det är möjligt att i detta hänseende tala om en skillnad mellan
positiva och negativ sanktioner.178
Standardpåföljden för förekomstförseelser, innehavsförseelser och underlåtenhetsförseelser är vid en första förseelse avstängning i två år och vid en andra överträdelse livstidsavstängning.179 När det gäller vistelserapporteringsförseelser finns
det en särskild, något mildare påföljdsregel, enligt vilken en första förseelse ska resultera i avstängning mellan ett och två år och vid en andra förseelse mellan fyra
och åtta år ”beroende på graden av felaktigt beteende”.180
Dopingreglerna möjliggör dock att straffen i vissa fall nedsätts. Bland annat
innebär dessa att frånvaron av skuld vid förekomstförseelse beaktas i påföljdsvalet
och därmed skyddar skuldlösa enskilda som annars skulle drabbas svårt av princi173
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Dopingreglementet (2011), 8.4, 9; Koden (2009), 9, 10.1.
CAS 95/141, Chagnaud, punkt 15.
CAS 98/214, Bouras, punkt 16. Se också Vieweg & Paul (2002), s. 2.
Jfr McNamee & Tarasti (2011), s. 15.
Dopingreglementet (2011), 10.1.
Se Wagner (2009), s. 81–82.
Dopingreglementet (2011), 10.2, 10.3.1, 10.7.1.
Ibid., 10.3.3.
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pen om strikt ansvar.181 Koden innehåller regler som möjliggör sådan nedsättning,
som implementerats i Dopingreglementet och som alla har två saker gemensamt.
En första sak är att åberops- och bevisbördan för samtliga moment ligger på den enskilde. Vad gäller förekomstförseelser kräver dessutom dessa regler för nedsättning
att utövaren kan visa hur den förbjudna substansen kommit in i kroppen eller i provet.182 Därutöver innehåller reglerna olika rekvisit.
En första påföljdsreducerande regel anger att avstängningen för bruk av en så
kallad ”specificerad substans” kan reduceras till en tillrättavisning om bruket inte
syftade till att höja den idrottsliga prestationsförmågan.183 Exempel på situationer
när detta är tillämpligt är när denne har intagit substansen av misstag, inte känt till
dess effekter, för att minska i vikt eller för att bli berusad. Det presumeras dock att
syftet med doping är att höja den aktuella idrottsprestationen. Bevisbördan ligger
på utövaren att visa motsatsen, och att denne påstår sig sakna prestationshöjande
syfte är inte tillräckligt.184 Med ”specificerad substans” avses alla förbjudna substanser förutom substanser med anabol effekt (S1), peptidhormonoer, tillväxtfaktorer
och besläktade substanser (S2.1–S2.5), substanser som modifierar myostatinfunktionen (S4.4), viss stimulantia (S6.a) samt alla typer av metoddoping (M1–M3).185
Denna regel och dess tillämpning har särskilt aktualiserats vid förekomstförseelser där den förbjudna substansen var ett narkotiskt preparat som ofta används i berusningssyfte, särskilt cannabis. I sin tidiga praxis konstaterade Dopingnämnden
att ”det redan genom användning av just cannabis” kan antas att bruket inte varit avsett höja idrottsprestationen eftersom substansen ”vanligtvis används för att ge ett
rus”. Därigenom krävdes inte att den anmälde ens gjort gällande att substansen intagits för icke-prestationshöjande syften.186 Vid överprövning av ett ärende tog
Riksidrottsnämnden dock avstånd från denna tillämpning och angav att undantaget endast är tillämpligt om idrottsutövaren ”anger i vart fall några omständigheter
till stöd för att bruket inte [var avsedd att höja hans eller hennes idrottsprestation]
samt lägger fram bevisning som pekar i samma riktning”.187 Detta framgår numera
explicit av Dopingreglementet.188 Genomgången av idrottslig praxis visade att påföljden i de allra flesta fall följer normen om två års avstängning. Av undersökning181
182
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Se ovan avsnitt 6.3.3.
Dopingreglementet (2011), 10.4–10.5; Koden (2009), 10.4, 10.5.
Dopingreglementet (2011), 10.4; Koden (2009), 10.4.
Dopingreglementet (2011), 10.4 2 st.
Dopinglistan (2012), s. 2; Koden (2009), 4.2.2.
Dopingnämndens beslut 2007-12-12 i ärende nr 901/07-19. Den anmälde hade trots uppmaning inte yttrat sig i ärendet.
Riksidrottsnämndens beslut 2008-04-09 i ärende nr 161/08-14.
Dopingreglementet (2011), 10.4, 2 st.
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en av idrottslig praxis framkom att regeln efter den ovan beskrivna praxisändringen
har tillämpats endast två gånger. I det ena fallet kunde den enskilde visa att denne
fått i sig substansen genom en medicin som denne konsumerat på inrådan av läkare för behandling av luftvägsinfektion. Det andra fallet gällde spår av cannabinoider
i dopingprov, varvid utövaren åberopade ett yttrande av en socialsekreterare till
stöd för att denne hade missbruksproblem. I båda fallen reducerade Dopingnämnden avstängningen till sex månader.189
Det idrottsliga regelverket innehåller också exculperingsregler. Genom dessa
regler kan avstängningen för en dopingförseelse reduceras till ingenting om den enskilde visar att han eller hon inte har agerat felaktigt eller försumligt.190 På motsvarande sätt kan avstängningstiden reduceras för den som agerat utan betydande fel
eller försummelse.191 Även i dessa fall gäller dock en omvänd bevisbörda jämfört
med utgångspunkten att Dopingkommissionen ska styrka att en dopingförseelse
begåtts: om den anmälde vill hävda att förekomstförseelsen uppstått utan fel eller
försummelse åligger det denne att bevisa detta. Att den enskilde är ung eller har
bristande erfarenhet kan dock beaktas vid denna bedömning.192 I de studerade avgörandena från Dopingnämnden tillämpades exculperingsregeln endast i ett fall.
Utövaren påstod – och nämnden accepterade – att han fått i sig den förbjudna substansen genom att konsumera kosttillskott som saknade produktbeskrivning. Dopingnämnden ansåg att han genom att konsumera produkten agerat försumligt,
men att det inte rört sig om ”betydande” försumlighet, och reducerade därför avstängningen till ett år.193
Slutligen kan avstängningstiden nedsättas på den grunden att den enskilde har
erkänt förseelsen eller medverkat i utredningen av någon annan.194 CAS har därutöver i enskilda fall nedsatt påföljden utan uttryckligt regelstöd när den framstått
som oproportionerlig.195 Det är dock oklart huruvida detta alltjämt gäller efter Kodens tillkomst. Dessutom finns det en möjlighet att förlänga avstängningen i fall där
Dopingkommissionen kan visa på försvårande omständigheter.196 I de granskade
idrottsliga avgörandena har ingen av dessa regler tillämpats.
189
190
191
192
193
194
195
196

Dopingnämndens beslut 2009-03-09 i ärendena nr 1109/08 respektive 37/09.
Dopingreglementet (2011), 10.5.1–10.5.2; Koden (2009), 10.5.1–10.5.2. Se också Hübinette (2011), s. 121.
Dopingreglementet (2011), 10.5.
Dopingreglementet (2011), 10.5.3. Regeln saknar direkt motsvarighet i Koden (2009), men
finner stöd i kommentaren till 10.5.1–10.5.2.
Dopingnämndens beslut 2008-06-02 i ärende nr 661/07.
Dopingreglementet (2011), 10.5.4–10.5.5; Koden (2009), 10.5.3–10.5.4.
Se t.ex. CAS 95/142, Lehtinen, punkt 14; CAS 96/156, Foschi, punkt 13.2; CAS 2000/A/312,
Leipold.
Dopingreglementet (2011), 10.6.

134

KAPITEL 6. RÄTTSLIG OCH IDROTTSLIG DOPINGBEKÄMPNING – EN JÄMFÖRELSE

En konstaterad dopingförseelse kan också få privaträttsliga konsekvenser. Till
exempel, för professionella idrottsutövare kan en sådan konsekvens vara att denne
förlorar sin inkomstkälla. Så blev till exempel utgången i det ovannämnda exemplet
Robin Rahm som förlorade sitt kontrakt med Färjestad efter beslutet om avstängning.197 I detta fall gällde det ishockey, och konsekvensen vilade på villkor i det individuella anställningsavtalet. I de standardavtal som gäller för anställning som
spelare i Elitserien ingår en klausul som anger att det utgör ”ett grovt brott mot anställningsavtalet”, och därmed grund för avsked, om ”spelaren fälls för brott rörande doping (gäller såväl eget bruk som innehav)”.198
Den enskilde kan också på utomobligatorisk grund drabbas av skadeståndsskyldighet mot sådana som lider på grund av förseelsen. Många professionella utövare
har åtagit sig att inte dopa sig och det kan orsaka betydande skador om de gör det,
till exempel för sponsorer och förbund, och kan då också i många situationer hållas
ansvariga för dessa skador. Principen om strikt ansvar är dock naturligtvis inte tilllämplig i dessa fall, varför skadeståndsskyldighet förutsätter att man kan visa vållande och ett kausalsamband mellan dopinggärningen och skadan.199 Skadeståndsskyldighet kan emellertid också vila på avtalsrättslig grund.200
Slutligen kan den enskilde drabbas negativt i sin vardag. För den enskilde innebär ett beslut om att en dopingförseelse begåtts utöver avstängning att dennes
namn, ort och förening publiceras. Denna exponering är i sig sannolikt förknippad
med obehag för den enskilde, men publicering kan också i sin tur påverka dennes
relationer negativt.201

6.5. Sammanfattande slutsatser: ”Same same,
but different”
Jämförelsen av hur de rättsliga och idrottsliga systemen genomdriver sina dopingregler påvisar såväl likheter som skillnader. Det idrottsliga disciplinförfarandet liknar i mångt och mycket det straffrättsliga förfarandet och kan utan större problem
jämföras med detta. Förfarandena liknar varandra i sådan utsträckning att det intressantaste är de punkter där de skiljer sig åt. Utredningen ovan visar att det finns
åtminstone tre sådana punkter.
197
198
199
200
201

Se SVT, ”Robin Rahm stängs av två år”, 2010-10-06.
Aftonbladet, ”Elitseriespelarnas kontrakt – så ser de ut”, 2011-02-14; Färjestad, ”Robin
Rahm fast i dopingkontroll”, 2010-08-05.
Halila (2003).
McNamee & Tarasti (2011), s. 19.
Se ovan avsnitt 6.2.1.
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För det första är det riktigt som många påpekat att systemen har olika förutsättningar för att upptäcka och kontrollera doping, men det är svårare att säga vilket
system som har bättre förutsättningar. Till exempel har den idrottsliga principen
om strikt ansvar motiverats med att det idrottsliga systemet saknar sådana tvångsmedel som används för att utreda brott.202 Detta är förvisso riktigt, men utredningen ovan visar att i det straffprocessuella systemet har sådana tvångsmedel i praktiken begränsad betydelse för att identifiera enskilda dopinggärningar. Att det straffrättsliga systemet är mer effektivt än det idrottsliga förutsätter att tillräckliga resurser satsas särskilt på dopingbekämpande åtgärder. Under andra förutsättningar kan
det hävdas att de idrottsliga instanserna har ett övertag genom möjligheten att genomföra slumpmässiga kontroller.
För det andra skiljer sig de rättsliga och idrottsliga systemen tydligt från varandra när det gäller vilken grad av uppsåt eller oaktsamhet som krävs för att en enskild ska bestraffas och vem som bär bevisbördan för detta. Något förenklat är det
en förutsättning i det rättsliga systemet för att brott ska föreligga att åklagaren kan
bevisa den anklagades uppsåt, medan det idrottsliga systemet i de vanligaste dopingfallen bortser från huruvida uppsåt eller oaktsamhet föreligger i ansvarsbedömningen, och i straffmätningen ålägger den enskilde att bevisa avsaknad av uppsåt och oaktsamhet. Det som från det rättsliga systemets perspektiv utgör skillnader
i det idrottsliga systemet kan förklaras dels med principen om strikt ansvar för förekomstförseelser, dels med att man anser att utövaren bör diskvalificeras alldeles
oavsett förekomsten av skuld.
För det tredje – och avslutningsvis – finns det betydande skillnader mellan systemen vad gäller förhållandet mellan gärningens art och bestraffningens omfattning. Det straffrättsliga systemet bygger på en tämligen detaljerad distinktion mellan dopinggärningar som baseras på hur allvarliga de kan anses vara, såväl vad gäller gärningens rubricering som varande ringa, av normalgraden eller grov, som i
valet av påföljd. Detta ska jämföras med det idrottsliga systemet där påföljden i de
allra flesta fall blir densamma: avstängning i två år. Detta är särskilt anmärkningsvärt då det idrottsliga systemet omfattar så många fler situationer och situationer av
så mycket mer varierad art än det rättsliga systemet.203 Detta väcker naturligt frågan
huruvida det i det idrottsliga systemet råder proportionalitet mellan, å ena sidan,
det hot som en förseelse innebär gentemot de intressen som reglerna avser att skydda och, å andra sidan, konsekvenserna för den som anses ha begått förseelsen.204
202
203
204

Se t.ex. CAS 94/129, Quigley; Connolly (2006), s. 182–183.
Se vidare ovan kapitel 3.
Se vidare nedan avsnitt 9.5 och 10.5.3.
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KAPITEL 7.

Dopingbekämpning i förändring
– EU och dopingkampen

7.1 Inledning
Som diskuterats ovan är kampen mot doping inte en rent nationell angelägenhet
utan resultatet av ett långt internationellt samarbete på såväl idrottslig som politisk
nivå. För svenska vidkommanden är det i synnerhet samarbetet på europeisk nivå
som är av betydelse och det är i detta sammanhang möjligt att tala om en europeisering av dopingkampen som pågått under längre tid.1
Denna europeisering befinner sig dock under utveckling i två hänseenden. Som
utvecklas i efterföljande kapitel har EU-rätten och i synnerhet de allmänna principerna och den inre marknadens regler under senare tid tillämpats på idrottsliga förhållanden i större omfattning. Denna utveckling kan förväntas fortsätta, vilket får
till resultat att de rättsliga gränserna för dopingkampen blir allt snävare. Detta kan
beskrivas som en europeisering i begränsande eller negativt hänseende, det vill säga
en utvidgning av de rättsliga förbuden av vad som får göras.2
Från frågan om idrottsliga företeelser kan angripas på EU-rättslig grund bör
tydligt särskiljas den om EU genom aktiva åtgärder reglerar en situation med
idrottslig anknytning.3 I över tjugo år har EU:s institutioner diskuterat om och i så
fall hur unionen kan ta sig en mer aktiv roll på området.4 Detta, hur unionsrätten
även kan påverka dopingkampen i positivt hänseende, är ämnet för detta kapitel:
1
2
3
4

Se ovan avsnitt 2.5.
Detta kan även beskrivas som EU-rättens påverkan på idrotten genom s.k. negativ integration.
Detta kan även beskrivas som EU-rättens påverkan på idrotten genom s.k. positiv integration.
Se t.ex. Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 on Community action to
combat the use of drugs, including the abuse of medicinal products, particularly in sport,
EUT C 329, 31/12/1990, s. 4 (ej tillgänglig på svenska). För en tämligen detaljerad presentation av utvecklingen, se Soek (2009). Se också nedan avsnitt 10.5.
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europeisering i form av beslut fattade på europeisk nivå, främst kring vad som ska
bekämpas och hur.5

7.2 Idrott som politikområde
För att kunna förstå vad denna utveckling innebär och består av är det nödvändigt
att här kortfattat utveckla de rättsliga förutsättningarna för förhållandet mellan unionen och medlemsstaterna. En sådan förutsättning som är mycket viktig är att EU:s
befogenhet6 att vidta åtgärder ytterst är begränsad och att den endast har de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat den genom fördragen. Detta är känt som
principen om tilldelade befogenheter.7 De områden inom vilka EU har befogenhet att agera kan beskrivas som politikområden. Det följer av denna princip att EU
inte får göra något om det saknas stöd därför i fördragen, att medlemsstaterna behåller makten att reglera sådana frågor som de inte bemyndigat EU att reglera och
att EU:s makt endast kan utökas genom att medlemsstaterna godkänner fördragsändringar.8
Även inom ramen för vad EU kan göra enligt fördragen begränsas den av två
andra principer som verkar i restriktiv riktning, det vill säga mot åtgärder på unionsnivå och därmed till fördel för nationell reglering.9 Den första av dessa principer är subsidiaritetsprincipen som anger att EU ska avstå från att utöva sin befogenhet inom områden där den delar befogenhet med medlemsstaterna10 om syftet
med den tänkta åtgärden kan uppnås genom att medlemsstaterna agerar var för
sig.11 Denna princip kompletteras av proportionalitetsprincipen som kräver att
EU:s åtgärder är lämpliga och nödvändiga för att uppnå sitt avsedda syfte och förbjuder unionen från att vidta onödigt långtgående åtgärder.12
Vilka åtgärder EU får respektive inte får vidta på ett område följer dock primärt
av de individuella fördragsartiklar som anger EU:s befogenhet att vidta åtgärder,
varav de mest ingripande är att etablera materiella rättig- och skyldigheter genom
5
6
7
8
9
10

11
12

Den förstnämnda frågan behandlas i del C nedan.
Ibland också benämnd EU:s ”kompetens”.
Artikel 5.2 FEU.
Huvudsakligen, enligt det ordinarie ändringsförfarandet, enhälligt. Artikel 42 FEU.
Artikel 5.1 FEU.
D.v.s. områden där det råder s.k. ”delad befogenhet”. Dessa områden skiljer sig från områden där EU har ”exklusiv befogenhet”. Se artikel 2 FEUF. Inom de områden där EU har
exklusiv befogenhet är inte nationell reglering ett alternativ, och subsidiaritetsprincipen
saknar därmed betydelse. Se artikel 5.3 FEU.
Artikel 5.3 FEU.
Artikel 5.4 FEU. Till skillnad från subsidiaritetsprincipen är proportionalitetsprincipen
alltid tillämplig då EU vidtar åtgärder.
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EU-rättsliga lagstiftningsakter.13 Den befogenhet som EU tilldelas genom dessa artiklar anges primärt utifrån ett visst syfte, det vill säga att EU har befogenhet att
vidta åtgärder under förutsättning att dessa syftar till att uppnå ett i fördragen angivet syfte.14 Många befogenhetsgivande fördragsartiklar är dock generöst formulerade och kan därför tillika ligga till grund för åtgärder av varierande karaktär och
innehåll.15
Av de befogenhetsgivande fördragsartiklarna framgår vidare medlemsstaternas
ställning att agera på det aktuella området i förhållande till unionen. I detta hänseende kan en distinktion göras mellan tre typer av befogenhet. Unionens makt är
störst på områden där den har exklusiv befogenhet: på dessa områden har medlemsstaterna överlåtit all lagstiftningsbefogenhet till EU. Det vanligaste är dock att
unionen och medlemsstaterna har delad befogenhet. På områden där det råder
delad befogenhet är utgångspunkten att både unionen och medlemsstaterna får
vidta åtgärder, men medlemsstaterna ska göra det endast i den mån de inte står i
strid med unionens åtgärder. EU och medlemsstaterna delar alltså på makten att
reglera de områden där delad befogenhet råder, men vid konflikt har de EU-rättsliga bestämmelserna förtur.16
Utöver dessa har Europeiska unionen på vissa områden ”kompletterande befogenhet” vilket innebär att den får vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Som utvecklas omedelbart är idrott ett exempel
på ett sådant område. Vid kompletterande befogenhet rådet närmast det omvända
jämfört med delad befogenhet: EU får agera, men är begränsat av vad som sker på
nationell nivå.17
En fördragsartikel kan också innehålla begränsningar vad gäller vilken typ av åtgärden som kan vidtas. Sådana begränsningar kan till exempel avse åtgärdens
form18 eller i vilken utsträckning åtgärden får innebära en harmonisering av de nationella rättsordningarna.
Slutligen kan artikeln ange att med avvikelse från det ordinarie lagstiftningsförfarande ska ett visst förfarande tillämpas när artikeln ligger till grund för antagan-

13
14
15
16
17
18

Ibland också hänvisad till som utgörande kärnan i unionens ”sekundärrätt”. Denna typ av
artiklar hänvisas stundvis till nedan som ”befogenhetsgivande fördragsartiklar”.
Se t.ex. artikel 165 FEUF som är citerad i nästföljande avsnitt.
Till exempel ger artikel 114 FEUF unionen befogenhet att vidta åtgärder som främjar den
inre marknadens funktion.
Artiklarna 2.2 och 4 FEUF.
Artiklarna 2.5 och 6 FEUF.
T.ex. att åtgärden bara får ta form av direktiv eller förordning.
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det av en lagstiftningsakt.19 Detta påverkar vilka institutioner som får inflytande
över processen och hur mycket. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet innebär
mycket förenklat att ett förslag för att bli antaget måste ha stöd dels av en majoritet
av Europaparlamentet, dels av en kvalificerad majoritet av rådet.20 Detta kan jämföras med vissa andra områden där det krävs ett särskilt lagstiftningsförfarande enligt vilket rådet ska agera enhälligt, vilket i praktiken innebär att samtliga tjugosju
medlemsstater har en vetorätt.21
Detta innebär att EU:s möjlighet att vidta åtgärder varierar beroende på vilken
fördragsartikel som ligger till grund. Detta innebär också att valet av grund kan
vara betydelsefullt. Det följer av EU-domstolens praxis att vad som utgör den korrekta grunden för en åtgärd ska avgöras på basis av objektiva och verifierbara faktorer, främst den aktuella rättsaktens syfte och innehåll.22 I praktiken finns det dock
betydande möjligheter till strategiskt val av lagstiftningsgrund.23

7.3 Artikel 165 FEUF: ”A game changer”?
I skrivande stund saknas EU-rättslig lagstiftning som specifikt reglerar idrottsliga
frågor, såväl sådan som begränsar idrottsrörelsens självständighet och sådan som
stärker den. Även innan fördragen innehöll ordet ”idrott” förekom det inom EU
diskussioner och uttalanden på idrottens område, men dessa ledde till få påtagliga
resultat.24 Bland annat har EU:s institutioner gjort försiktiga uttalanden om att de
inser idrottens särart och i viss utsträckning stödjer idrottens anspråk på autonomi,25
dock utan att det fått någon påtaglig effekt på den dömande verksamheten. Detsamma gäller också specifikt doping. Till exempel har EU-parlamentariker vid flera
tillfällen – men utan framgång – uppmanat kommissionen att föreslå lagstiftning

19
20
21
22
23
24
25

Denna avvikelse består ofta av att Europaparlamentets inblandning i lagstiftningsprocessen är mer begränsad eller att rådet måste fatta beslut enhälligt.
Artikel 294 FEUF.
Se t.ex. artikel 19.1 FEUF.
Se t.ex. mål 45/86 kommissionen mot rådet, punkt 11; mål 62/88, Grekland mot rådet, punkt
13; mål C-295/90, Europaparlamentet mot rådet, punkt 13.
Se t.ex. Kommissionens förslag, Directive on a common system of financial transactions,
KOM(2011) 594 slutlig.
Vermeersch (2007), punkterna 16–17. Se också Houlihan (2002), s. 173–174.
Se t.ex. Europaparlamentets resolution 2007; Niceuttalandet; Helsingforsrapporten. Se
också Barani (2007), s. 115.
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som syftar till att bekämpa doping.26 Till EU:s viktigaste bidrag till antidopingrörelsen hör en “Code of Conduct against Doping in Sport”, ett icke-bindande dokument
som syftar till att informera och utbilda allmänheten,27 Europeiska unionens stöd
för WADA och unionens plan för stöd till kampen mot doping inom idrotten.28 EU
har således hittills spelat en relativt begränsad roll i kampen mot doping.29
Det kan tyckas rimligt att detta kommer att förändras mot bakgrund av att fördragen numera, efter de ändringar som trädde i kraft den 1 december 2009, för
första gången ger den Europeiska unionen självständig befogenhet på idrottens område. I dess nuvarande lydelse framgår följande av artikel 165 FEUF30:
1. Unionen ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då
beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på
frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion.
2. Målen för unionens insatser ska vara att…
– utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer och myndigheter med ansvar för idrott samt genom att
skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt
när det gäller de yngsta utövarna.
3. Unionen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredje
land och behöriga internationella organisationer på utbildningsoch idrottsområdena, särskilt Europarådet.

26

27

28

29
30

Se t.ex. Skriftlig fråga nr 1856/87 från Sir John Stewart-Clark (MEP) till kommissionen,
EGT C 160, 20/06/1988, s. 15; Skriftlig fråga nr 1514/95 från Niels Sindal (MEP) till kommissionen, EUT C 213, 17/08/1995, s. 62; Skriftlig fråga nr 2592/95 från Amedeo Amadeo
(MEP) till Kommissionen, EUT C 56, 26/02/1996, s. 28; Skriftlig fråga nr 471/96 från Gian
Boniparti och Antonio Tajani (MEP) till Kommissionen, OJ C 217, 26/07/1996, s. 50. Se
också Europaparlamentets resolution av den 13 november 2007 om idrottens roll i utbildningen, EUT C 200, 30/6/1997, s. 252, punkterna 1–3.
Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member
States, meeting within the Council on a code of conduct against doping in sport, OJ C 44,
19/02/1992, s. 1 (ej tillgänglig på svenska).
Se Rapport från kommissionen till Europeiska rådet om hur man kan bevara den nuvarande uppbyggnaden av idrotten och upprätthålla idrottens sociala funktion inom gemenskapen – Helsingforsrapporten om idrott, KOM(1999) 644 slutlig, 10/12/1999 (Helsingforsrapporten), s. 5.
Det är i detta sammanhang viktigt att särskilja unionens åtgärder från Europarådets. Se
allmänt Tokarski m.fl. (2004), s. 56–61; Houlihan (2002), s. 149–181.
F.d. artikel 149 EG.
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4. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås, ska
– Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar,
– rådet på förslag av kommissionen anta rekommendationer.
En påstådd förklaring till avsaknaden av bindande lagstiftning på idrottens område
är att EU historiskt saknat självständig lagstiftningskompetens på idrottens område.31 Som utvecklas nedan finns det anledning att vara skeptisk till denna förklaring, men argumentet sätter fingret på den principiellt viktiga frågan om vilka möjligheter EU egentligen har att genom rättsakter reglera idrottsliga frågor eller, annorlunda uttryckt, gränserna för unionens lagstiftningsbefogenhet på idrottsområdet och huruvida den citerade artikeln innebär en utvidgning av denna.
Inledningsvis kan vi konstatera att fördragsändringarna knappast innebär någon
skyldighet för EU att anta lagstiftning på idrottens område eller att vid utövandet av
sin lagstiftningskompetens på andra områden beakta de idrottsliga konsekvenserna.32 Artikel 165 FEUF definierar dock det område inom vilket den Europeiska unionen kan vidta åtgärder tämligen allmänt. För att vidta en åtgärd med stöd av artikel 165 krävs enligt artikelns lydelse att syftet med åtgärden är att ”utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar
och samarbetet mellan organisationer och myndigheter med ansvar för idrott samt
genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet…”33 Genom att
använda allmänna och vaga styrande begrepp ger artikeln som utgångspunkt EU
betydande möjligheter att lagstifta på idrottens områden.
EU:s möjlighet att med stöd av artikel 165 FEUF lagstifta på idrottens område
begränsas dock i flera hänseenden. För det första måste sådana åtgärder som antas
med stöd av artikel 165 reglera situationer med en gränsöverskridande dimension
eftersom de avsedda åtgärderna enligt artikelns ordalydelse ska ”främja europeiska
idrottsfrågor” och syfta till att ”utveckla idrottens europeiska dimension”.34 Detta
utesluter således att EU med stöd av artikel 165 FEUF vidtar åtgärder som endast är
av betydelse för och inom enstaka medlemsstater.

31
32
33
34

Se Parrish (2003b), s. 256; Vermeersch (2007), punkt 17.
Se Parrish m.fl. (2010), s. 22. Jfr t.ex. artikel 11 FEUF (innebär att miljöhänsyn ska beaktas
i utformningen av all EU-rättslig lagstiftning).
Artikel 165(2) FEUF, sjunde strecksatsen (mina kursiveringar).
Artikel 165(1)–(2) FEUF. Vermeersch (2009), s. 6.
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För det andra åtnjuter EU endast kompletterande befogenhet på idrottsområdet,
vilket placerar unionens åtgärder i en svag ställning i relation till nationella åtgärder. I enlighet med vad som utvecklades ovan kan EU alltså inte använda artikel 165
för att vidta åtgärder av annan art eller som går emot de åtgärder som vidtas på nationell nivå.35
För det tredje är sådana EU-rättsliga lagstiftningsåtgärder som antas med stöd
av artikel 165 begränsade till stimulansåtgärder och tvingande harmonisering av
nationell rätt är utesluten.36 Det kan alltså inte bli fråga om att EU med stöd av artikel 165 antar tvingande regler som ersätter nationell rätt. De åtgärder som EU antar
med stöd av artikeln ska, något förenklat uttryckt, vara mer morot än piska.
För det fjärde och avslutningsvis följer det explicit av artikel 165 FEUF att EU
vid utövandet av sin lagstiftningsmakt ska beakta det som ibland kallas ”idrottens
särart”, ett uttryck som refererar – ofta vagt – till de omständigheter som råder inom
idrott och som särskiljer idrott från andra verksamheter. Av artikeln följer att EU
vid dess utövande ska ”beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion”. Detta får en
begränsande verkan på hur EU kan använda dessa befogenheter utöver de faktorer
som tidigare nämnts.37
Den lagstiftningskompetens som artikel 165 ger EU på idrottsområdet är kringskuren i nästan varje tänkbart hänseende. Det enda hänseenden i vilket artikeln
framstår som kraftfull – åtminstone i förhållande till vissa andra befogenhetsgivande artiklar – är att unionen vid tillämpning av artikeln ska tillämpa det ordinarie
lagstiftningsförfarandet. Sammanfattningsvis delar jag uppfattningen att EU:s nya,
direkta kompetens på idrottsområdet får begränsad betydelse.38
Av detta bör man dock inte dra slutsatsen att EU har mycket begränsade möjligheter att vidta åtgärder som påverkar idrotten. För det första bör det noteras att
idrottsrörelsen har begränsade effektiva, formella möjligheter att försäkra att EU
håller sig inom artikel 165:s ramar. En anledning till detta är att dess processuella
möjligheter att föra en talan mot EU är begränsade. Talerätt att inför EU-domstolen
föra en (direkt) ogiltighetstalan tillkommer endast medlemsstater, EU:s institutioner eller en fysisk eller juridisk person till vilken rättsakten i fråga är riktad eller en
35
36
37

38

Se García (2008), not 3 (konstaterar att EU:s kompetens på idrottsområdet således är ”located at the lowest level of the EU competencies.”).
Artikel 165(3)–(4) FEUF.
Som utvecklas nedan bör man skilja mellan, å ena sidan, den rättsliga betydelsen av ”idrottens särart” när det gäller EU:s möjlighet att vidta åtgärder och, å andra sidan, dess betydelse vad avser tillämpning av andra EU-rättsliga rättigheter.
Se t.ex. Rogulski & Miettinen (2009), s. 246; Vermeersch (2007), punkt 21; Weatherill
(2010).
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sådan person som är ”direkt och personligen” berörd därav.39 EU-domstolen har
tolkat det sistnämnda kriteriet restriktivt och det är inte tillräckligt att personen i
fråga berörs av rättsakten, inte ens om denne är den enda som omfattas.40 En
idrottsförening eller en idrottsutövare har således sällan talerätt att inför EU-domstolen besvära sig över potentiella åtgärder som EU skulle kunna komma att vidta
på idrottens område. Det kan dock under vissa omständigheter vara möjligt att ifrågasätta EU-rättslig lagstiftnings giltighet vid talan i nationell domstol som då ska
hänskjuta frågan till EU-domstolen genom förhandsbesked, så kallad indirekt ogiltighetstalan. Även om detta är möjligt tolkar dock EU-domstolen traditionellt kompetensgivande fördragsartiklar extensivt, vilket yttrar sig i att det är sällsynt att
någon framgångsrikt kan visa att EU agerat utanför sin befogenhet.41
Att EU:s lagstiftningskompetens enligt artikel 165 FEUF är begränsad får också
mindre betydelse eftersom den inte är den enda fördragsartikel som ger EU befogenhet att agera på idrottens område. Det faktum att fördragen numera innehåller
en artikel som specifikt ger EU befogenhet att agera på idrottens områden hindrar
inte EU från att vidta åtgärder som påverkar idrotten med stöd av andra kompetensgivande artiklar. Det finns således inget hinder mot att EU med stöd av andra
kompetensgivande fördragsartiklar än artikel 165 antar lagstiftning på idrottens
område,42 och då saknar de ovannämnda begränsningarna betydelse.
Åtgärder mot doping omfattas tämligen tydligt av artikel 165 FEUF som ger EU
befogenhet att agera i syfte att ”utveckla idrottens europeiska dimension genom att
främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar… samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet”.43 Det är dock relativt lätt att föreställa sig
EU-rättslig lagstiftning som reglerar doping, men som motiveras av andra syften än
dem som anges i artikel 165. Som tidigare diskuterats kan doping även betraktas
som ett folkhälsoproblem,44 vilket innebär att EU rimligen skulle kunna använda
sin befogenhet på folkhälsoområdet för att vidta åtgärder mot doping.45 Likaså kan
åtgärder kring doping motiveras med behovet att skydda den inre marknaden,46
och på detta område har EU starka befogenheter. Till exempel kan EU med stöd av
39
40
41
42
43
44
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46

Artikel 263 FEUF, 4 st.
Se Derlén m.fl. (2010), s. 103–106.
Craig & de Búrca (2010), s. 539; Hartley (2010), s. 420–421.
Jfr mål 62/88, Grekland mot rådet (1990), punkterna 17–19.
Artikel 165.2 FEUF, sjunde streckpunkten. Se också Vermeersch (2007), punkt 21.
Se ovan avsnitt 4.3.
Artikel 168 FEUF.
EU-domstolens praxis kring de grundläggande friheternas tillämpning på idrottens område är illustrativt för hur dessa kan kopplas till varandra. Se nedan kapitel 10. Se också
Parrish m.fl. (2010), s. 26–27; Rogulski & Miettinen (2009), s. 246.
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artikel 114 FEUF vidta långtgående harmonisering av nationell lagstiftning för att
försäkra den inre marknadens funktion. EU kan även utnyttja möjligheten att basera en åtgärd på den allmänt hållna artikel 352 FEUF på idrottens område trots att
det av den framgår att artikeln ska tillämpas när fördragen ”inte föreskriver de nödvändiga befogenheterna”.47
Sammanfattningsvis ger artikel 165 den Europeiska unionen få nya möjligheter
till genomgripande reglering av den idrottsliga sektorn och inga utökade möjligheter att genom lagstiftning undandra eller begränsa EU-rättens tillämpning på idrotten. Däremot innehåller fördragen sedan tidigare kompetensgivande artiklar som
ger EU vissa befogenheter att vidta åtgärder som direkt eller indirekt träffar idrotten.

7.4 EU:s dopingpolitik
7.4.1 Formulerandet av en dopingpolitik
Detta leder naturligt vidare till frågorna i vad mån det är sannolikt eller troligt att
den Europeiska unionen faktiskt vidtar några åtgärder kring doping och, i så fall, i
vad sådana åtgärder skulle kunna bestå. EU-domstolen förde upp idrott på EU:s
agenda48 och i dagsläget står doping som specifikt ämne högt på denna agenda.
Processen med att formulera en europeisk dopingpolitik har pågått sedan en tid tillbaka, men har tydligt intensifierats efter färdigställandet av vitboken om idrott och
Lissabonfördragets ikraftträdande.
Eftersom EU:s dopingpolitik i hög utsträckning fortfarande är under utveckling
är innehållet i denna politik med nödvändighet till viss del spekulation. Osäkerheten kring dopingpolitiken ökar till följd av att den inte kommer att definieras exklusivt av medlemsstaterna, utan kollektivt av medlemsstaterna, Europaparlamentet
och kommissionen, samt med input från andra aktörer, framför allt idrottsorganisationer, utövare och andra aktörer med anknytning till idrott. Enligt Meier finns
det ingen enskild teori som kan adekvat förklara hur EU:s idrottspolitik utvecklats49
och detsamma tycks gälla mer specifikt för EU:s dopingpolicy. År 2007 förutskickade Vermeersch att det som skulle komma att bli artikel 165 FEUF delvis skulle få
en symbolisk karaktär såtillvida att dess tillkomst skulle legitimera redan vidtagna
åtgärder, men att unionen även efter dess tillkomst skulle ha en begränsad roll på
dopingområdet.50
47
48
49
50

Se mål 8/73, Massey-Ferguson.
García (2008), s. 107–109, 235–236; Parrish (2003a), s. 80–159.
Meier (2009), s. 7.
Vermeersch (2007), punkt 21 (diskuterar den motsvarande bestämmelsen i artikel III-282
i det tidigare förslaget till konstitution för Europa).
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Det är alltjämt osäkert i vilken omfattning EU:s doping policy kommer att inkludera åtgärder av reell substans. Det finns dock tre faktorer som antyder att den
Europeiska unionen till slut etablerar en dopingpolicy som inkluderar konkreta åtgärder.
För det första har kampen mot doping under senare år blivit en för EU tilltagande prioriterad fråga och institutionerna har tämligen väl formulerat vad de uppfattar som problematiskt och delvis även vilka åtgärder som de önskar vidta på området. Med andra ord befinner sig den Europeiska unionen på ett stadium där det naturliga nästa steget är att faktiskt göra något.
För det andra finns det allmänna förväntningar på medlemsstaterna och på
EU:s institutioner att de ska ta en mer aktiv roll i kampen mot doping. En undersökning som genomfördes 2004 visade att fyra av fem européer stödde och förväntade sig att EU skulle delta i kampen mot doping.51 En offentlig konsultation som
genomfördes 2010 visade att såväl idrottsorganisationer som allmänheten i stort
ansåg att EU borde prioritera kampen mot doping och förhindrandet av handel
med dopingsubstanser.52 Detta skapar ett politiskt tryck på EU att agera mer kraftfullt på området. Detta tryck har ökat till följd av Lissabonfördragets antagande eftersom de ovan beskrivna fördragsändringarna gör det tilltagande svårt att skylla
inaktivitet på bristande befogenhet.53
För det tredje har de centrala aktörerna under senare år uttryckt ett allt starkare
stöd för att EU ska vidta specifika åtgärder. Europaparlamentet har under flera årtionden argumenterat för ökad EU-inblandning, men numera stödjer även kommissionen de flesta av de föreslagna åtgärderna. Även medlemsstaterna har mottagit de
föreslagna åtgärderna väl, även på områden där de tidigare stått tämligen långt ifrån
varandra.54

7.4.2 En gemensam politik i förhållande till övriga aktörer
De idrottsliga aktörerna tycks över lag anse att EU:s huvudsakliga bidrag till dopingkampen bör vara att stötta de befintliga aktörernas arbete och implementeringen av de befintliga reglerna.55 Deras intresse av att unionen mer direkt ska påverka
den idrottsliga dopingkampen framstår som svalt.56
51
52
53
54
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Kommissionen, Eurobarometer 2004, s. 38, 46.
Kommissionen, Report on EU-wide public consultation on sport. Se också Kommissionen, European Dimension in Sport, s. 2–4.
Se Vermeersch (2007), punkt 17; Vermeersch (2009), s. 5.
Se Kornbeck (2009), s. 475–476.
Se t.ex., IOK, TFEU Position, s. 4; Kommissionen, Sport Forum 2010, s. 4.
Men se Kornbeck (2009), s. 476.
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Vid en första anblick framstår det som osannolikt att den Europeiska unionens
inblandning skulle leda till någon mer betydande omorganisation av antidopingrörelsen. EU:s institutioner har uttalat att den kan spela en central roll genom att
koordinera de övriga aktörerna57 och att dess aktiviteter kan komplettera övriga aktörers utan att det påverkar den befintliga ansvarsfördelningen.58 Sådana åtgärder
kan beskrivas som “network-based policy-making” eller “soft cooperation”,59 och en
majoritet av européerna stödjer dessa.60
Vissa faktorer talar dock för att en ökad inblandning från den Europeiska unionens sida kan komma att påverka dopingkampens riktning och organisation. En
sådan faktor är att kommissionen påtalat att den nuvarande fördelningen av inflytande och ansvar mellan aktörer på olika nivåer är ”osystematisk”.61 Om andra institutioner delar denna uppfattning är det rimligt att förväntas sig att unionen driver
”systematiserade” åtgärder. En annan faktor är att en ökad inblandning av unionen
i antidopingrörelsen kan innebära att idrottsorganisationerna får ett mindre utrymme för autonomi och självreglering. Trots att medlemsstaterna upprepade gånger
bekräftat sitt stöd för den befintliga organisationen och idrottens autonomi i Europa62 har det påståtts att EU inte i tillräcklig utsträckning respekterar idrottens särart
och rätt till självbestämmande.63 Medlemsstaterna har också delvis olika uppfattningar vad gäller hur omfattande idrottens autonomi bör vara, vilket kan leda till
konflikter mellan medlemsstaterna.64
Det mest realistiska hotet mot den nuvarande ordningen är dock den föreslagna
Europeiska “gemensamma ståndpunkten” (common position) kring doping. Den
gemensamma ståndpunkten är tänkt att förena medlemsstaterna och styra deras re-
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61
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Se t.ex. Europaparlamentets resolution 1998, punkterna C–D; Europeiska rådet, Wienslutsatserna, punkt 96; Kommissionen, Community Support Plan, s. 5; Kommissionen, European Dimension in Sport, s. 3.
Kommissionen, The EU and Sport, s. 10.
Kornbeck (2009), s. 476–477.
Kommissionen, Eurobarometer 2004, s. 41–43. I vissa medlemsstater, däribland Sverige,
motsätter sig dock en majoritet av befolkning en sådan inblandning från EU:s sida. Ibid.
Kommissionen, The EU and Sport, s. 10.
Se t.ex. Europeiska rådet, Niceuttalandet, Annex IV, Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies.
Se Meier (2009), s. 7, 24.
Jfr Kommissionen, The EU and Sport, s. 10.
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lationer till WADA, UNESCO och Europarådet.65 Arbetet med att utveckla en
sådan gemensam ståndpunkt fortskrider, och det framstår i skrivande stund sannolikt att en sådan kommer att formuleras inom kort. Kommissionen och Europaparlamentet har sedan tidigare uttryckt sitt stöd för etableringen av en sådan gemensam ståndpunkt.66 EU har bildat en expertgrupp kring ”anti-doping” som den 10 februari 2012 begärde få ett utvidgat mandat som omfattar att utarbeta ett EU-bidrag
till revisionen av Koden,67 en begäran som rådet beviljade den 10 maj 2012. Genom
att förena medlemsstaterna bakom en sådan ståndpunkt skulle EU:s inflytande över
antidopingrörelsen i praktiken öka markant. Till exempel är medlemsstaternas inflytande i WADA i dag relativt begränsat,68 men om de går samman och driver den
“gemensamma ståndpunkten” förstärks rimligen deras – och indirekt EU:s – inflytande på bekostnad av övriga aktörer.
Det blir därmed intressant att spekulera kring det materiella innehållet i en
sådan gemensam ståndpunkt och hur den kan tänkas påverka den nuvarande ordningen. De dokument som för närvarande finns tillgängliga innehåller ingen exakt
information om ståndpunktens materiella innehåll, men det är möjligt att dra vissa
generella slutsatser om den riktning som den skulle komma att ta.
Det är sannolikt att den Europeiska unionens gemensamma ståndpunkt i vissa
delar skiljer sig från vissa idrottsorganisationers och tredje länders, då bekämpandet av doping inte är unionens enda eller högsta prioritet. En välfungerade inre
marknad är ett exempel på ett konkurrerande intresse som sannolikt kan påverka
unionens dopingpolitik. EU:s agerande på de flesta områden påverkas av intresset
att understödja den inre marknaden och det saknas skäl varför dopingområdet
skulle vara annorlunda i detta hänseende, särskilt då tillämpningen av den inre
marknadens regler i andra sammanhang innebär att idrottsliga intressen får stå tillbaka.69 Kommissionen har framfört att ett av skälen till varför EU borde koordinera och harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning kring doping är att
skillnader däremellan kan utgöra ett hinder för amatörers och professionella
idrottsutövares fria rörlighet mellan medlemsstaterna.70 Kommissionen har också
65
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Kommissionen, The EU and Sport, s. 11; Kommissionen, Vitboken om idrott, s. 5; Europaparlamentets resolution 2008, punkt 20. Se också Kommissionen, European Dimension
in Sport, s. 4 (noterar något kryptiskt ett ”need to assess the implications of the competence conferred upon the Union in Article 165 TFEU in relation to the EU’s representation
in WADA’s governing structures.”).
Kommissionen, The EU and Sport, s. 11; Kommissionen, Vitboken om idrott, s. 5; Europaparlamentets resolution 2008, punkt 20.
Kommissionen, Expertgruppens 2:a möte, s. 3.
Vermeersch (2007), punkt 5.
Se vidare nedan kapitel 10.
Kommissionen, Community support plan, s. 5.
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uttalat att den betraktar arbetet med att revidera Koden som en del av sitt uppdrag
att skydda Fördragen.71 Dessutom får inte EU:s institutioner vidta eller stödja åtgärder mot doping som står i strid med de grundläggande friheterna eller konkurrensrätten såsom de uttolkats av EU-domstolen.
Effektiv dopingbekämpning kan också stå i konflikt med unionens intresse av
att skydda idrottsutövarnas grundläggande rättigheter, till exempel rätten till privatliv och viss grundläggande processuella rättigheter.72 Detta intresse har inte alltid prioriterats i dopingkampen. Till exempel har WADA vid flera tillfällen spelat
ner oro över att grundläggande rättigheter kränks.73 I en konsultation 2012 angav
idrottsorganisationer att bland EU:s mål borde intresset att sträva efter en bättre balans mellan idrottsorganisationernas syften och utövarnas rättigheter prioriteras
lägst.74
Det är dock en viktig fråga för EU:s institutioner. Till exempel noterade medlemsstaternas idrottsdirektörer att det inte bara är kampen mot doping inom idrott
som måste fortsätta, utan också ansträngningarna för att skydda de europeiska individernas rättigheter.75 Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för en bindande
resolution till skydd för idrottsmäns och idrottskvinnors rättigheter76 och dess individuella medlemmar har ifrågasatt huruvida Koden är förenlig med de grundläggande rättigheter som skyddas i EU-rätten, däribland rätten till privatliv. Med hänvisning till att unionen (vid det tillfället) saknade direkt och självständig kompetens
på idrottens område, överlät rådet till de enskilda medlemsstaterna att själva bedöma denna fråga.77 Kommissionen har särskilt tryckt på att den förvisso stödjer
idrotten i dess kamp mot doping, men att de åtgärder som vidtas måste vara förenliga med EU-rätten i allmänhet och de allmänna och grundläggande rättigheterna i
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Kommissionen, Arbetsgruppens 6:e möte, s. 3.
Angående de potentiella konfliktområdena, se vidare nedan kapitel 9.
Till exempel ansåg WADA att det var lämpligt att placera gps- sändare under skinnet på
utövare trots den integritetskränkning som det skulle innebära då dopingreglerna redan
kränkte deras rätt till privatliv. Svenska Dagbladet, ”Inopererade chip kan bli verklighet”,
2009-10-11. WADA har också till stora delar ignorerat påståenden att de revideringar som
gjordes i Koden 2009 kränkte utövarnas rätt till privatliv. Se t.ex. Article 29 Data Protection
Working Party; WADA, Statement of the Opinion of European Working Party on Data
Protection.
Kommissionen, Public consultation report, s. 4–5.
Informal Meeting of EU Sport Directors, 2009-11-1–2, Presidency Conclusions, s. 5 (”not
only must the fight against doping sport go on, but so must efforts to protect individuals’
fundamental rights in Europe”).
Europaparlamentets resolution 1998.
Europaparlamentet, Skriftliga frågor nr 6762/08 och 6778/08.
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synnerhet.78 Det finns också konkreta exempel på vad detta kan innebära. År 2009
tvingade EU:s institutioner och medlemsstater WADA att ändra i det så kallade
“whereabouts-systemet”.79 Slutligen har organisationer som företräder idrottsutövare vid ett antal tillfällen uttryck sitt stöd för en utveckling som leder till bättre
skydd för utövarnas grundläggande rättigheter.80 Det är således rimligt att anta att
EU:s “gemensamma ståndpunkt” skulle inkludera ändringar av de idrottsliga reglerna så att de i högre utsträckning respekterar och skyddar utövarnas grundläggande rättigheter.

7.4.3 Åtgärder mot doping utanför organiserad idrott
Förutom etableringen av en gemensam ståndpunkt angående doping omfattar den
Europeiska unionens föreslagna dopingpolitik även åtgärder som riktar sig till
medlemsstaterna. EU har genom rådet uttalat att även doping inom amatöridrott
utgör ett angeläget problem eftersom det hotar brukarnas hälsa, personer i brukarnas omgivning, amatöridrottens “integritet”, är kopplad till kriminalitet och andra
för samhället negativa företeelser samt särskilt drabbar unga. De åtgärder som diskuterats omfattar dock inte reglering utan fokuserar på utökad information, forskning och delning av kunskap.81 I linje med detta och i syfte att förstärka genomdrivandeprocessen vill EU etablera ett nätverk mellan de nationella rättsvårdande institutionerna på motsvarande sätt som nationella antidopingorganisationer samarbetar i nätverk.82
Det pågår också en process som syftar till att delvis harmonisera medlemsstaternas lagstiftning. WADA:s och Kodens tillkomst har starkt bidragit till att harmoniserade de idrottsliga dopingregler som gäller i medlemsstaterna, men trots att EU
under längre tid har betonat behovet och intresset av att de nationella bestämmel-

78
79
80

81
82

Se t.ex. Europaparlamentet, Skriftlig fråga nr 3297/09; Kommissionen, European Dimension of Sport, s. 4.
The Guardian, ”Threat forced Wada ’whereabouts’ climbdown”, 2009-05-12. Se också vidare ovan avsnitt 3.8.
Se t.ex. EU Athletes’ Official response to the Common position of the Olympic and Sports
Movement on the implementation of the new Treaty on the Functioning of the European
Union; SPORT PRO-UNI europa, FIFPRO EUROPE, EU Athletes et al., Note for the attention of Spanish state secretary for sport; EU Athletes and SPORT PRO – UNI europa,
Common position paper on the effects of the Lisbon Treaty in the area of sport.
Rådet, Doping in recreational sport.
Europaparlamentets resolution 1998, punkt 8; Kommissionen, Community Support Plan,
s. 11; Kommission, Coubertin Action Plan, punkt 4; Kommissionen, The EU and Sport,
s. 11; Kommissionen, Vitboken om idrott, s. 4–5.
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serna kring doping harmoniseras,83 har få åtgärder vidtagits för att uppnå detta.
Medlemsstaterna försöker nu realisera detta mål genom ett pågående samarbete
som syftar till att harmonisera de nationella rättsordningarna i materiellt hänseende såtillvida att alla medlemsstater rättsligt ska behandla handel med dopingsubstanser på samma sätt som handel med narkotika.84 Det rör sig inte om tvingande
EU-rättslig harmoniseringslagstiftning85 utan om att medlemsstaterna gjort ett ömsesidigt och frivilligt åtagande. Denna process kan dock i förlängningen beivra doping såväl inom som utanför organiserad idrott. Vissa anser att detta samarbete bör
utvidgas till att även omfatta harmonisering av nationella regler kring straffrättsligt
ansvar för innehav av dopingsubstanser i försäljningssyfte.86

7.5 Sammanfattande slutsatser: ”The times they are
a-changin’”
Den Europeiska unionens idrottspolitik befinner sig fortfarande på en tidig utvecklingsfas och det gäller även mer specifikt unionens dopingpolitik. Det finns dock ett
antal faktorer som pekar på att EU sannolikt kommer på att bli mer direkt, aktivt
och konkret inblandad i kampen mot doping. Efter årtionden av diskussioner och
uttalanden med få konkreta resultat finns det stora och realistiska förväntningar på
handling. Medlemsstaterna och EU:s institutioner har på olika sett visat upp sin
vilja och beredskap på området. Även om den reella befogenhetsutvidgningen är
mer marginell, är det faktum att EU genom de senaste fördragsändringarna fått
självständiga befogenheter på idrottens område ett tydligt tecken på detta.
Omfattande och tvingande unionslagstiftning kring doping, vilket stundvis
efterfrågats,87 lär knappast bli aktuellt.88 Konsekvenserna av unionens inblandning
på området torde dock ändå bli tydliga och kännbara. Vad gäller de nationella rättsliga reglerna kring doping har medlemsstaterna påbörjat ett frivilligt harmonise83
84

85
86
87

88

Se t.ex. Kommissionen, Community Support Plan, s. 5; Regionkommittén, European Model of Sport, s. 61; Europeiska rådet, Wienslutsatserna, punkt 96.
Kommissionen, The EU and Sport, s. 11; Kommissionen, Vitboken om idrott, s. 5; Europaparlamentets resolution 2008, punkt 23; Kommissionen, European Dimension in Sport,
s. 4.
Som diskuterats ovan är det inte möjligt att utfärda sådan med stöd av artikel 165 FEUF.
Se Europaparlamentets resolution 2008, punkt 23; EU Conference on Anti-Doping, Conclusions of the Conference, Aten den 13–15 maj 2009, s. 2.
Se t.ex. Europaparlamentet, Skriftlig fråga nr 1856/87; Europaparlamentet, Skriftlig fråga
nr 1514/95; Europaparlamentet, Skriftlig fråga nr 2592/95; Europaparlamentet, Skriftlig
fråga nr 471/96. Se också Europaparlamentets resolution (1998), punkterna 1–3.
Se t.ex. Rogulski & Miettinen (2009), s. 246; Vermeersch (2007), punkt. 21; Weatherill
(2010).
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ringsarbete som, om det faller väl ut, kan leda till omfattande ändringar av den
svenska rätten på området.
Unionens ökade aktivitet på området kan dock påverka de idrottsliga reglerna
än mer kännbart. Inte heller i detta hänseende är det fråga om åtgärder i form av
tvingande lagstiftning, utan om att förena de individuella medlemsstaterna under
och använda deras kollektiva inflytande för att hävda en gemensam ståndpunkt på
nationell, europeisk och internationell nivå. Om detta är framgångsrikt är det möjligt att mer effektiva och extensiva dopingregler får stå tillbaka för andra intressen,
såsom en välfungerande inre marknad och ett starkt skydd för grundläggande rättigheter. Ett sådant scenario kan beskrivas som att EU påverkar det idrottsliga regelsystemet kring doping inifrån i linje med de krav som EU-rätten externt påför
idrotten.89

89

Se härom vidare nedan kapitel 9 och kapitel 10.
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RÄTTSLIGA
BEGRÄNSNINGAR

KAPITEL 8.

Rättsliga begränsningar,
allmänt och civilrättsligt

8.1 Inledning
Del B fokuserade på situationer där staten genom olika typer av åtgärder bidrar till
bekämpandet av doping och hur dessa åtgärder förhåller sig till idrottsliga åtgärder
på dopingens område. Sådana situationer kan särskiljas från sådana där det rättsliga systemet begränsar vilka dopingbekämpande åtgärder som kan vidtas, i synnerhet från idrottens sida. Denna del av boken, del C, fokuserar på den senare situationen, det vill säga de rättsliga gränserna för dopingkampen.
Att rätten begränsar vilka åtgärder som kan vidtas för att bekämpa doping innebär inte i sig att rätten påverkar dopingkampen till det sämre utan bör i stället förstås som att rätten väger de intressen som ligger till grund för den idrottsliga dopingkampen, till exempel fair play, idrottens legitimitet och skydd av folkhälsan,1
mot andra intressen, till exempel skydd för vissa grundläggande rättigheter, förutsebarhet, en välfungerande inre marknad och fri konkurrens,2 och förbjuder åtgärder i situationer där de senare väger tyngre.
Att rätten ytterst begränsar idrottens möjlighet till självbestämmande är numera
välkänt, men knappast så väletablerat att det är helt okontroversiellt. När EU-domstolen genom sin dom i Bosman3 för första gången underkände idrottsliga regler
som stridande mot EU-rätten, slog det ner som en chock inom idrottsrörelsen. Hur
kunde det komma sig att det sätt på vilket idrottslig verksamhet hade organiserats
och bedrivits under många år i stort utan inblandning från rättsliga instanser helt
plötsligt var förbjudet till följd av en europeisk domstols dom?4
1
2

3
4

Se ovan kapitel 4.
Det kan dock utifrån ett subjektivt perspektiv sammanfalla om man anser att de dopingbekämpande åtgärderna bör vara så effektiva och kraftfulla som möjligt utan hänsyn till
andra intressen, i vilket fall alla begränsningar innebär en försämring.
Mål C-415/93, Bosman.
Wilhelmsson (1997), s. 177–178.
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Nedan utreds under vilka förutsättningar rättsliga regler hemmahörande i tre
områden kan åberopas för att utmana dopingbekämpande åtgärder. Dessa tre områden är (i) civilrätt, (ii) grundläggande rättigheter och (iii) EU-rättens marknadsregler. Som utvecklas nedan förekommer det vissa kopplingar mellan dessa regler,
men i huvudsak är de oberoende av varandra och fungerar enligt delvis olika principer. De kommer därför att analyseras i tur och ordning och var för sig.

8.2 Två grundläggande frågor
8.2.1 Stat eller enskild?
För den kommande analysen är det viktigt att inledningsvis utreda den återkommande och ofta centrala rättsliga skillnaden mellan åtgärder som bedrivs av staten
och åtgärder som bedrivs av enskilda. Detta aktualiseras primärt när det ska avgöras vilka rättsliga regler som är tillämpliga i en viss situation: vissa reglers tillämplighet förutsätter nämligen att det är staten som står för åtgärden i fråga. Vidare kan
det förekomma skillnader i hur en viss regel ska tillämpas på statens och enskildas
åtgärder även om formellt samma regler är tillämpliga.
Att uppdelningen mellan stat och enskild på dessa sätt får rättslig betydelse innebär en metodologisk och pedagogisk utmaning i den kommande framställningen.
En första utmaning är att statsbegreppet – det vill säga definitionen av vad som
utgör ”stat” och motsatsvis vad som utgör en ”enskild” – skiljer sig åt mellan olika
rättsområden. Till exempel är det i regeringsformen centrala begreppet ”det allmänna” avsevärt snävare än unionsrättens begrepp ”medlemsstat”. Det är således
viktigt att inom respektive rättsområde komma ihåg vilket begrepp som är styrande, något som tidvis är svårt då de materiella reglerna ofta kompletterar och överlappar varandra.
En andra och på många sätt svårare utmaning är att uppdelningen mellan stat
och enskild i många hänseenden inte är tydlig. Det är knappast oklart att de rättsliga aktörernas tillämpning av dopinglagen utgör en statlig åtgärd, men utanför
denna sfär blir förhållandet mer komplicerat. Härvid finns det primärt två synsätt.
Ett första synsätt tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsens organisatoriska bas och
vilar således på ett nedifrånperspektiv. Grunden för genomförande av dopingkontroller är samtycke genom medlemskap5 och genom medlemskapet accepterar den
enskilde de regler som verksamhetens medlemmar kollektivt kommit överens om,
inklusive skyldigheten att delta i dopingkontroller, definitionen av doping, de sank5

Idrottsutövarens medlemskap i en förening, föreningens medlemskap i ett specialförbund
och specialförbundets medlemskap i Riksidrottsförbundet.
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tioner som följer vid överträdelse och så vidare. I gengäld ges den enskilde i egenskap av medlem ett inflytande över de regler som ska gälla inom föreningen.6 Med
detta som utgångspunkt kan dopingkontroller, sanktioner och andra dopingbekämpande åtgärder beskrivas som något den svenska idrottsrörelsen kollektivt upprättat, ytterst genom de enskilda idrottsutövarna vilka utgör verksamhetens bas.
Detta synsätt måste för konsekvensens skull rimligen också innefatta att idrottsrörelsen kan välja att vidta andra åtgärder om medlemmarna inte längre ställer sig
bakom de befintliga.
Mot detta synsätt står ett uppifrånperspektiv som fokuserar på olika externa aktörers inflytande över dopingkampen. Utifrån detta perspektiv framkommer flera
skäl att ifrågasätta beskrivningen av dopingkampen som en intern idrottslig angelägenhet sprungen ur idrottens gräsrötter. Som utvecklades ovan har kampen mot
doping under de senaste fyrtio år präglats av ökad statlig inblandning på nationell,
europeisk och internationell nivå.7 En konsekvens av att antidopingarbetet under
senare år internationaliserats är att den svenska idrottsrörelsens medlemmar fått
mindre inflytande över arbetet. Utvecklingsarbetet bedrivs numera huvudsakligen
av WADA, en stiftelse under schweizisk lag som skapats och finansieras gemensamt
av idrottsrörelsen och av många stater, däribland Sverige. De regler som styr dopingkontroller i Sverige bygger i stor omfattning på internationella dokument, i
synnerhet Koden.
Detta händelseförlopp kan beskrivas som att de enskilda idrottsutövarna indirekt valde denna utveckling genom att centrala delar av idrottsrörelsen förband sig
att följa Koden.8 En mer komplett beskrivning av utvecklingen kräver dock att man
uppmärksammar statens roll i denna utveckling. Genom att underteckna en rad internationella överenskommelser har Sverige åtagit sig ett ansvar vad gäller antidopingarbetet. Till Sveriges skyldigheter hör bland annat att vidta nödvändiga åtgärder för att minska och slutligen avskaffa doping inom idrotten, att acceptera principerna i Koden, att stödja WADA:s verksamhet, inte minst ekonomiskt, att vidta åtgärder för Kodens genomförande på nationell nivå, att vidta åtgärder för att begränsa doping i idrotten, att uppmana nationella idrottsorganisationer att vidta åtgärder
och sanktioner mot dopade idrottsutövare, att understödja dopingkontroller, att bestraffa överträdelser finansiellt, att främja harmonisering och tillämpning i det nationella antidopingprogrammet av den bästa praxis som framkommer i världsantidopingprogrammet, att se till att dopingkontroller följer av WADA fastställd stan6
7
8

Hemström (2000), s. 38–39, 54–56.
Se ovan kapitel 2.
T.ex. har Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och många internationella
specialförbund med svenska medlemmar undertecknat Koden.
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dard och att ha en antidopingorganisation som följer världsantidopingprogrammet.9 Sverige har således gjort omfattande internationella åtaganden att arbeta mot
doping inom idrotten, men förlitar sig närmast uteslutande på idrottsrörelsen när
det gäller själva genomförandet.
Svenska staten utövar också inflytande över idrottsrörelsens verksamhet, huvudsakligen på två sätt. För det första påverkar staten på olika sätt antidopingarbetet för att detta ska uppfylla Sveriges internationella förpliktelser. Till exempel fattade regeringen i februari 1998 ett beslut om att Riksidrottsförbundet ska vara genomförandeinstans av IADA-avtalet.10 I syfte att koordinera statliga och idrottsliga
insatser mot doping inrättade staten i mars 2003 arbetsgruppen för frågor rörande
dopning inom idrotten m.m. vars uppgifter bland annat omfattar att säkerställa att
Sverige lever upp till sina internationella åtaganden och att delta i revideringen av
Koden.11 I propositionen Stöd till idrotten konstateras också att Riksidrottsförbundets verksamhet i dopingfrågor följer Sveriges internationella åtaganden.12
Det föreligger ett förslag till organisatorisk förändring av det dopingbekämpande arbetet som i hög utsträckning skulle öka statens inblandning i det antidopingarbetet. År 2009 gav regeringen en arbetsgrupp i uppdrag att utreda möjligheterna att
bilda en ny nationell antidopingorganisation (NADO) som bland annat skulle uppfylla statens internationella åtaganden på området.13 Våren 2011 lämnade utredningen sitt betänkande som i huvudsak innebar att dopingkontrollverksamheten
ska placeras i ett aktiebolag som Riksidrottsförbundet och staten äger gemensamt.14
I skrivande stund är det oklart om förslaget kommer att bli verklighet.
För det andra understödjer staten finansiellt det idrottsliga antidopingarbetet
allmänt och i synnerhet genomförandet av dopingkontroller. Att aktivt motverka
doping inom idrotten är en av de specifika ändamål för vilka idrottsrörelsen tilldelas statsbidrag.15 Staten har under lång tid finansierat antidopingarbete på alla nivåer av idrottsrörelsen, inklusive verksamheten vid Antidopinggruppen, Dopingjouren och delar av verksamheten vid Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitets9

10
11
12
13
14
15

Europarådskonventionen, artikel 1; UNESCO-konventionen, artiklarna 7–16; Köpenhamnsdeklarationen, artiklarna 3–8; IADA-avtalet, artiklarna 7–11. Vissa förpliktelser
följer av WADC. Av stor betydelse i detta sammanhand är WADA, International Standard
for Testing, January 2009, som ligger till grund för stora delar av de svenska dopingkontrollerna beskrivna ovan. Att inte följa IST utgör ett brott mot WADC. Koden (2009),
s. 11–12.
SOU 1998:76, s. 152.
Ju 2003:E; Ju2006/5700/D.
Prop. 2008/09:126, s. 16.
Dir. 2009:116, särskilt s. 6–7.
SOU 2011:10.
Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet 4–5 §§.
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sjukhuset. Staten finansierar också mer direkt dopingkontroller genom att finansiera Dopingkommissionens kontrollverksamhet och analyserna av dopingproven.16
Till detta tillkommer statens årliga stöd till WADA.17
Att dopingkontrollerna åtminstone delvis genomförs på allmänt uppdrag blir
tydligt mot bakgrund av de möjliga konsekvenserna om den svenska idrottsrörelsen valde att ändra antidopingarbetets riktning och utformning. Vad skulle exempelvis hända om WADA antog regler enligt vilka gps-sändare skulle inopereras
under huden på vissa idrottsutövare18 och den svenska idrottsrörelsen beslutade att
inte genomdriva dessa regler på nationell nivå? Detta skulle sannolikt medföra reaktioner från den internationella idrottsrörelsen, men därutöver har svenska staten
en skyldighet att begränsa eller helt dra in det finansiella stödet till idrotten.19 Således utövar staten en finansiell påtryckning på idrotten att utöva antidopingarbetet
på ett visst sätt, även om det inte uttrycks och ännu inte realiserats.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att dopingkontroller och många andra
aspekter av dopingkampen varken är en helt intern idrottslig angelägenhet eller en
entydligt statlig verksamhet. Förhållandet mellan stat och idrottsrörelse bör i stället
förstås som ett partnerskap där idrottsrörelsen genomför åtgärder med statens stöd,
men delvis också på det allmännas uppdrag. I dagsläget är statens påverkan på dopingkampen primärt indirekt, främst genom att staten i enlighet med sina internationella åtaganden på olika sätt försöker bidra till att dessa genomförs på ett effektivt sätt. Organisatoriska förändringar av det slag som diskuterats ovan skulle dock
ge staten mer direkt inflytande och ökat ansvar för verksamheten.

8.2.2 Frivilligt samtycke?
En andra fråga av centralt och återkommande rättsligt intresse är om de individer
som omfattas av de idrottsliga dopingreglerna samtyckt till detta. Annorlunda uttryckt: I vilken utsträckning vilar de idrottsliga dopingreglernas tillämpning på ett
genuint och frivilligt samtycke från den enskildes sida? Samtyckesfrågan har flera
saker gemensamt med frågan om statlig inblandning. För det första är förekomsten
av ett genuint och frivilligt samtycke av central betydelse vid tillämpningen av olika
rättsregler. För det andra består den enskildes åtagande att följa dopingreglerna i de
16

17
18
19

Prop. 2008/09:126, s. 16. Mellan 1991 och 2009 ökade statens stöd till insatser mot doping
från 6 miljoner kr/år till 23 miljoner kr/år. Ds 2002:4, s. 112. Detta inkluderar bl.a. stöd till
kontrollverksamheten och analysen av dopingproverna. Se t.ex. SOU 1998:76, s. 151.
För verksamhetsåret 2010 var Sveriges bidrag till WADA 131 069 USD (ca 950 000 SEK).
WADA, Contributions to WADA’s Budget, 2010-03-01.
Detta har diskuterats. Svenska Dagbladet, ”Inopererade chip kan bli verklighet”, 2009-10-11.
Köpenhamnskonventionen, artikel 4.4; UNESCO-konventionen, artikel 11 (c).
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allra flesta fall av ett samtycke genom medlemskap, det vill säga den omständighet
som ligger till grund för nedifrånperspektivet på dopingkampen.20 För det tredje –
och avslutningsvis – har frågorna det gemensamt att generella, enkla och entydiga
svar saknas.
Att de idrottsliga åtgärderna vilar på utövarnas samtycke går tillbaka till den
idrottsliga dopingkampens tidigaste dagar. Till exempel föreslogs det vid ett internationellt möte 1964 att IOK skulle kräva av de nationella olympiska kommittéerna
att de i sin tur begär av idrottsutövarna att de ställer upp på dopingprov. Detta skulle åstadkommas genom att en skrivelse infördes i utövarnas ansökningsblanketter
där dessa intygade att de inte använder droger och är villiga att delta i alla kontroller som är nödvändiga.21 Även om formerna för samtyckets uttryck sedan dess förändrats vilar det nuvarande systemet på samma principer.
Som nämnt får den enskildes samtycke betydelse vid den rättsliga granskningen
av de system som syftar till att bekämpa doping, i synnerhet de idrottsliga dopingreglerna, genom att samtycke utgör ett moment i den rättsliga analysen enligt
många potentiellt tillämpliga rättsregler. Till exempel är samtycke en straffrättslig
ansvarsfrihetsgrund,22 medan bristande samtycke är en grund på vilken den enskilde kan lösas från sina civilrättsliga åtaganden.23 Ett kroppsligt ingrepp som sker
med den enskildes samtycke är inte påtvingat; det omfattas därför inte av det grundlagsstadgade skyddet mot sådana ingrepp.24
Samtycke kan betraktas som det avgörande momentet i en begränsad överenskommelse där den ena parten accepterar den andra partens agerande.25 För att ett
samtycke ska ha rättslig giltighet måste dock vissa rekvisit vara uppfyllda. Dessa rekvisit och hur de ska tillämpas kan i vissa delar skilja sig åt mellan olika rättsområden, men de rekvisit som framgår av förarbetena till brottsbalkens samtyckesregel
är i huvudsak representativa. Av förarbetena framgår att för att vara giltigt ska samtycket ”ha lämnats av någon som är behörig att förfoga över det aktuella intresset”
och är ”kapabel att förstå innebörden”, vara ”frivilligt”, ”allvarligt menad” samt ”givits med full insikt om relevanta förhållanden”.26

20
21

22
23
24
25
26

Se Malmsten & Pallin (2005), s. 37, 39–40. Se också vidare nedan avsnitt 8.3.
62nd session of the International Olympic Committee, 7–8 oktober 1964, Tokyo, s. 76, min
översättning (“I do not use drugs, and hereby declare that I am prepared to submit to any
examination that may be thought necessary”).
Brottsbalken 24 kap. 7 §.
Avtalslagen (1915:218) 28–29 §§.
Regeringsformen 2 kap. 6 §.
Rynning (1994), s. 167.
Prop. 1993/94:130, s. 39.
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Särskilda problem aktualiseras när den enskilde saknar rättshandlingsförmåga,
likaså finns det anledning att i vissa fall beakta i vilken utsträckning den enskilde
faktiskt kände till alla förhållanden. Vad gäller huruvida utövare lämnat giltigt samtycke till att delta i dopingkontroller är det dock framför allt rekvisitet ”frivillighet”
som är intressant.27 Det kan framstå som att frivilligheten är klar och tydlig: den
idrottare som inte vill vara föremål för dopingkontroller kan sluta utöva idrott i organiserad form. I praktiken är det dock ofta mer komplicerat eftersom huruvida frivillighet föreligger sällan kan uttryckas som ett binärt tillstånd. Det är lämpligare att
utgå från att de åtgärder som enskilda samtycker till åtminstone i teori kan placeras
på ett spektrum där mer eller mindre frivillighet föreligger.
Vårt beteende påverkas alltid i viss mån av yttre omständigheter och detta påverkar graden av frivillighet. Det centrala är att fastställa när denna yttre påverkan är
av sådan art och omfattning att samtycket i praktiken inte längre lämnats frivilligt
eller, med andra ord, när en åtgärd befinner sig alltför långt ut på ovannämnda
spektrum. För att bedöma denna påverkan använder sig Rynning av Beauchamps &
Childress kategorisering som delar in yttre påverkan i tre kategorier: tvång, manipulation och övertygande.28 Vad gäller idrottsutövares samtycke till dopingregler
och dopingkontroller torde manipulation och övertygande sällan förekomma varför diskussionen fortsättningsvis kommer att röra tvång.
Med tvång avses i detta sammanhang att en individ använder ett allvarligt hot
för att kontrollera en annan persons agerande. För att tvång ska föreligga måste
båda parter vara medvetna om att hotet kan sättas i verket, alternativt måste den
som hotar få den hotade att tro att hotet kan sättas i verket.29 Faden m.fl. har framfört att ett tvång uppkommer om en person medvetet och med framgång influerar
en annan person genom att presentera ett trovärdigt hot av oönskade konsekvenser
som är så omfattande att personen som är föremål för hotet inte kan låta bli att
agera för att undvika det.30
Med detta som utgångspunkt är det möjligt att till exempel analysera huruvida
tagande av ett urinprov är att betrakta som en påtvingad åtgärd när det är en förutsättning för att få delta i tävlingar och annan organiserad idrottslig verksamhet. Mot
att så skulle vara fallet talar förarbetena till förbudet i regeringsformen mot påtvingade kroppsliga ingrepp31 enligt vilka ett krav på genomförd åtgärd för att erhålla en
27
28
29
30
31

I vad mån utövarens samtycke till att lämna dopingprov är frivilligt lämnat är, som ska
utvecklas nedan, i flera hänseenden av rättslig betydelse.
Beauchamp & Childress (1989), s. 107–111, begreppen översatta av Rynning (1994), s. 331.
Rynning (1994), s. 331.
Faden m.fl. (1986), s. 339.
Se vidare nedan avsnitt 9.3.3 och 9.4.2.
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förmån, till exempel krav på en läkarundersökning för att få anställning eller sjukpenning, inte medför att åtgärden är att betrakta som påtvingad.32
Rynning har dock en avvikande uppfattning och menar att det inte går att utesluta att ett sådant ingrepp är att betrakta som påtvingat. För att ett ingrepp ska
kunna anses påtvingat krävs inte att påtryckningsmedlet är en straffrättslig sanktion eller på något vis otillbörligt.33 Som exempel på omständigheter som skulle
kunna utgöra påtvingade ingrepp pekar Rynning på indragning av sjukersättning
för en person som inte vill underkasta sig undersökning av Försäkringskassans läkare och förlust av sjukersättning efter att ha vägrat genomgå en av läkare rekommenderad behandlingsåtgärd.34
Soek analyserar frivillighetsbegreppets betydelse i en idrottslig kontext. Han
menar att frivillighetens omfattning står i omvänd proportion till i vad mån utövaren är beroende av idrotten för sin inkomst. Formellt är alla idrottsutövare, såväl
amatörer som professionella, fria att välja om de vill utöva idrott och i så fall vilken
idrott. Samtyckets genuina frivillighet kan dock ifrågasättas när en idrottsutövare
går från att vara amatör till professionell. Inom många idrotter saknas alternativa
möjligheter att utöva idrotten professionellt utan att acceptera idrottsrörelsens regler, inklusive dopingreglerna. Samtycke till reglerna är således ett krav för att utöva
yrket. Den som har valt att utöva en viss idrott har inget genuint alternativ till att acceptera de regler som gäller inom idrotten – i synnerhet de idrottsliga dopingreglerna där samtycket enligt honom och flera andra kommentatorer är helt obefintlig.
Soek menar att även bland amatörer är graden av frivillighet mindre inom idrott än
inom andra fritidsverksamheter; det är lättare för en frimärkssamlare än en idrottsutövare att syssla med sin verksamhet utan ett medlemskap i en förening.35 När det
gäller amatörer finns det också, som utvecklas omedelbart nedan, anledning att
överväga huruvida utövaren haft tillräcklig kunskap om åtagandet för att kunna
lämna ett genuint samtycke.

8.3 Civilrättsliga förutsättningar för dopingkontroll
8.3.1 Inledning
Det har ovan redogjorts för hur de idrottsliga dopingreglerna och den idrottsliga
antidopingrörelsen baseras på en serie civilrättsliga åtaganden:36 genom att lösa
32
33
34
35
36

SOU 1975:75, s. 358–362.
Rynning (1994), s. 105, med hänvisning till Petrén & Ragnemalm (1980).
Rynning (1994), s. 105.
Se Soek (2002), s. 6; Soek (2006), s. 319.
Se ovan avsnitt 6.2.3, 8.2.1.
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medlemskap accepterar idrottsutövaren att följa de regler som verksamheten uppställer, inklusive att inte hänge sig åt doping, att delta i dopingkontroller och att träffas av sanktioner om denne inte lever upp till dessa åtaganden.37 Detta innebär dock
att giltigheten av utövarens åtagande är beroende av att vissa civilrättsliga förutsättningar är uppfyllda. Dessa civilrättsliga försättningar är ämnet för detta avsnitt.
Som utredningen nedan kommer att utvisa finns det anledning att i en sådan analys
skilja mellan amatörer och professionella idrottsutövare vilket återspeglas i dispositionen nedan.

8.3.2 Amatörer
Modellen med bundenhet genom medlemskap har vissa aspekter som kan ifrågasättas på civilrättslig grund. De eventuella problemen framkommer tydligast i sammanhanget dopingkontroller av individer som tränar på gym. Detta är en angelägen fråga, då det på god grund kan antas att många av de individer som dopar sig i
Sverige i dag inte drivs av att höja sin prestationsförmåga i idrottsliga tävlingar.38
Frågan om införandet av åtgärder för utvidgade dopingkontroller på gym har
därför återkommande uppmärksammats och diskuterats. Därvid har det uppmärksammats att gymverksamhet bedrivs i olika former och att en distinktion bör göras
mellan anläggningar som ägs eller drivs av kommuner och av privata subjekt.39 I
sammanhanget är det dessutom viktigt att notera att det finns privata rättssubjekt
som bedriver omfattande gymverksamhet och samtidigt är medlemmar i Riksidrottsförbundet. En sådan aktör är Friskis & Svettis vars dryga halvmiljon medlemmar40 också är medlemmar i Riksidrottsförbundet och därmed omfattas av de
idrottsliga dopingreglerna. Friskis & Svettis medlemmar utgör också en betydande
andel av dem som straffas för doping i det idrottsliga systemet: närmare var fjärde
person som avstängs för doping är medlem i Friskis & Svettis.41
Det är inte helt enkelt att beskriva under vilka omständigheter den som bedriver
ett gym med bindande verkan kan kräva att utövarna/medlemmarna deltar i dopingkontroller och omfattas av dopingregler. Den civilrättsliga utgångspunkten är
att det råder avtalsfrihet och att den som bedriver gymverksamhet förutom betalning kan uppställa andra krav gentemot kunderna för att dessa ska få använda an37
38
39
40
41

Hübinette & Malmsten (2010), s. 21–26, 169–172.
Se t.ex. prop. 1990/91:199, s. 5; prop. 1998/99:3, s. 31–34; Ds 2002:4, s. 67–68; SOU
2011:10, s. 95–97.
Se t.ex. SOU 1996:126, s. 219–245; Ds 2002:4, s. 67–77; SOU 2011:10.
Friskis & Svettis, Medlemsstatistik 2011.
Svensk Idrott, Bestraffningar; Friskis & Svettis, Dopingkontrollera oss ännu mer.
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läggningen.42 Samtidigt finns civilrättsliga regler som begränsar under vilka förutsättningar parterna kan ingå en sådan överenskommelse och vad de kan överenskomma. Den regel som främst aktualiseras i detta sammanhang är 36 § avtalslagen
mot oskäliga avtalsvillkor. Lagrummet innebär att ett avtal är ogiltigt eller får jämkas, trots att parterna frivilligt ingått avtalet med hänsyn till att det ska råda en balans mellan prestationerna.43
Vid tillämpning av denna regel finns det ett antal faktorer som tyder på att villkor om deltagande i dopingkontroller i avtal mellan gymägare och utövare ofta är
oskäliga. För det första bör det noteras att det finns betydande skillnader i avtalsparternas förhandlingsstyrka. Utövaren är i denna situation närmast att betrakta
som en konsument som köper en tjänst, en aktör som i många situationer är föremål för civilrättsliga skyddsregler.44 För det andra är villkoret inte föremål för individuell förhandling, utan oeftergivligt och sanktionerat. Dopingutredningen konstaterade att ett villkor om dopingkontroll i ett avtal mellan en tränande och ett gym
kan anses vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen. Utredningen ansåg det är svårt att
generellt uttala sig om sådana villkors giltighet, men noterade att det framstod som
“mindre acceptabelt” med avtalsvillkor som medförde att individen genom hot om
sanktion tvingades ställa upp på dopingkontroll.45 För det tredje är det fråga om
villkor som är ytterst betungande för medlemmen, i synnerhet med hänsyn till det
intrång i privatlivet som det innebär att omfattas av de idrottsliga dopingreglerna.46
För det fjärde är denna typ av villkor normalt inte föremål för individuell förhandling, utan ensidigt författade av den som bedriver verksamheten och uppställda i ett
standardavtal. För att sådana villkor ska vara bindande krävs, i synnerhet när de är
tyngande eller oväntade, att de lyfts fram särskilt tydligt.47 Det är i praktiken svårt
för medlemmen att utläsa och förstå den exakta omfattningen av dennes åtagande.
När sådana villkor uppställs torde det i normalfallet ske genom referens till Riksidrottsförbundets stadgar, Dopingreglementet eller liknande dokument. Detta förutsätter att den enskilde tar del av dessa dokument samt andra dokument som dessa
i sin tur hänvisar till. Även om den enskilde tar sig tid att gå igenom samtliga dokument på området är dessa så omfattande eller oklara att det ändå är delvis osäkert
vad förpliktelsen omfattar.48
42
43
44
45
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47
48

SOU 1996:126, s. 226; Ds 2002:4, s. 70.
Ramberg & Ramberg (2007), s. 175.
Se ibid., s. 177–178.
SOU 1996:126, s. 227.
Se vidare nedan kapitel 9, särskilt avsnitt 9.4.2.
Bernitz (2008), s. 58–68.
Se också vidare nedan avsnitt 9.4.5.
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Detta talar enligt min uppfattning starkt för att sådana villkor är att betrakta som
oskäliga och därmed även ogiltiga. Detta finner stöd i Norska Markedsrådet som
kommit till samma slutsats och huvudsakligen på samma grunder. År 2000 prövade Markedsrådet ett mål som gällde ett standardvillkor i ett avtal mellan ett träningscenter och medlemmarna, med innebörden att medlem vid anmodan är skyldig att delta i dopingkontroll, och fann att det är oskäligt eftersom det innebär ett
allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Markedsrådet noterade också att
sanktionen utestängning i sig själv utgör ett oskäligt villkor.49 År 2011 hade Markedsrådet att pröva ett liknande villkor och valde då att stå fast vid sin tidigare bedömning. Markedsrådet noterade då också att registreringen av vilka personer som
avlagt positivt dopingtest strider mot den norska motsvarigheten till personuppgiftslagen.50
De skäl Markedsrådet anför till stöd för sina domar framstår som relevanta i en
svensk kontext. I handlingsplanen mot doping inom idrotten noteras att det norska
avgörandet är av betydelse för svenskt vidkommande eftersom svensk rätt innehåller regler som motsvarar dem som Markedsrådet tillämpade.51 I sitt avgörande fäste
Markedsrådet stor vikt vid att det i Norge krävs lagstöd om staten vill vidta de åtgärder som ingår i en dopingkontroll. Även enligt svensk rätt krävs lagstöd för sådana
kontroller, och när möjlighet att genomföra sådana åtgärder har beviljats genom lag
har de avgränsats till situationer där det finns anledning att tro att den kontrollerade individen brukar en förbjuden substans.52 Mot bakgrund av den försiktighet
med vilka sådana kontroller tillåts i andra sammanhang framstår villkor om deltagande i sådana kontroller som oskäliga när de ingår i ett standardavtal som ensidigt
författats av motparten. Om något framstår sådana villkor än oskäligare i en svensk
kontext eftersom idrottsutövaren genom kontrollen kan tvingas lämna bevis om en
straffbar handling.53 Under alla omständigheter utgör villkor om att delta i doping49
50
51
52

53

Markedsrådets avgörande i Sak 26/00, den 20 december 2000.
Markedsrådets avgörande i Sak 11/347, den 14 april 2011.
Ds 2002:4, s. 71–72.
Se t.ex. rättegångsbalken 28 kap. 12 § 1 st. (kroppsbesiktning av enskild, inklusive tagande
av prov, får genomföras om denne är skäligen misstänkt för brott); lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga 17 a § (om det finns misstanke om att den intagne är påverkad av bl.a. dopingmedel är denne skyldig lämna prov); lag (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård 18 a § (om det finns misstanke om att den dömde är
påverkad av bl.a. dopingmedel är denne skyldig lämna prov); lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall 32 a § (om det finns misstanke om att den intagne är påverkad av
bl.a. dopingmedel är denne skyldig lämna prov). Jfr dock lag (1974:203) om kriminalvård
i anstalt 52 d § (den som är intagen är på begäran skyldig lämna prov, bl.a. för kontroll av
bruk av dopingmedel).
Ds 2002:4, s. 71–72. Bruk av dopingmedel var inte kriminaliserat i Norge. Markedsrådets
avgörande i Sak 26/00.
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kontroll ett sådant tyngande villkor som är giltigt endast om det särskilt bringats till
den enskildes kännedom.54
Det är svårare att avgöra hur långt denna slutsats kan sträckas. Jag ser ingen anledning att vid en oskälighetsbedömning göra skillnad mellan, å ena sidan, en medlem i ett vinstbedrivande gym och, å andra sidan, en medlem i Friskis & Svettis eller
annan verksamhet som bedrivs av en icke-vinstdrivande organisation, oavsett om
denna är organiserad inom Riksidrottsförbundet eller ej. Det måste vara verksamhetens art som är styrande.
I Sak 26/00 hade Markedsrådet inte att bedöma vad som gäller för sådana villkor
som uppställs för medlemskap i Norges Idrottsforbund. Markedsrådet uttalade
dock i förbigående att man vid en sådan eventuell bedömning måste ta hänsyn till
de rättssäkerhetsgarantier som finns inbyggda i det idrottsliga systemet. Det är
tveksamt vilken relevans som ska fästas vid sådana uttalanden obiter dicta, men huruvida det finns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier förefaller inte av centralt intresse i den civilrättsliga bedömningen. Som uppmärksammas nedan har det däremot
betydelse vid granskningar av det idrottsliga systemet på andra grunder.55

8.3.3 Professionella idrottsutövare
I vissa situationer kan alltså idrottsutövare jämföras med konsumenter och får uppfattas som särskilt skyddsvärda, till exempel när gäller gymtjänster. På andra sidan
av spektrumet återfinns vissa professionella idrottsutövare som har större resurser
och mer kunskap och i denna bemärkelse befinner sig i en mindre underlägsen
ställning än konsumenten. Den professionella idrottsutövaren är dock alltjämt i en
underlägsen ställning i förhållande till idrottsorganisationen eftersom denne saknar alternativ och förhandlingsläge. För det andra är villkorets skälighet beroende
av i vad mån det är naturligt och nödvändigt eller ett “överutnyttjande” av idrottsorganisationens starkare förhandlingsläge.56
Vad gäller många professionella idrottsutövare tillkommer att de är arbetstagare.
Av Arbetsdomstolens praxis framgår att arbetsgivare kan genomföra drogtester av
sina anställda med stöd av individuella avtal, kollektivavtal eller arbetsledningsrätten, men också att detta kan utgöra en otillåten integritetskränkning.57 Det saknas
uppenbara skäl varför detta inte skulle omfatta arbetstagare som är idrottsutövare.58
54
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Bernitz (2008), s. 64–66.
Se vidare nedan avsnitt 9.4.3.
Se Ramberg & Ramberg (2007), s. 175–185.
Källström (2000), s. 86.
Jfr Evald (2009), s. 83.
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Av dessa domar framgår att det är möjligt för arbetsgivare att genomföra olika typer
av kontroller av sina anställda men att det måste föreligga proportionalitet mellan
den integritetskränkning som kontrollen innebär för den enskilde och syftet med
kontrollen.59
Föreligger då sådan proportionalitet vid dopingkontroller? I tre av Arbetsdomstolens avgöranden var arbetsgivarnas kontroll av de anställda motiverade av
skäl som avsevärt skiljer sig från dem som motiverar dopingkontroller: att förhindra att anställda stjäl av arbetsgivaren;60 att trygga säkerheten vid montage av
byggnadsställningar;61 samt att trygga säkerheten vid drift av kärnkraftverk.62 De
intressen som ligger bakom dopingkontroller får anses svagare än dessa syften. I det
fjärde fallet, Fryshuset, var dock syftet med kontrollerna att säkerställa att de som
arbetar med att förebygga droganvändning själva är drogfria. Detta liknar dopingkontroller, såtillvida att kontrollerna i båda fallen syftar till att upprätthålla kärnan i
och förtroendet för verksamheten.63 AD fäster dock vikt i sin dom vid att provet
innebar endast ett mindre ingrepp i den personliga integriteten64 och det sätt på vilket dopingkontroller för närvarande genomförs kan tyckas mer ingripande.65 En
utveckling av dopingkontrollerna i ytterligare ingripande riktning skulle sannolikt
medföra att dessa upphörde att vara proportionerliga. Det är till exempel ytterst
tveksamt om intressena att skydda fair play, hälsa och idrottens anda skulle stå i
proportion till den integritetskränkning som det skulle innebära för individen att
bära ett inopererar gps-chip.66
Det finns de som är ännu mer restriktiva i bedömningen av privata arbetsgivares
möjlighet att kräva medicinska provtagningar. Fahlbeck menar att utifrån att “det
allmänna” inte kan utsätta medborgare – eller dess anställda – för påtvingade medicinska undersökningar utan stöd i lag torde det vara otänkbart att privata arbetsgivare ska ha den möjligheten – vare sig de fattar sådana beslut själva eller i samråd
med ett fackförbund. Privata arbetsgivare kan enligt honom inte ha större möjligheter att inskränka den personliga integriteten än det allmänna. Även om rättigheter såsom tryckfrihet och yttrandefrihet kan åsidosättas genom avtal mellan anställda och deras arbetsgivare menar Fahlbeck att en sådan analogi inte användas
59
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AD 1991 nr 45 (drogtest); AD 1997 nr 29 (s.k. hemgångskontroll av väska); AD 1998 nr 97
(drogtest); AD 2001 nr 3 (drogtest).
AD 1997 nr 29.
AD 1991 nr 45.
AD 1998 nr 97.
AD 2001 nr 3, s. 50.
A.a, s. 53.
Jfr Källström (2000), s. 92.
Jfr Evald (2009), s. 86–87.
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rakt av vad gäller medicinska undersökningar. Åsidosättande av yttrandefriheten
bygger på en respekt för företagshemligheter som utgör en grundsten i det västerländska ekonomiska systemet. Intresset av påtvingade medicinska undersökningar
kan inte tillmätas en sådan särställning som motiverar att tillåta avsteg från integritetsskyddet på kontraktuell grund.67

67

Fahlbeck (1991/92), s. 54–55.
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KAPITEL 9.

Grundläggande rättigheter
som rättslig begränsning

9.1 Inledning
Förfarandet i ett idrottsligt dopingärende kan delas in i tre moment: (i) upptäckt1,
(ii) prövning och (iii) bestraffning.2 Samtliga tre moment innehåller företeelser vars
förenlighet med grundläggande rättigheter kan ifrågasättas. I detta kapitel utreds i
vilken utsträckning det idrottsliga förfarandet i ett dopingärende omfattas av och är
förenligt med skyddet för utövarnas grundläggande rättigheter. Med ”grundläggande rättigheter” avses här såväl skyddet för mänskliga rättigheter, såsom det kommer
till uttryck i nationell och internationell rätt, men också vissa därmed associerade
allmänna rättsprinciper.
Skyddet för grundläggande rättigheter är en av de mest omdiskuterade idrottsjuridiska frågorna.3 Frågan har bland annat lyfts fram i 1989 års antidopingkonvention som ålägger Sverige och de andra deltagande staterna att verka för att idrottsliga dopingregler ska respektera utövarnas grundläggande rättigheter,4 och såväl Europaparlamentet som kommissionen efterfrågar åtgärder på idrottsområdet för att
stärka idrottsutövarnas grundläggande rättigheter.5
Det finns sju grundläggande rättigheter som de idrottsliga dopingreglernas och
förfarandet i ett idrottsligt dopingärende primärt aktualiserar: (i) förbudet mot
dubbelbestraffning, (ii) rätten till privatliv, (iii) rätten till en rättvis rättegång, (iv)
oskyldighetspresumtionen, (v) legalitetsprincipen, (vi) förutsebarhetsprincipen6
och (vii) proportionalitetsprincipen. För att nedan kunna behandla dessa grundläg1
2
3
4
5
6

I en idrottslig kontext består detta huvudsakligen av genomförande av dopingkontroller.
Jfr ovan kapitel kapitel 6.
Rigozzi m.fl. (2003), s. 39.
Europarådet, Anti-doping Convention (1989), artikel 7.2.d.
Se ovan avsnitt 7.4.
Som utvecklas nedan finns det kopplingar mellan legalitets- och förutsebarhetsprinciperna. Se vidare nedan avsnitt 9.4.5.
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gande rättigheters innehåll och tillämpning på dopingregler7 inleder vi kapitlet med
att utreda två med varandra besläktade frågor. För det första, under vilka förutsättningar kan dopingreglers överenstämmelse med grundläggande rättigheter komma
att prövas?8 För det andra, i vilken utsträckning är rättsliga instrument till skydd för
grundläggande rättigheter tillämpliga på idrottslig verksamhet?9 Som utredningen
ska utvisa är den avgörande frågan i många fall huruvida den inskränkning i de
grundläggande rättigheterna som den dopingbekämpande åtgärden innebär är proportionerlig i förhållande till åtgärdens syften.10

9.2 Rättslig prövning av dopingreglernas förenlighet med
de grundläggande rättigheterna
Som utvecklas nedan innehåller det idrottsliga normsystemet i viss utsträckning ett
skydd för grundläggande rättigheter. Detta innebär att de idrottsliga reglernas förenlighet med grundläggande rättigheter kan och ibland också faktiskt prövas av
idrottens egna institutioner. Detta självpåtagna ansvar för grundläggande rättigheter uppstår till följd av – och kan i viss utsträckning förklaras av – att verksamheten
ytterst är föremål för rättslig granskning.
Huruvida förfarandet i ett idrottsligt dopingärende är förenligt med utövarnas
grundläggande rättigheter får betydelse för huruvida rättsliga instanser kan komma
att överpröva en idrottslig instans beslut. I NJA 1990 s. 687 uttalade Högsta domstolen att domstolar som huvudregel inte överprövar idrottsliga organs beslut att utesluta medlemmar på materiell grund. Från detta finns dock två undantag: (i) när
uteslutningen får ekonomiska konsekvenser för medlemmen, till exempel genom
att medlemskap påverkar dennes möjlighet att utöva yrkesverksamhet, och (ii) när
rättslig prövning ”framstår som angeläget”, till exempel ”då uteslutning påstås innebära en diskriminering av den uteslutne på grund av dennes ras, religion eller annan
liknande omständighet”.11 Konsekvenserna av en avstängning för en dopingförseelse för den enskilde liknar i mångt och mycket dem av en uteslutning. Det kan därför antas att förutsättningarna för rättslig överprövning av en avstängning är desamma. Det kan också antas att svenska domstolar skulle betrakta det som ”angelä7
8
9
10

11

Se nedan avsnitt 9.4.
Se nedan avsnitt 9.2.
Se nedan avsnitt 9.3.
Se nedan avsnitt 9.5. Det rättsliga skyddet för grundläggande rättigheters tillämpning sammanfaller således i stora delar med EU:s marknadsreglers. Se nedan kapitel 10, i synnerhet
avsnitt 10.5.
Se också NJA 1998 s. 717.
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get” i denna bemärkelse att beivra kränkningar av andra grundläggande rättigheter
än diskrimineringsförbudet.12
Ett särskilt viktigt fall av domstolars överprövning av idrottsliga institutioners
beslut är schweiziska domstolars överprövning av CAS:s beslut. CAS, den internationella skiljedomstolen för idrott,13 som i många fall är idrottens sistainstans för
prövning och fastställer praxis som tillämpas internationellt, är belägen i Lausanne.
Detta innebär att schweizisk skiljemannarätt är tillämpligt på förfarandet i CAS (lex
loci arbitri) och att nämnden måste tillämpa tvingande regler.14 Till följd av detta är
det schweiziska domstolar, ytterst Bundesgericht,15 som i förekommande fall har att
överpröva CAS:s beslut och i förlängningen det idrottsliga systemets förenlighet
med rättsliga krav. Detta är också förklaringen till varför det i detta kapitel återkommande hänvisas till schweizisk rättspraxis.

9.3 De rättsliga skyddens tillämplighet på idrottslig
verksamhet
9.3.1 Inledning
Grundläggande rättigheter skyddas av rättsliga regler på nationell, europeisk och
internationell nivå. I Sverige tillförsäkras de grundläggande rättigheterna primärt
genom tre delvis fristående regelsystem: (i) den svenska grundlagen, i synnerhet regeringsformens andra kapitel om grundläggande fri- och rättigheter, (ii) den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (”Europakonventionen”) samt (iii) den Europeiska unionens skydd
för grundläggande rättigheter som en allmän rättsprincip såsom det har kommit till
uttryck i EU-domstolens praxis och i den Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna (”stadgan”).
Som utvecklas nedan finns det viktiga skillnader mellan dessa regelkomplex tilllämpningsområden. Det vill säga, regelsystemen skiljer sig åt vad gäller vem som
kan åberopa respektive vem som är skyldig att respektera rättigheter som de innehåller. Vad gäller det materiella innehållet liknar dock reglerna i mångt och mycket
varandra.

12
13
14
15

Se Vrijman (2001), s. 159.
Court of Arbitration for Sport. På franska benämnd Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Se t.ex. CAS 98/200, AEK Athens, punkterna 8–11; Lazutina & Dankova, 4P.267/2002,
punkt 4.2.1.
Den högsta federala domstolen i Schweiz.
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Grundläggande rättigheter avsåg ursprungligen att skydda enskilda från staten.16 De rättsliga instrument som skyddar grundläggande rättigheter är därför som
huvudregel inte direkt tillämpliga på enskilda.17 Eftersom det idrottsliga antidopingarbetet i dagsläget närmast uteslutande bedrivs av idrottsliga organ är det därför möjligt att någon drar slutsatsen att grundläggande rättigheter inte omfattar
idrottsliga regler och åtgärder mot doping. Frågan är dock mer komplex. Det finns
ett antal omständigheter som påverkar huruvida de rättsliga skydden för grundläggande rättigheter är tillämpliga på dopingbekämpande åtgärder.
För det första är det nödvändigt att överväga i vilken grad de ansvariga, idrottsliga organen är att betrakta som ”enskilda” i denna bemärkelse. En första fråga är
om staten har ett sådant inflytande över antidopingarbetet att detta bör omfattas av
samma krav som staten och, om inte, vilken organisatorisk utveckling som skulle
medföra att det omfattas.18 Denna bedömning skiljer sig åt något mellan olika regelkomplex.19
För det andra har Sverige en skyldighet att i viss utsträckning skydda enskilda
från att kränka andra enskildas grundläggande rättigheter. Till exempel medför Europakonventionen en skyldighet för staten att ingripa om en enskild grovt kränker
en annan enskilds grundläggande rättigheter.20 Staten har också genom andra folkrättsliga instrument åtagit sig att påverka idrottsrörelsen att respektera grundläggande rättigheter.21
För det tredje har myndigheter en skyldighet att skydda enskildas rättigheter.
Domstolar och andra myndigheter ska därför inte erkänna eller verkställa privaträttsliga beslut, såsom idrottsliga beslut i dopingärenden, om de strider mot mänskliga och andra grundläggande rättigheter.22 Även skiljenämnder omfattas av en
sådan skyldighet, vilket innebär att CAS och andra idrottsliga organ av skiljenämndskaraktär måste förfara på ett sätt som är förenligt med grundläggande processuella rättigheter.23 Generellt är alltså idrottsliga instanser bundna av grundläggande rättsliga principer och står inte över lagen.24

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Soek (2001), s. 57–58.
Rigozzi m.fl. (2003), s. 46–47.
Se också ovan avsnitt 8.2.1.
Jfr t.ex. nedan avsnitt 9.3.3 och 9.3.6.
Se vidare nedan avsnitt 9.3.5.
Europarådet, Convention Against Doping (1989), artikel 7.2.
Jfr Baumann, 13 U 66/01, punkterna 48–50.
Se ICC Rules of Arbitration, artikel 15.2; Soek (2001), s. 72–73; Montmollin & Pentsov
(2011), s. 215–216.
McArdle (2011), s. 50.
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Avslutningsvis bör det noteras att CAS i ett antal avgöranden explicit framhållit
att idrottens regler måste vara förenliga med allmänna rättsprinciper.25 Många allmänna rättsprinciper är således genom praxis inkorporerade som allmänna principer i det idrottsliga normsystemet, vilket ibland generellt hänvisas till som lex
sportiva,26 och som utvecklas nedan hör många grundläggande rättigheter till dessa.
Detta innebär att de idrottsliga instanserna i viss utsträckning själva bevakar och
genomdriver grundläggande rättigheter i den idrottsliga kontexten.27

9.3.2 Straff- eller civilrättslig påföljd?
En annan tillämpningsbegränsning är att vissa grundläggande rättigheter endast är
tillämpliga i straffrättsliga ärenden. Till dessa hör till exempel oskyldighetspresumtionen, förbudet mot dubbelbestraffning och vissa processuella rättigheter.28 En i
sammanhanget central fråga är därför om ett idrottsligt förfarande i ett dopingärende är att betrakta som straffrättsligt när det gäller att avgöra de grundläggande rättigheternas tillämplighet.29
Europakonventionen har en autonom definition av vad som är straffrättsligt och
som består av tre kriterier. För det första, om den nationella rättsordningen betraktar påföljden som straffrättslig är detta i sig tillräckligt. Så är inte fallet med de
idrottsliga straffen för en dopinggärning. Därmed återstår det att avgöra om de
idrottsliga konsekvenserna kvalificerar under de två återstående, kumulativa kriterierna: brottets art respektive påföljdens art och omfattning.30 Idrottsliga dopingstraff påminner i hög utsträckning om de disciplinära straff som yrkesorganisationer kan utdöma mot sina medlemmar. Även om den bestraffade gärningen också
kan föranleda straffrättsligt ansvar, och det utdömda straffet är allvarligt, är sådana
disciplinära straff enligt Europadomstolen inte att betrakta som straffrättsliga i
Europakonventionens bemärkelse.31
Denna uppfattning delas av vissa rättsvetare som menar att idrottsliga disciplinåtgärder, däribland dopingförfaranden, är privaträttsliga till sin natur och att straff25
26
27

28
29
30
31

Se t.ex. CAS 96/157, FIN mot FINA, punkt 22; CAS 98/200, AEK Athens, punkt 156.
Ang. lex sportiva, se t.ex. Foster (2006b); McArdle (2011), s. 51.
Se Oliveau (2004), s. 27 (”The legal principles of due process, specificity and consistency
are now more and more ’harmonized’ within the world of sport as a result of CAS decisions.”).
Se t.ex. Europakonventionen, artikel 6.
Åsikter går isär kring denna fråga. Vieweg & Paul (2002), s. 2.
Se 5101–5102/71, 5324/72 och 5370/72, Engel; 8544/79, Öztürk; 10828/84, Funke; 39665/98
och 40086/98, Ezah & Connors.
31503/96, Wickramsinghe; 38644/97, Brown.
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rättsliga principer därför inte är tillämpliga.32 Vissa kommentatorer påtalar dock att
de idrottsliga sanktionerna i många hänseenden liknar de straffrättsliga. Hillestad
Thune menar att den enskilde utövarens inflytande över de idrottsliga reglerna är
helt minimalt, att beskrivningen av dopingreglerna som ett frivilligt och privat
åtagande därmed kan ifrågasättas och att den enskilde därför bör åtnjuta samma
rättssäkerhetsgarantier som i ett straffärende.33 För detta synsätt talar också att CAS
i sin praxis karaktäriserat de idrottsliga dopingbestämmelserna som ”kvasistraffrättsliga”.34
Frågan har prövats av norska idrottsliga instanser. I Okeke-ärendet menade Idrettens voldgiftsrett att de straffrättsliga garantierna är tillämpliga i ett idrottsligt
dopingförfarande, dels eftersom sanktionen uppfattas och är avsedd att uppfattas
som ett straff i traditionell bemärkelse, dels eftersom ett beslut i ett sådant ärende
får allvarliga ekonomiska och personliga konsekvenser för den enskilde.35 CAS är
dock tydligt av en annan uppfattning. CAS har fastställt att straffrättsliga principer
inte är direkt tillämpliga på förhållandet mellan förbund och utövare eftersom det
är av privaträttslig natur.36
Flera nationella domstolar delar CAS:s uppfattning. I ett ärende som rörde dubbelbestraffningsförbudets tillämplighet fann Borgarting lagmannsrett att disciplinstraff som utdömts av en idrottslig instans inte är att likställa med ett straff i straffrättsligbemärkelse.37 Schweiziska domstolar tycks vara av samma uppfattning.38
Frågan är knappast slutgiltigt avgjord, men i avvaktan på framtida rättsutveckling
är det rimligt att anta att de straffrättsliga principerna inte är direkt tillämpliga i ett
idrottsligt dopingförfarande. Det kan dock inte motsatsvis tas till intäkt för att
grundläggande rättigheter av straffrättslig karaktär saknar betydelse i en idrottslig
kontext. Grova kränkningar av dessa rättigheter, till exempel uppenbar dubbelbestraffning inom det idrottsliga systemet, kan föranleda rättslig intervention.39

32
33
34
35
36
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38
39

Se t.ex. Tarasti (2000), s. 65; Vieweg (2004), s. 41.
Hillestad Thune (2004), s. 8. Se också Soek (2001), s. 58–59; Soek (2006), s. 320–321.
CAS 98/222, Bernhard, punkt 43.
Hillestad Thune (2001), s. 69–70.
CAS 2001/A/318, Aanes, punkt 26.
Borgarting lagmannsrett avgörande i LB-2002-1609 den 9 juli 2002.
Se t.ex. Gundel, 4P.217/1992; N, J, Y, W mot FINA, 5P.83/1999.
Se ovan avsnitt 9.2.
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9.3.3 Regeringsformens tillämpningsområde
Regeringsformens andra kapitel innehåller ett antal grundläggande fri- och rättigheter som avsåg motsvara Sveriges skyldigheter enligt Europakonventionen.40 Av
vissa av kapitlets bestämmelser framgår explicit att fri- och rättigheterna enbart gäller mot ”det allmänna”, men detsamma gäller för övriga här relevanta rättigheter.41
Förklaring till detta är enligt förarbetena att det inte är praktiskt möjligt att skydda
enskilda från andra enskilda och att det i de allra flesta fall inte finns något sådant
behov.42
Begreppet ”det allmänna” ska tolkas restriktivt. Avgörande för reglernas tillämplighet är inte för vems intresse ingreppet vidtas, utan dels vilken aktör som faktiskt
vidtar ingreppet, dels på vilken grund åtgärden vidtas. Eftersom fri- och rättigheterna i regeringsformen inte syftar till att skydda enskilda från andra enskilda omfattar ”det allmänna” endast offentliga organ. Härmed avses enligt förarbetena
främst, men inte uteslutande, ”det allmännas verkställande organ: domstolar, andra
myndigheter och ibland också privaträttsligt organiserade subjekt…”43 Det framgår
tyvärr inte närmare vad som i detta sammanhang avses med ”ibland”.
Även om en åtgärd utförs av det allmänna faller den utanför regeringsformens
tillämpningsområde om åtgärden inte syftar till att inskränka de grundläggande frioch rättigheterna, till exempel när åtgärden grundas på en civilrättslig relation mellan enskilda personer. I förarbetena nämns som exempel på en situation som av
denna anledning inte omfattas av 2 kap. 6 § regeringsformen när polisen avbryter
ett möte som äger rum i en lokal som inte upplåtits för ändamålet.44 Att staten utövar inflytande på kontrollverksamheten och att det kan diskuteras om idrottsutövarnas samtycke är giltigt,45 förtar inte att kontrollerna vilar på en civilrättslig relation och därför faller utanför regeringsformens tillämpningsområde.
Möjligtvis skulle bedömningen i denna del komma att ändras om verksamheten
omorganiserades på ett sådant sätt att staten mer direkt deltog i eller bidrog till kontrollernas genomförande,46 till exempel till följd av den föreslagna organisationsförändringen.47 Om så blir fallet är det nödvändigt att överväga om den enskildes samtycke till kontrollen är reellt i bemärkelsen att åtgärden inte kan anses ”påtvingad” i
40
41
42
43
44
45
46
47

Holmberg m.fl. (2003), s. 54.
Prop. 1975/76:209, s. 85–86.
Ibid., s. 86. Se också Holmberg m.fl. (2012), s. 77–84; Nergelius (2006), s. 134–135; Warnling-Nerep m.fl. (2007), s. 160.
Prop. 1975/76:209, s. 140.
Ibid. Se även Westregård (2002), s. 215–216.
Se ovan avsnitt 8.2.2.
Se vidare nedan avsnitt 9.3.5.
Se SOU 2011:10.
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regeringsformens mening. Det kan också noteras att rättsutvecklingen med inspiration från Europakonventionen i vissa hänseenden tycks gå mot att även ge enskilda
rättighetsskydd mot andra enskilda (”Drittwirkung”). I dagsläget kan dock inte
någon sådan verkan anses föreligga.48

9.3.4 Andra offentligrättsliga reglers tillämpningsområde
Flertalet offentligrättsliga stadganden uppställer särskilda krav vid myndighetsutövning.49 Privaträttsliga subjekt, såsom bolag eller föreningar, är inte myndigheter i
regeringsformens eller förvaltningslagens bemärkelse.50 Staten kan dock genom lag
överlåta myndighetsutövning till ett privaträttsligt subjekt.51 Vissa stadganden omfattar automatiskt dessa privaträttsliga subjekt. Om det enskilda subjektets uppdrag
omfattar myndighetsutövning medför detta bland annat tillsyn av Justitiekanslern
och Justitieombudsmannen, straffrättsligt ansvar för tjänstefel52 och att förvaltningsregler om handläggning av ärenden som innebär myndighetsutövning är tilllämpliga. Därutöver gäller vad som särskilt stadgas i lag.
En enskild kan utföra myndighetsutövning genom att fatta beslut eller vidta
andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter. Till exempel
utför Riksidrottsförbundet ett sådant förvaltningsuppdrag när den fördelar statsbidrag till idrottsverksamhet..53 Detta innebär att Riksidrottsförbundet har särskilt
långtgående skyldigheter mot enskilda när den utför detta uppdrag.54
I nuläget inbegriper genomförandet av dopingkontroller inte myndighetsutövning i bemärkelsen utövande av de särskilda maktbefogenheter som tillkommer det
offentliga.55 En konsekvens av att genomförandet av dopingkontroller inte bygger
på samhälleliga maktbefogenheter är att idrottsrörelsen inte kan genomföra dopingkontroller vid kommunala och privata gym som inte är organiserade under
Riksidrottsförbundet. Att utöka dopingkontrollerna till att även omfatta dessa verksamheter har i flera sammanhang lyfts fram,56 och är en av de frågor som nu är fö48
49
50
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Nergelius (2006), s. 134–135.
Se allmänt Hellners & Malmqvist (2007), s. 23.
Hellners & Malmqvist (2007), s. 47. Exempel på sådana uppdrag är verksamhet som utförs
av ordningsvakter, sotare och arbetslöshetskassor. Bohlin & Warnling-Nerep (2007), s. 28;
Strömberg & Lundell (2008), s. 30.
Regeringsformen 12 kap. 4 § 2 st.
Strömberg & Lundell (2008), s. 30.
Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund.
Se förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet 13, 14 §§.
Se Ragnemalm (1987), s. 88–89.
Se t.ex. SOU 1996:126; Ds 2002:4.
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remål för utredning.57 Som framhållits i flera sammanhang är det dock tveksamt
om och i så fall hur detta kan genomföras.58
Staten kan också överlåta åt ett privaträttsligt subjekt, såsom Riksidrottsförbundet, att utföra ett förvaltningsuppdrag som inte innebär myndighetsutövning – och
detta utan att det framgår av särskild lag.59 Skillnaden mellan dessa privaträttsliga
subjekt och enskilda som utövar myndighet är att de förra omfattas av än färre offentligrättsliga regler, till exempel omfattas dessa inte automatiskt av några avsnitt i
förvaltningslagen.60 Regeringsformen påför i och för sig dessa vissa förpliktelser: till
exempel följer det av regeringsformen att den som utför förvaltningsuppdrag ska
beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.61 Det framgår
dock tydligt att dessa inte genom sitt uppdrag blir del av ”det allmänna” annat än
under ovan redovisade förutsättningar. I övrigt blir inte offentligrättsliga regler tilllämpliga i dessa situationer utan särskild föreskrift.62
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att alldeles oavsett om idrottsrörelsen genomför dopingkontroller på det allmännas uppdrag medför detta inte att
de åtgärder som vidtas omfattas av det offentligrättsliga integritetsskyddet, kanske
inte ens om de kan anses utföra ett förvaltningsuppdrag.

9.3.5 Europakonventionens tillämpningsområde
Som tydligt framgår av dess namn är Europakonventionen en konvention, det vill
säga ett åtagande mellan stater. Det är därför naturligt att utgångspunkten är att endast konventionsstaterna som sådana är skyldiga respektera de grundläggande rättighet som följer därav.63 I Sverige gäller Europakonventionen som lag,64 även om
det har varit oklart vilken rang konventionen ska ha i förhållande till svensk lag.65
Högsta domstolen har under senare år i tilltagande grad förlitat sig på Europakon57
58
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Dir. 2009:116, s. 8.
Se t.ex. SOU 1996:126, s. 219–245; Ds 2002:4, s. 67–77; Olinder (2006).
Regeringsformen 12 kap. 4 §.
Hellners & Malmqvist (2007), s. 46–55 (endast organ som tillhör den statliga eller kommunala organisationen utgör sådana ”förvaltningsmyndigheter” vars verksamhet omfattas
av lagen).
Regeringsformen 1 kap. 9 §, kommenterad i Bohlin & Warnling-Nerep (2007), s. 17.
Strömberg & Lundell (2008), s. 30–31 (”Det enskilda organets verksamhet blir inte utan
särskild föreskrift härom underkastad de offentligrättsliga regler som skulle ha gällt, om
uppgiften hade fullgjorts av ett statligt eller kommunalt organ.”).
Hillestad Thune (2004), s. 3; Ekker & Hillestad Thune (2004), s. 335.
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Nergelius (2006), s. 152–153.
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ventionen direkt och även över kolliderande lag.66 Som utretts ovan är de aktörer
som genomför dopingtester i dagsläget inte statliga myndigheter eller en del av det
”allmänna” i regeringsformens bemärkelse. På motsvarande sätt framgår det att de
inte är en del av staten i konventionens bemärkelse.67
Staten kan dock under vissa omständigheter vara direkt ansvarig för en fysisk
eller juridisk persons agerande. Det följer av Europadomstolens praxis att en stat är
ansvarig för ett privat rättssubjekts handlande om detta är resultatet av en privatisering eller delegering. I Costello-Roberts, ett fall rörande fysiska bestraffningar i privatskolor, konstaterade Europadomstolens att en stat inte kan komma undan sin
skyldighet att säkra en rättighet genom att delegera sina skyldigheter till privata
rättssubjekt eller individer, varför staten hade ett ansvar för kränkningar som skedde på den privata skolan.68 Samma resonemang fördes i Woś. Fallet rörde utbetalningar av ersättning från Tyskland till nazismens offer i Polen, där polska staten
hade delegerat administrationen av utbetalningarna till en privat stiftelse. Domstolen menade att delegerandet av uppgifter som staten åtagit sig via internationella
avtal och som påverkar av konventionen skyddade rättigheter inte nödvändigtvis
påverkade statens ansvar – ratione personae – i konventionens mening. Staten var
därför fortfarande ansvarig för det privaträttsliga subjektets eventuella kränkningar
av individers skyddade rättigheter.69 Sammantaget talar praxis för att utövandet av
statlig makt som påverkar rättigheter skyddade av konventionen kan skapa ett positivt ansvar för staten, oavsett om denna maktutövning har delegerats till en privat
aktör. Av detta följer också att staten kan vara ansvarig för kränkningar som utförs
av privata rättssubjekt som fått uppgifter delegerade till sig som i annat fall skulle
tillhöra staten.70 Staten utövar förvisso ett betydande inflytande över de idrottsliga
aktörer som genomför dopingkontroller,71 men det kan svårligen hävdas att de agerar på statens delegation. Idrottsrörelsen har självständigt och under längre tid beivrat doping72 och för att konventionen ska vara direkt tillämplig krävs ett omfattande statligt inflyttande.73
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Se t.ex. NJA 2005 s. 805; NJA 2007 s. 805; NJA 2008 s. 946; NJA 2010 s. 168.
Ekker & Hillestad Thune (2004), s. 337.
13134/87, Costello-Roberts. Se även Harris m.fl. (2009), s. 20–21.
22860/02, Woś. Se även 8919/80, Van der Mussele (den belgiska staten ansågs kunna ha ett
ansvar för agerandet hos det belgiska advokatsamfundet, ett privaträttsligt subjekt).
Harris m.fl. (2009), s. 21.
Se ovan avsnitt 8.2.1.
Ekker & Hillestad Thune (2004), s. 339. Se också ovan kapitel 2.
Rigaux (1995), s. 312.
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Detta förhållande kan dock komma att förändras. Som beskrivits ovan74 har organisationsutredningen mot dopning föreslagit att antidopingverksamheten i Sverige fortsättningsvis borde bedrivas av en NADO i aktiebolagsform som till lika
delar ägs av staten och av Riksidrottsförbundet.75 I skrivande stund är det oklart huruvida en sådan betydande organisatorisk förändring faktiskt kommer att genomföras. Om förslaget genomförs innebär det att statens roll i verksamheten ökar, sannolikt till en sådan grad att den är tillräckligt omfattande för att konventionen ska
vara direkt och omedelbart tillämplig på antidopingarbetet.76
Det står dock klart att konventionen under vissa förutsättningar även påför staten ett ansvar att vidta aktiva åtgärder för att skydda enskilda från att deras rättigheter kränks av andra enskilda. Om än konventionen i första hand syftar till att skydda individen mot godtyckliga inskränkningar av dennes rättigheter från statens
sida, så är tillämpningen i praktiken vidare än så. Förutom att inte själv göra intrång
på individers rättigheter har staten enligt omfattande praxis från Europadomstolen
också ett ansvar för att genom aktiva åtgärder skydda individens rätt till privatliv.
Detta positiva ansvar har ansetts innefatta att genom åtgärder säkerställa att individens rättigheter skyddas även i den sfär som utgörs av relationer individer emellan,
eller mellan individer och juridiska personer, så kallad ”Drittwirkung”.77 Exempelvis öppnade Kommissionen i X mot Nederländerna för att staten kunde ha ett ansvar att se till att regler som antagits av en privat aktör, i fallet i fråga en fotbollsklubb, inte strider mot konventionen.78
Var gränsen för detta positiva ansvar går är dock svårt att tydligt urskilja då staterna anses ha ett tämligen stort mått av handlingsfrihet när det gäller gränsdragningen.79 Huvudsakligen är det genom att utfärda lagar och förordningar som ger
ett tillfredsställande skydd för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens som statens positiva ansvar ska uppfyllas.80 Att inskränka möjligheterna för privata företag
och organisationer att avtalsvis kräva exempelvis medicinska kontroller för att en
enskild ska få del av en viss förmån, eller för att få utföra ett visst uppdrag, riskerar i
sig att utgöra en kränkning av avtalsfriheten.81 Samtidigt är det utifrån nämnda
praxis sannolikt att denna avtalsfrihet är begränsad. Som utvecklas nedan har Ar-
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Se ovan avsnitt 2.3 och 5.3.
SOU 2011:10.
Se också Hillestad Thune (2004), s. 6; Evald (2009), s. 77.
6289/73, Airey; 8978/80, X & Y mot Nederländerna; 42326/98, Odiévre; 6339/05, Evans.
9322/81, X & Y mot Nederländerna.
Harris m.fl. (2009), s. 382.
Danelius (2002), s. 261.
Weeramantry (1993).
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betsdomstolen i vissa situationer tillämpat Europakonventionens bestämmelser direkt gentemot enskilda arbetsgivare.82
Sammanfattningsvis kan det konstateras att konventionens tillämplighet på
idrottsliga dopingåtgärder är osäkrare så länge detta är utfallet av ett privaträttsligt
åtagande mellan två privata rättssubjekt. Samtidigt finns det tecken som tyder på att
staten skulle kunna ha ett ansvar för inskränkningar i av konventionen skyddade
rättigheter även på det privata horisontella planet, ett ansvar som skärps betydligt i
den mån det finns någon form av statlig inblandning i detta privata avtalsförhållande. Som poängterats ovan, kan man se att staten faktiskt har ett visst ansvar för dopingkontrollernas genomförande. Det finns även anledning att i vissa situationer
ifrågasätta frivilligheten hos samtycket. Svenska domstolar har också i vissa situationer långtgående accepterat och tillämpat Europakonventionens ”Drittwirkung”,
och detta får betydelse för genomförandet av dopingbekämpande åtgärder i en
idrottslig kontext.83

9.3.6 De EU-rättsliga principernas tillämpningsområde
Grundläggande rättigheter skyddas inom ramen för Europeiska unionens rättsordning som en allmän rättsprincip.84 Detta innebär inledningsvis att unionen är skyldig att respektera dessa,85 men även medlemsstaterna är bundna av dessa principer
när de agerar ”inom unionsrättens tillämpningsområde”.86 Det finns i huvudsak två
situationer när en medlemsstat agerar inom unionsrättens tillämpningsområde: när
de i bred bemärkelse ”implementerar” unionsrätten (”Wachauf-situationen”)87 och
när de begränsar en unionsrättslig rättighet, till exempel och i synnerhet någon av
de grundläggande rättigheterna till fri rörlighet (”ERT-situationen”).88 I dessa situationer måste alltså medlemsstaterna respektera grundläggande rättigheter som en
konsekvens av unionsrätten,89 något som kan förklaras med att samma regler måste
gälla för medlemsstaterna som för EU när de agerar på samma område.90 Omvänt
följer att en enskild inte kan förlita sig på det EU-rättsliga skyddet för grundläggande rättigheter i andra situationer. Det unionsrättsliga skyddet kan inte åberopas
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Se vidare nedan avsnitt 9.4.2.
Se t.ex. vidare nedan avsnitt 9.4.2.
Artikel 6 FEU.
Mål 29/69, Stauder.
Mål C-159/90, Grogan, punkt 31.
Mål 5/88, Wachauf.
Mål C-260/89, ERT. Se också nedan kapitel 10.
Tridimas (2006), s. 415. Se t.ex. mål C-276/01, Steffensen.
Derlén & Lindholm (2012a), s. 84–93.
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gentemot en medlemsstat när denna agerar utanför ”unionsrättens tillämpningsområde” eller gentemot någon annan än en medlemsstat.
I vad mån är då unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter tillämpligt
på dopingbekämpande åtgärder? En första fråga är vad som i detta sammanhang
avses med begreppet ”medlemsstat”. Denna fråga påminner om diskussionen ovan
kring begreppet ”det allmänna” i regeringsformens bemärkelse, även om det EUrättsliga begreppet är mer extensivt. Enligt EU-domstolens dom i Foster inkluderar
begreppet ”stat” varje ”organ som, oavsett sin rättsliga form, i enlighet med en av
staten antagen rättsakt har fått i uppdrag att utöva offentlig serviceverksamhet
under statens tillsyn och som med anledning härav har särskilda befogenheter utöver dem som följer av de rättsregler som gäller i förhållandet mellan enskilda.”91 De
aktörer som i dag ansvarar för dopingbekämpande åtgärder inom idrotten faller utanför denna definition.92
Därutöver omfattas sådana privata aktörer som ”kollektivt reglerar” villkoren
för tillträdde till och deltagande på marknaderna för tjänster eller arbetstagare direkt av en skyldighet att respektera motsvarande grundläggande friheter.93 I likhet
med vad som anfördes ovan baseras detta på att arbetsvillkorens förenlighet med
unionsrätten inte ska variera beroende på om de etableras av en medlemsstat eller
av en formellt sett privat aktör.94 Detta är betydelsefullt i detta sammanhang då de
privata aktörer som ”kollektivt reglerar” bland annat, och utifrån EU-domstolens
praxis i synnerhet, omfattar idrottsorganisationer. Som framgått är det tydligt att en
idrottsorganisation som inför, tillämpar och genomdriver dopingregler kollektivt
reglerar professionell idrott på ett sätt som utgör ett otillåtet hinder för den fria rörligheten av arbetstagare och tjänster.95
Ambitionen att i rättsligt hänseende likställa medlemsstater och privata aktörer
som ”kollektivt reglerar” arbets- och tjänstemarknaden omfattar emellertid inte enbart frågan om huruvida ett hinder föreligger. På samma sätt som en medlemsstat
kan de privataktörerna rättfärdiga ett icke-diskriminerande hinder av dessa friheter. För att rättfärdiga ett hinder av de grundläggande friheterna krävs att den aktuella åtgärden är proportionerlig, lämplig och nödvändig för att uppnå ett legitimt
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Mål C-188/89, Foster, punkt 20.
Det kan också noteras att dessa även efter den förslagna omorganisationen torde falla utanför denna definition av ”medlemsstat”. Se SOU 2011:10.
Se t.ex. mål 36/74, Walrave; mål C-415/93, Bosman; mål C-341/05, Laval; mål C-438/05,
Viking Line.
Ingmanson (2012), s. 75.
Se också nedan kapitel 10.
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syfte, vilket idrottsorganisationer kan och har använt för att rättfärdiga sina
åtgärder.96
Grundläggande rättigheter är relevanta i rättfärdigandeanalysen i två hänseenden. För det första har EU-domstolen vad gäller hinder upprättade av medlemsstater accepterat skyddandet av grundläggande rättigheter som ett legitimt syfte.97
Ambitionen om likabehandling av medlemsstater och privata aktörer som kollektivt reglerar kräver att även de senare, inklusive idrottsorganisationer, kan åberopa
sådana syften.98
För det andra framgår det av EU-domstolens praxis att möjligheterna att rättfärdiga ett hinder av en grundläggande frihet ska ”tolkas i ljuset av de allmänna rättsprinciperna och särskilt de grundläggande rättigheterna”99 och att en åtgärd av en
medlemsstat därför endast kan omfattas av ett undantag från de grundläggande friheterna “om den är förenlig med de grundläggande rättigheter som domstolen skall
säkerställa iakttagandet av”.100 Frågan har i inte specifikt prövats av EU-domstolen,
men inte heller i detta hänseende finns det någon anledning att behandla medlemsstater och privata aktörer som kollektivt reglerar arbets- och tjänstemarknaden
olika. Slutsatsen av detta är att dopingreglernas tillämpning på professionella
idrottsutövare är förenligt med unionsrätten endast om de dels utgör en proportionerlig åtgärd för att uppnå ett legitimt syfte,101 dels respekterar de grundläggande
rättigheter vars skydd utgör en del av unionsrätten. Till exempel kan man konstatera att de idrottsliga dopingreglerna inte är rättfärdigade om bestraffningsförfarandet allvarligt brister i sin respekt för utövarens rätt till en rättvis rättegång.102
Avslutningsvis bör det noteras att även om de aktörer som genomför dopingbekämpande åtgärder inte direkt omfattas av unionsrätten så kan de drabbas av konsekvenser till följd av unionsrättens tillämpning mot Sverige som medlemsstat. Av
EU-domstolens praxis följer att en nationell domstol under vissa omständigheter
kan och ska tillämpa diskrimineringsförbudet som en allmän rättsprincip över nationella åtgärder som kan betraktas som ett uttryck för medlemsstaternas ”implementering” av EU-rätt och detta även i så kallade ”horisontella” ärenden, vilket
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Se t.ex. mål C-415/93, Bosman; mål C-55/94, Gebhard; mål C-176/96, Lehtonen. Se också
nedan avsnitt 9.5, 10.5.
Mål C-112/00, Schmidberger, punkt 74.
Se Groussot m.fl. (2012). Se också Ingmanson (2012), s. 75 (anser att tillämpningen av de
grundläggande friheterna ”bör innefatta en avvägning mellan rätten till fri rörlighet och
principen om partsautonomi”).
Mål C-368/95, Familiapress, punkterna 24–25.
Mål C-260/89, ERT, punkt 43.
Se vidare nedan avsnitt 9.5.
Se vidare nedan avsnitt 9.4.3.
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innebär att en enskild som diskrimineras av en annan enskild därigenom skyddas.103 Det är tänkbart, till och med rimligt, att detsamma gäller för andra grundläggande rättigheter.

9.4 Specifika grundläggande rättigheter
9.4.1 Förbudet mot dubbelbestraffning
Mot denna bakgrund kan undersökningen fortsätta med en granskning av vissa
specifika grundläggande rättigheters innehåll och tillämpning på dopingbekämpande åtgärder. Undersökningen inleds med förbudet mot dubbelbestraffning. Ett
sådant förbud återfinns i rättegångsbalken enligt vilken en person inte får lagföras
eller straffas för samma brott mer än en gång.104 Lagrummet ger uttryck för en allmän rättsprincip (ne bis in idem). Motsvarande är också en europarättslig princip
enligt vilken ”[i]ngen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom”.105 Detta förbud omfattar att den enskilde inte ska straffas
två gånger för samma gärning – men också att denne inte ska prövas två gånger.106
Existensen av parallella dopingregler och dömande institutioner innebär en uppenbar risk för att en individ kan komma att prövas eller straffas två gånger för en
och samma gärning.107 Europakonventionens förbud är dock begränsat till dubbla
straffrättsliga prövningar eller straff och förhindrar inte att en enskild prövas i både
straffrättsligt och i ett disciplinärt förfarande.108 Som utvecklades ovan är de idrottsliga konsekvenserna inte att betrakta som straffrättsliga i konventionens bemärkelse.109
Från frågan om rättsliga och idrottsliga instanser kan pröva samma sak måste
tydligt skiljas frågan om huruvida två eller flera idrottsliga instanser kan pröva
samma sak. På grund av hur idrotten är organiserad kan det förekomma att enskilde prövas flera gånger av olika idrottsliga instanser.110 CAS:s inställning i frågan är
något oklar. Den har upprepade gånger uttalat att principen om ne bis in idem kan
103
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Se mål C-144/04, Mangold; mål C-427/06, Bartsch; mål C-555/07, Kücükdeveci. Se också
Safjan & Mikłaszewicz (2010), s. 478; Groussot m.fl. (2012) (betecknar detta som ett uttryck för ”Wachauf à l’horizontale”).
Rättegångsbalken 30 kap. 9 §.
Europakonventionen, protokoll 7, artikel 4; Stadgan, artikel 50 (citerad).
14939/03, Zolotukhin, punkt 34.
Systemens överlappning är dock i praktiken begränsad. Lindholm (2009).
Harris m.fl. (2009), s. 751; White & Ovey (2010), s. 305.
Se ovan avsnitt 9.3.2. Se också McNamee & Tarasti (2011), s. 18.
Evald (2001).
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vara tillämpligt i det idrottsliga systemet.111 Samtidigt anser CAS att det är en straffrättslig princip som inte är tillämplig i dopingärenden. Men samtidigt ska den beaktas i disciplinära förfaranden med beaktande av att lika allvarliga konsekvenser bör
vara föremål för samma princip.112 CAS har också faktiskt prövat vad principen
omfattar i idrottsliga ärenden. Att ett och samma ärende kan komma att prövas på
flera nivåer, först på nationell nivå och sedan överprövning på internationell nivå,
är enligt CAS inte att betrakta som dubbelbestraffning.113
Det kan dock i sammanhanget noteras att norska idrottsliga instanser gick längre i sin tillämpning av ne bis in idem i Okeke-ärendet. År 1999 beslutade Idrettens
domsutvalg att den norske löparen Aham Okeke skulle avstängas på livstid för att
han till andra länder utfört dopingklassade substanser, ett beslut som senare fastställdes av norska idrottsförbundets appellutvalg. Däremellan hade dock Oslo byrett frikänt Okeke från straffrättsligt ansvar för samma sakomständigheter, och den
domen hade vunnit laga kraft. I sitt beslut den 29 mars 2000 fann idrettens voldgiftsrett att idrottens organisationer förbundit sig att följa Europakonventionen och
att de idrottsliga instansernas förfarande i Okeke-målet stred mot de grundläggande rättigheterna, mer specifikt ne bis in idem.114

9.4.2 Rätten till privatliv
Den enskildes rätt till privatliv är en central grundläggande rättighet, och regler till
skydd för enskildas privatliv återfinns på många olika nivåer. Till exempel följer det
av Europakonventionen att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.115 Likaså följer det av regeringsformen att var
och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp och
mot betydande intrång i den personliga integriteten som sker utan samtycke och
som innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.116 Utöver skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp, ålägger regeringsformen det allmänna att värna om den enskildes privatliv och familjeliv.117 Detta stadgande är dock av begränsad betydelse i detta sammanhang eftersom det är ett mål-
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Se t.ex. CAS 2011/O/2422, USOC mot IOK, punkt 8.36.
CAS 2007/A/1396 & 1402, Valverde, punkt 118.
CAS 2002/A/378, S mot UCI & FCI, punkt 8.
Hillestad Thune (2001), s. 69–70; Verdens Gang, ”Aham Okeke frifunnet i Oslo byrett”,
1999-06-23; Verdens Gang, ”Blankt frifunnet”, 2000-03-29.
Europakonventionen, artikel 8.1.
Regeringsformen 2 kap. 6 §.
Regeringsformen 1 kap. 2 §.
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sättningsstadgande och ingen konkret individuell rättighet.118 Slutligen innehåller
EU-rätten såsom en allmän rättsprincip att var och ens privatliv och familjeliv ska
respekteras.119 Rätten till privatliv skyddas också genom folkrättsliga instrument.120
Det är tydligt att dopingkontroller och andra aspekter av förfarandet i ett idrottsligt dopingärende innebär intrång i utövarnas privatliv, och i vissa fall rör det sig om
intrång av betydande omfattning.121 Detta gäller i synnerhet själva provtagningen
som utgör ett sådant ”kroppsligt ingrepp” som det allmänna enligt svensk grundlag
inte får att påtvinga enskilda.122 Det står klart att begreppet ”kroppsligt ingrepp”
omfattar blodprovstagning, utandningsprov och läkarundersökningar.123 Arbetsdomstolen har fastslagit att redan ett samtal med en läkare kan utgöra ett “kroppsligt ingrepp”.124 Trots detta har det rått viss oenighet kring huruvida urinprov över
huvud taget utgör ett kroppsligt ingrepp. Justitieombudsmannen har tidigare uttalat att urinprov inte är att betrakta som “kroppsliga ingrepp”,125 men har sedermera
bytt inställning i frågan: det tycks numera klarlagt att urinprov utgör ”kroppsligt
ingrepp”.126 Den senare uppfattningen ligger i linje med Europadomstolens praxis
som konstaterat att varje medicinsk behandling, inklusive specifikt blod- och urinprov, utgör allvarliga intrång i en persons rätt till privatliv.127 Det framstår därmed
som klart att genomförandet av en dopingkontroll innebär ett intrång i den kontrollerades privatliv.
Även andra moment av dopingkontrollverksamheten kan utgöra intrång i privatlivet. Det följer av Europadomstolens praxis att det finns en privat sfär inom vilken varje individ åtnjuter rätt att vara fri från insyn.128 En kontrollverksamhet som
ger en alltför omfattande insyn i den kontrollerades liv, till exempel genom att gpssändare opereras in under huden på idrottsutövare,129 utgör en kränkning av denna
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Här finns dock vissa beröringspunkter med Sveriges skyldigheter under Europakonventionen. Se vidare ovan avsnitt 9.3.5.
Stadgan, artikel 7.
Se t.ex. FN:s deklaration om universella mänskliga rättigheter, artikel 12.
Rigozzi m.fl. (2003), s. 44. Se också t.ex. Mesler (2012).
Regeringsformen 2 kap. 6 §. Se också Rigozzi m.fl. (2003), s. 44.
SOU 2009:44, s. 151.
AD 1984 nr 94.
JO 1984/85 s. 343; JO 1988/89 s. 350; JO 1993/94 s. 283; JO 1993/94 s. 302; JO
1992/93 s. 495; JO 1995/96 s. 298. JO:s resonemang bygger i huvudsak på att förarbetena
inte ger tydlig ledning i frågan och att det är oförenligt med allmänt språkbruk att betrakta lämnandet av urinprov som kroppsligt ingrepp. Se vidare SOU 2002:18, s. 163.
JO 2009/10 s. 39, s. 43–43; JO:s beslut 2010-04-26, diarienummer 497-2010.
8278/78, X mot Österrike; 21131/93, Peters; 34199/96, Galloway; 60682/00, Young.
Se 59320/00, Von Hannover; Harris m.fl. (2009), s. 367–368.
Se Svenska Dagbladet, ”Inopererade chip kan bli verklighet”, 2009-10-11.
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rättighet.130 Likaså kan det utgöra ett intrång i en enskildes privatliv att publicera
nedsättande uppgifter om denne.131 Detta torde i princip vara fallet vid publicering
av namn och hemort på personer som gjort sig skyldig till dopingförseelser.132 Detta
förutsätter dock, som i övriga diskuterade fall, att reglerna är direkt tillämpliga.
Företrädare för WADA menar att skyddet för idrottarnas personliga integritet
saknar betydelse för huruvida de idrottsliga dopingreglerna är acceptabla eller ej, då
deras personliga integritet redan är kränkt.133 Det finns inte heller något tydligt stöd
i CAS:s praxis för att rätten till privatliv skulle utgöra en i det idrottsliga normsystemet allmän princip.
Regeringsformens skydd mot påtvingade åtgärder kräver för det första att det
kroppsliga ingreppet är ”påtvingat”. Ett ingrepp är att anse som påtvingat om det genomdrivs genom våld eller genom hot om sanktion.134 Även i andra situationer kan
ett ingrepp anses påtvingat om en företrädare för det allmänna uppträder på ett sådant sätt att den enskilde med fog uppfattar att han eller hon måste underkasta sig
ingreppet.135 För att åtgärden inte ska anses påtvingad krävs att den enskilde inte
känner sig pressad att lämna samtycke till åtgärden.136 Mot bakgrund av att det
finns betänkligheter kring huruvida utövarna genuint och frivilligt samtyckt till det
idrottsliga dopingkontrollsystemet framstår det som rimligt att de idrottsliga dopingkontrollerna kan anses ”påtvingade” i denna bemärkelse, i vart fall vad gäller
professionella idrottsutövare.137 Regeringsformens tillämpning förutsätter dock
även att det är ”det allmänna” som står för åtgärden. Således har till exempel Arbetsdomstolen i ett fall klarlagt att en arbetstagare inte kan förlita sig på regeringsformens bestämmelser till stöd för att vägra underkasta sig arbetsgivarens urinprovtagningar.138 Detsamma gäller i dagsläget då inte heller de aktörer som för närvarande bedriver verksamheten är en del av ”det allmänna” i denna bemärkelse.139 Det
kan i sammanhanget noteras att Arbetsdomstolen i linje med detta avstått från att
ge regeringsformen så kallad ”Drittwirkung”.140 En omorganisation som innebär
130
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Evald (2009), s. 86.
Jfr 42435/02, White; 59320/00, Von Hannover.
Se Svensk Idrott, Bestraffningar.
Svenska Dagbladet, ”Inopererade chip kan bli verklighet”, 2009-10-11 (”Jag menar,
på vilka andra jobb måste du kissa för att visa att du är ren och på vilka jobb måste du
uppge var du är dygnet runt i månader framöver.” David Howman).
Petrén & Ragnemalm (1980), s. 54–55.
Se JO 2003/04 s. 72.
JO:s beslut 2010-04-26, diarienummer 497-2010.
Se ovan avsnitt 8.2.2.
AD 1991 nr 45.
Se ovan avsnitt 9.3.3.
Westregård (2002), s. 236.
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ökat statlig inflytande och ökad statlig inblandning kan dock med lätthet föranleda
att slutsatsen blir en annan.
Idrottsutövare och andra som är verksamma inom idrott som arbetstagare kan
dock enligt Arbetsdomstolen åberopa motsvarande skydd som i Europakonventionen gentemot sina arbetsgivare.141 Som utvecklats ovan framgår det av Arbetsdomstolens praxis att genomförandet av dopingkontroller i sådana situationer kräver att de skäl som ligger till grund för kontrollerna ska väga tyngre än ingreppet i
den testades privatliv.142

9.4.3 Rätten till en rättvis rättegång
Såväl svensk som europeisk rätt tillerkänner enskilda vissa grundläggande processuella rättigheter (droits de la défense), vilka grovt kan sammanfattas som en rätt till
en rättvis rättegång. Rätten till en rättvis rättegång kan i sin tur brytas ner i mer specifika processuella rättigheter. Till dessa hör rätten att bli hörd av en opartisk och
självständig domstol (nemo judex in causa sua); att få reella möjligheter att försvara
sig (audi alteram partem), vilket inkluderar att bli underrättad om anklagelserna i
god tid och att få åberopa bevisning; att kunna erhålla biträde av ett juridiskt ombud
som omfattas av tystnadsplikt samt att få tillgång till effektiva rättsmedel, särskilt att
negativa beslut motiveras och kan överprövas.143 Kärnan av de processuella rättigheter som skyddas under Europakonventionen är tillämpliga i samtliga måltyper,
men vissa rättigheter är endast tillämpliga i mål av straffrättslig natur, till exempel
rätten att bli informerad om anklagelserna, rätten att få tillräcklig tid och tillräckliga resurser att förbereda sitt försvar, rätten till ombud samt rätten att kalla och förhöra vittnen.144
Det finns ett antal exempel på företeelser i förfarandet i ett idrottsligt dopingärende, vars förenlighet med rätten till en rättvis rättegång kan och har ifrågasatts.145 Möjligheten att få beslutet i ett idrottsligt dopingärende överprövat av CAS
är av betydelse när det gäller rätten till en rättvis rättegång. Att CAS formellt är en
141
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Se Nergelius (2006), s. 135.
Se vidare ovan avsnitt 8.3.3.
Se Europakonventionen, artikel 6; Stadgan, artiklarna 47, 48.2; regeringsformen 2
kap. 9, 11 §§. Se allmänt Tridimas (2006), s. 370–390, 418–456. Till dessa rättigheter kan
även föras oskyldighetspresumtionen. Se Europakonventionen, artikel 6.2. Med hänsyn till
de många frågor som uppstår till följd av förekomsten av strikt ansvar inom idrott behandlas dock denna separat nedan.
Se allmänt Harris m.fl. (2009), s. 235–330.
Se t.ex. Vrijman (2001), s. 160 (”The absence of [the right to fair hearing] has been
qualified as the third most common weakness in constitutions regulating anti-doping matters.”).
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skiljenämnd inrättad i Schweiz och bunden av schweizisk skiljelag innebär bland
annat att förfarandet i CAS måste vara förenligt med vissa grundläggande processuella rättigheter.146 En sådan fråga är de idrottsliga instansernas oavhängighet. I Gundel påpekade schweiziska Bundesgericht att de beslutande idrottsliga organens på
grund av dessa faktorer ofta har bristande självständighet och att detta utgör en
grund för att inte erkänna dem som skiljenämnder samt, som en följd därav, inte erkänna och verkställa deras avgöranden. Målet gällde specifikt CAS, kring vars oavhängighet Bundesgericht hade vissa betänkligheter.147 Detta föranledde en omorganisation av CAS som skulle göra den mer effektiv och oberoende. Bundesgericht
prövade konsekvenserna av omorganisationen 2003 i Lazutina & Danilova och
konstaterade då att CAS levde upp till de rättsliga kraven på en skiljenämnds opartiskhet och självständighet.148
Att åtgärder vidtagits för att göra CAS mer självständig förhindrar dock inte att
det finns brister på lägre nivåer. De instanser som beslutar i dopingärenden är närmast uteslutande etablerade av de idrottsliga förbund som också utser dess ledamöter.149 Till exempel utser Riksidrottsförbundets stämma samtliga ledamöter i de
organ som bedriver den svenska, idrottsliga kampen mot doping.150 CAS menar att
eventuella brister i processen på nationell nivå täcks genom att utövaren har möjlighet att få besluten överprövade av CAS som uppfyller dessa krav.151 Eftersom CAS
prövar ärenden de novo, det vill säga att överprövning inte är begränsad till vissa
omständigheter eller frågor, försäkras att utövarna åtminstone i sista instans får en
rättvis prövning.152
Detta är dock en grov förenkling. De idrottsliga organens beslut i ett dopingärende kan i normalfallet inte överklagas över nationell nivå.153 Riksidrottsnämnden är
som huvudregel sistainstans i Sverige i ett idrottsligt dopingärende, och dess beslut
kan överklagas till CAS endast i två situationer: (i) av WADA och (ii) om utövaren i
fråga är av sådan internationellt hög klass att han eller hon ingår i en så kallad ”Registered Testing Pool” av Dopingkommissionen, IOK eller av vederbörligt internationellt specialidrottsförbund.154 Utövare som tillhör världseliten har således vissa
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Se t.ex. ICC Rules of Arbitration, artikel 15.2; Lazutina & Dankova, 4P.267/2002;
Soek (2001), s. 72–73.
Gundel, 4P.217/1992.
Lazutina & Danilova, 4P.267/2002. Se också Lambert (2009), s. 417–418.
Se SOU 2011:10, s. 56–58, 149, 151–152; Rosen (2007), s. 8; Straubel (2002), s. 548.
RF:s stadgar (2011), 6 kap. 1 §, 13 kap. 4 §.
CAS 94/129, Quigley; CAS 2007/A/1396 & 1402, Valverde.
Se Soek (2001), s. 72–73; Straubel (2002), s. 543.
RF:s stadgar (2011), 14 kap. 20 §; Dopingreglementet (2011), 11.
Dopingreglementet (2011), 11.

187

DOPING, IDROTTSLIGT FUSK ELLER RÄTTSLIG ANGELÄGENHET?

möjligheter att i sista hand prövas av ett opartiskt och självständigt organ. Det framstår dock som ytterst tveksamt huruvida detta kan anses tillräckligt för att täcka övriga defekter.
Organisationsutredningen mot dopning ansåg att ”[d]et är viktigt att idrottens
organisationer fortsätter att ta ett betydande ansvar för att upprätthålla en ansvarsfull och rättvis bedömning” och att de beslutade instansernas koppling till idrottsrörelsen utgör en god avvägning mellan idrottens intresse av självstyre och ”rättssäkerheten för såväl den enskilda idrottsutövaren som idrottsorganisationen” om den
som gjort utredningen är opartisk.155 Denna slutsats, som inte motiveras ytterligare,
står i skarp kontrast till vad rättssäkerhetshänsyn anses kräva i andra sammanhang.156
Som noterades inledningsvis innebär kravet på en rättvis rättegång mer än bara
att de dömande organen ska vara självständiga. Det har också ifrågasatts huruvida
utövare har ”effektiv tillgång till rättvisa” om prövningen sker geografiskt långt
borta från denne.157 Rosen påpekar också att testverksamheten inte i alla situationer
lever upp till rimliga krav på genomskinlighet och vetenskaplighet, i synnerhet med
tanke på att utövarna har strikt ansvar för förekomsten av en förbjuden substans i
provet.158
Rätten till en rättvis rättegång är dock ett område där idrotten accepterat och
upptagit allmänna principer i sitt eget normsystem. CAS har explicit slagit fast att
principen om en rättvis rättegång utgör en oskriven princip som idrottsförbund är
skyldiga att följa.159 Genom Kodens införande garanterar numera de idrottsliga reglerna utövarna vissa grundläggande processuella rättigheter. Enligt Koden ska varje
person som påstås ha begått en dopingförseelse ha rätt till en prövning. Denna
prövning måste leva upp till vissa grundläggande krav, såsom att prövningen ska
genomföras skyndsamt, att den beslutande panelen ska vara opartisk och rättvis
samt att personen ska bli informerad i god tid, ska få lägga fram sin sak och presentera bevisning.160
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det idrottsliga systemet i viss
utsträckning självmant till ser att utövarna tillerkänns en grundläggande nivå av
rättvis prövning, inte minst eftersom det annars finns en överhängande risk för
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SOU 2011:10, s. 152.
Jfr t.ex. motsvarande uppdelning mellan åklagare och domstol.
Se Straubel (2002), s. 548.
Se Rosen (2007), s. 7.
CAS 98/200, AEK Athens, punkt 158.
Koden (2009), 8.1.
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rättslig intervention. Det är dock mer tveksamt huruvida detta skydd omfattar de
rättigheter som är tillämpliga endast i mål av straffrättslig natur.161

9.4.4 Principen om nulla poena sine culpa och
oskyldighetspresumtionen
En av de viktigaste straffrättsliga principerna är att ingen ska straffas utan skuld
(nulla poena sine culpa). Detta är dock just en straffrättslig princip och det råder
viss oenighet huruvida den är tillämplig i idrottsliga dopingärenden. Schweiziska
domstolars inställning är att straffrättsliga principer generellt inte är tillämpliga i
idrottsliga ärenden.162 Likaså har brittiska domstolar indirekt avvisat att principen
om nulla poena sine culpa skulle vara tillämplig på idrottsliga organs beslut om avstängning.163 Mot detta kan ställas amerikanska skiljenämnder och tyska domstolar
som starkt tagit ställning för att principen om nulla poena sine culpa är tillämplig.164
CAS har vacklat fram och tillbaka i denna fråga. I vissa avgöranden har den tydligt
avvisat de straffrättsliga principernas tillämplighet, men i andra fall har den, explicit eller implicit, uttalat att tillämpningen av idrottsliga dopingregler inte får leda till
att oskyldiga utövare straffas även vid avsaknad av uttryckligt stöd i reglerna.165
Sammanfattningsvis saknas enighet i frågan, men i vart fall vissa domstolar anser
att principen om nulla poena sine culpa är tillämplig på idrottsliga dopingregler,
något som CAS inte konsekvent avvisat. Med hänsyn till att de idrottsliga dopingreglerna är internationellt tillämpliga kan det mot bakgrund av utredningen ovan
konstateras att detta är möjligt endast om de respekterar principen om nulla poena
sine culpa.166
En annan fråga är huruvida de befintliga idrottsliga dopingreglerna kränker
denna princip. Gällande bestämmelser innehåller möjligheter att nedsätta eller underlåta avstängning för en dopingförseelse om utövaren kan visa att han eller hon
saknar skuld. Om det rör sig om en förekomstförseelse måste dock utövaren genom
annan bevisning än sitt eget påstående visa hur han eller hon fick i sig substansen
och att prestationshöjande syfte saknas.167 Trots denna regel finns det tämligen tydliga exempel på utövare som har bestraffats trots avsaknad av uppsåt, till exempel
161
162
163
164
165
166
167

Se ovan avsnitt 9.3.2.
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Raducan och Baxter.168 De ovannämnda reglerna innebär dock att det i de flesta fall
inte är fråga om att någon bestraffas trots att det står klart att de saknar skuld. Problemet är snarare att den utövare som vill undgå straff med hänvisning till att han
eller hon saknar skuld själv har att bevisa detta, det vill säga hur de idrottsliga reglerna fördelar bevisbördan.
På detta sätt hänger principen om nulla poena sine culpa nära samman med en
annan, central straffrättslig princip: principen om att en åtalad vid tveksamhet inte
ska dömas till ansvar (in dubio pro reo). Denna princip är ett konkret exempel på en
mer allmän princip som brukar benämnas ”oskyldighetspresumtionen”.169 Det nära
sambandet mellan oskyldighetspresumtionen och principen om nulla poena sine
culpa framgår bland annat av FN:s internationella konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter enligt vilken ”[v]ar och en som blivit anklagad för brott
skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts”.170 Liksom principen om nulla poena sine culpa är oskyldighetspresumtionen primärt en straffrättslig princip,171 vilket är naturligt då ett av dess primära syften är att undvika att
oskyldiga döms.172
I svensk rätt gäller oskyldighetspresumtionen utan uttryckligt lagstöd.173 Den
finns dock explicit formulerad i Europakonventionen enligt vilken den som blivit
anklagad för ett brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att dennes skuld är
fastställd.174 Med utgångspunkt i Europakonventionen har EU-domstolen i sin
praxis etablerat att motsvarande rättighet erkänns och skyddas som en allmän rättsprincip i EU-rätten175 vilket, i sin tur, medfört att oskyldighetspresumtionen sedermera kodifierats i Stadgan.176 Den princip som i dag återfinns i EU-rätten bygger
således på den som skyddas av Europakonventionen, men den förra har i vissa hänseenden ett mer utsträckt tillämpningsområde än den senare.177
CAS har uttalat att oskyldighetspresumtionen inte är direkt tillämplig i idrottsliga dopingärenden eftersom den är av straffrättslig karaktär och dopingreglerna baseras på det civilrättsliga förhållandet mellan utövare och idrottsorganisationer,178
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Connolly (2006), s. 179–182; Lambert (2009), s. 424–426. Se också ovan avsnitt
6.3.3.
Nowak (2003), s. 32.
Artikel 14, punkt 2.
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en slutsats som även finner stöd i schweizisk praxis.179 Samtidigt har CAS i Smith de
Bruin deklarerat att det vilar på idrottsorganisationerna att bevisa en dopingförseelse, och till dess att de mött denna börda skyddas utövaren av oskyldighetspresumtionen.180 I Bernhard var frågan huruvida utövaren kunde åläggas strikt ansvar för
förekomsten av en låg koncentration av nandrolon i ett urinprov (3 ng/ml). Med
hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen och de idrottsliga dopingreglernas ”kvasistraffrättsliga” karaktär beslutade CAS att avvika från den ordinarie fördelningen
av bevisbördan: det var tillräckligt att det fanns ett ”rimligt tvivel” kring huruvida
utövaren hade konsumerat substansen.181
Jag instämmer med Coleman & Levine att den idrottsliga kampen mot doping
generellt präglas av att intresset av att fånga fuskare väger tyngre än risken att oskyldiga utövare bestraffas.182 Den huvudsakliga konflikten mellan de idrottsliga dopingreglerna och oskyldighetspresumtionen ligger i den idrottsliga bevisbörderegel
som innebär att utövarna har ett strikt ansvar för förekomstförseelser.183 Det bör
dock inledningsvis noteras att oskyldighetspresumtionen inte utgör ett absolut förbud mot strikt straffrättsligt ansvar.184 EU-domstolen har i ett antal avgöranden
konstaterat att nationell lagstiftning som påför strikt straffrättsligt ansvar inte i sig
strider mot unionsrättens allmänna principer.185 På ett liknande sätt följer det av
Europadomstolen dom i Salabiaku att en presumtion om skuld inte i sig utgör ett
brott mot Europakonventionen. Enligt Europadomstolen kräver dock konventionen att tillämpningen av en princip om strikt ansvar inte får tillämpas alltför långtgående när det kan ge upphov till straffrättsliga konsekvenser.186 Det är alltså inte
möjligt att generellt bedöma om den idrottsliga principen om strikt ansvar strider
mot oskyldighetspresumtionen eller ej, utan det måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och i synnerhet konsekvenserna för utövaren.187 Till exempel torde det vara acceptabelt att tillämpningen av strikt ansvar innebär att en
deltagare diskvalificeras från en enskild tävling. Mer tveksam är en situation där
principen leder till att en utövare avstängs på livstid när det rör sig om mycket små
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Gundel, 4P.217/1992 (fråga om överprövning av CAS inför den schweiziska domstolar under vars jurisdiktion tribunalen faller).
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spår av en substans eller om spår av en substans vars prestationshöjande effekt kan
ifrågasättas.
Detta återspeglas i viss mån i CAS:s praxis. I Quigley var CAS av uppfattningen
att den idrottsliga principen om strikt ansvar är försvarlig i en idrottslig kontext
med hänsyn till där rådande förhållanden.188 Det kan härvid också noterats att
schweiziska Bundesgericht i de fall där frågan kommit upp har vägt principen om
strikt ansvar mot utövarnas grundläggande rättigheter och funnit den acceptabel.189 Det finns emellertid exempel på att CAS gjort avsteg från denna linje. I Bernhard var frågan huruvida utövaren kunde åläggas strikt ansvar för förekomsten av
en låg koncentration av nandrolon i ett urin prov (3 ng/ml). Med hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen och de idrottsliga dopingreglernas ”kvasistraffrättsliga”
karaktär beslutade CAS att avvika från den ordinarie fördelningen av bevisbördan:
det var tillräckligt att det fanns ett ”rimligt tvivel” kring huruvida utövaren konsumerat substansen.190

9.4.5 Principerna om legalitet och förutsebarhet
En central rättsstatsprincip som skyddas av såväl svensk som europeisk rätt är legalitetsprincipen, som i en straffrättslig kontext innebär att ingen ska dömas eller
straffas förutom om han eller hon brutit mot en vid tillfället existerande rättsregel
(nullum crimen, nulla poena sine lege). Legalitetsprincipen kan vidare delas in i två
huvudsakliga aspekter: att en gärning kan straffas endast om den var kriminaliserad då den begicks och att den rättsregel som ligger till grund för bestraffning måste
vara så tydlig att den enskilde kan anpassa sitt beteende därefter (nullum crimen
sine lege certa).191
Trots att dessa principer är av straffrättslig natur är det rimligt att ingen heller
inom idrotten ska straffas för en gärning om denne inte i förväg kunde känna till
vad som var acceptabelt.192 CAS kom relativt tidigt fram till samma slutsats. Enligt
avgörandet i Quigley omfattas idrotten av principen om rimliga förväntningar, och
idrottsliga dopingregler kan inte göras gällande mot utövarna om de är antagna av
andra än de vederbörliga organen, om de är antagna i fel ordning eller om de är
otydliga eller motsägelsefulla.193 En liknande uppfattning återfinns i NWBA mot
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IPC, dock kvalificerad såtillvida att en oklar text eller inkonsekvent praxis är relevant endast om den påverkar utövaren negativt.194 I linje med detta erkände och
tillämpade CAS i AEK Athens principen om berättigade förväntningar enligt vilken
den som agerat i god tro ska skyddas.195 Utgången i Rusedski, där en tennisspelare
som konsumerat salttabletter hölls fri från ansvar med hänsyn till att ATP inledningsvis distribuerat tabletterna och sedan bytt inställning utan att meddela Rusedski personligen,196 kan förklaras på samma sätt. CAS har också tydligt uttalat att en
utövare endast kan prövas enligt de regler som gällde när gärningen begicks med
undantag för regler som är mer generösa mot utövaren därefter antagits (principen
om lex mitor).197
Det får betecknas som sällsynt att en utövare i egentlig bemärkelse bestraffas för
en gärning som inte var förbjuden vid tillfället i fråga. Det finns dock inslag i de
idrottsliga dopingreglerna vars förenlighet med förutsebarhetsprincipen kan ifrågasättas. Särskilt höga krav på tydlighet kan ställas när reglerna ska tillämpas då
reglerna enligt Europadomstolen måste vara tillräckligt klara för att de avsedda avnämarna kan förstå dem.198 För det första är det tveksamt om idrottens öppna definition av doping, som utöver ett stort antal uppräknade aktiva kemiska substanser
inkluderar ”relaterade substanser”, är förenlig med förutsebarhetsprincipen då den
enskilde inte utan hjälp av en expert kan avgöra om ett visst beteende är förbjudet
eller ej.199 Förtydligandet att det krävs att substansen i fråga har en liknande kemisk
struktur eller farmakologisk effekt som en angiven substans200 gör föga för att öka
reglernas förutsebarhet. Kritik kan också riktas mot regler om förmildrande omständigheter, vilka diskuterades i föregående avsnitt, och som enligt Gardiner m.fl.
är ”skrämmande” komplexa.201 CAS har förvisso bidragit till större förutsebarhet
genom att tilltagande etablera praxis på området,202 men trots detta finns det påtagliga brister i tydlighet och förutsebarhet.
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CAS 95/122, NWBA mot IPC, punkt 34.
CAS 98/200, AEK Athens, punkterna 60–61, 158 (dock enligt CAS som en del av
rätten till en rättvis rättegång). Se också Foster (2006b), punkterna 51–52.
Se också ovan avsnitt 6.3.3.
Se t.ex. CAS 2002/A/378, S mot UCI & FCI, punkt 6.
14307/88, Kokkinakis. Se också White & Ovey (2010), s. 301–303.
Connolly (2006), s. 185–186; Vieweg (2004), s. 40–41.
CAS 2004/A/726, Calle Williams, punkt 24.
Gardiner m.fl. (2012), s. 389.
Connolly (2006), s. 197. Lambert noterar att detta skett trots att idrotten formellt
saknar en princip om stare decisis och att CAS inte är bunden av sin egen praxis. Lambert
(2009), s. 421. Se dock CAS 2008/A/1545, Anderson m.fl. (CAS anser att den måste ge tidigare praxis betydande prejudicerande betydelse).
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Vissa kommentatorer menar att det är legitimt i en anti-doping-verksamhet att
hålla vissa regler medvetet vaga, och att tillämpningen av kriteriet ”relaterade substanser” i BALCO-fallet203 är ett illustrativt exempel.204 Det kan knappast förnekas
att vaga regler innebär en flexibilitet i tillämpningen som är av praktisk betydelse på
ett område som doping där utvecklingen sker tämligen snabbt. Praktiska hänsyn
kan dock inte åberopas till stöd för godtycklig och oförutsebar bestraffning, vilket
mig veterligen ingen heller uttryckligen åberopar. Liksom andra aspekter av grundläggande rättigheter vilar utgången vid en rättslig prövning på huruvida de befintliga reglerna är proportionella, nödvändiga och lämpliga eller, motsatsvis, om intresset av en effektiv kamp mot doping inneburit en oproportionerlig omfattande begränsning av utövarnas grundläggande rättigheter.205 Detta är en komplicerad och
svårbedömd fråga, men det framstår som troligt att en alltför långtgående tillämpning av vissa idrottsliga regler, till exempel kriteriet ”relaterade substanser”, leder till
oacceptabla resultat. Tydligare och mer förutsebara materiella regler skulle också
minska konsekvenserna av principen om strikt ansvar och därmed underlätta försvaret av dess existens.206

9.5 Proportionalitet som avgörande kriterium
I föregående kapitel konstaterades att de idrottsliga reglernas förenlighet med EU:s
marknadsregler i närmast varje situation beror på om de är proportionerliga. Med
proportionerlig avses i en EU-rättslig kontext för det första att den inskränkning
som en åtgärd innebär är motiverad av ett legitimt ändamål. Därutöver måste åtgärden vara lämplig för att uppnå syftet, vilket primärt beror på om åtgärden är effektiv och tillräcklig för att uppnå sitt syfte.207 Åtgärden måste dessutom vara nödvändig för att uppnå ändamålet, vilket innebär dels att ändamålet inte kan uppnås
genom mindre begränsande åtgärder, dels att begränsningen inte är orimligt omfattande.208 Dessutom kan åtgärden inte rättfärdigas om den utgör en oproportioner-
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Diskuterat ovan avsnitt 4.2.2.
Connolly (2006), s. 184–186; Lambert (2009), s. 420–421.
Se vidare nedan avsnitt 9.5.
Connolly (2006), s. 199.
Barnard (2010), s. 171; Tridimas (2006), s. 139.
Barnard (2010), s. 171–172; Tridimas (2006), s. 139–140. Somliga författare menar
att detta andra krav består av två delar: att det inte finns något mindre begränsande åtgärd
och att åtgärden inte innebär en orimligt långtgående begränsning av konkurrerande intressen (proportionalitet in stricto sensu). I sin praxis gör dock inte EU-domstolen någon
tydlig åtskillnad däremellan. Tridimas (2006), s. 139.
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lig inskränkning av någon av de grundläggande rättigheter som skyddas av unionsrätten.209
Även i Europakonventionen har proportionalitet stor betydelse. Majoriteten av
de rättigheter som återfinns i konventionen är inte absolut, utan får under vissa förutsättningar inskränkas. Av flera av Europakonventionens artiklar framgår det att
rättigheterna får inskränkas i den omfattning det är nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle.210 I den mån konventionen tillåter det krävs således att varje begränsning
av en grundläggande rättigheter måste, för att vara acceptabel, vara proportionell
till sitt åsyftande ändamål.211 Europakonventionen har påverkat svensk rätt såtillvida att det finns exempel på hur svenska domstolar hänger sig till liknande
proportionalitetsbedömningar,212 men även därförinnan skyddades proportionalitetsprincipen i svensk rätt.213
Även om det finns viktiga skillnader mellan hur proportionalitetsprincipen
skyddas i olika system, innehåller den fyra återkommande komponenter, inte minst
eftersom olika europeiska rättssystems utveckling kan spåras tillbaka till proportionalitetsprincipens utveckling i tysk rätt.214 För det första ska det finnas ett legitimt
eller lämpligt syfte. För det andra ska åtgärden vara lämplig för att uppnå detta syfte
eller, annorlunda uttryckt, det ska finnas en rationell koppling mellan åtgärden och
det syfte som den avser att uppfylla. För det tredje ska åtgärden vara nödvändig för
att uppnå syftet, det vill säga att det inte finns någon mindre begränsande åtgärd
som kan uppnå ändamålet. För det fjärde och avslutningsvis får inte åtgärden innebära en orimligt långtgående begränsning av konkurrerande intressen (proportionalitet in stricto sensu).215
CAS har i ett antal avgöranden accepterat att idrottsliga regler allmänt kan prövas mot ett proportionalitetskrav och underkännas om de befinns oproportionerliga.216 Till exempel tillämpade CAS proportionalitetsprincipen som en allmän rättsprincip i Chagnaud för att nedsätta straffet från två år, trots att detta saknade stöd i
de idrottsliga reglerna.217 Det framgår också av en lång och välutvecklad CAS-praxis att det är en allmänt accepterad idrottsrättslig princip att straffet måste stå i pro209
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Se ovan avsnitt 9.3.6.
Se t.ex. Europakonventionen, artiklarna 8–11.
5493/72, Handyside, punkt 50.
Se Nergelius (2006), s. 131.
Se t.ex. regeringsformen 2 kap. 21 §.
Barak (2012), s. 175–186.
Se allmänt Barak (2012), s. 245–454; Christoffersen (2009), s. 111–226; Tridimas
(2006), s. 139–140.
Det kan dock noteras att denna praxis inte varit helt konsekvent. Se CAS
2001/A/317, Aanes, punkt 39.
CAS 95/141, Chagnaud, punkt 30.
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portion till hur allvarlig förseelse som har begåtts.218 Slutligen, i AEK Athens bedömde CAS huruvida ett fullständigt förbud för klubbar med samma ägare att tävla
mot varandra var oproportionerligt eller ej.219
Den i detta sammanhang centrala frågan är huruvida de begränsningar i de
grundläggande rättigheterna som nu gällande idrottsliga dopingregler innebär är
proportionerliga. En först fråga är, som ovan diskuterats, huruvida de idrottsliga dopingreglerna vilar på ett legitimt syfte. I kapitel 4 ovan konstaterades att de idrottsliga dopingreglerna officiellt vilar på tre syften: (i) att förhindra eller försvåra tävlan
på olika villkor, (ii) att skydda utövarnas hälsa eller (iii) att skydda idrottens anda.220
Syftet att skydda idrottens anda är mer problematiskt; det är oklart vad som avses
därmed, och syftet torde i praktiken närmast helt överlappa med de andra två.221 Det
är således svårt att se hur de idrottsliga reglerna kan rättfärdigas enbart på denna
grund. Rättvisesyftet har dock accepterats såsom varande legitim av EU-domstolen,
som också signalerat att den kommer att vara generös gentemot idrotten vad gäller
vilka syften som är legitima med hänsyn till att idrotten i flera hänseenden skiljer sig
från andra verksamheter.222 Det kan antas att även andra domstolar skulle betrakta
detta som ett legitimt ändamål, liksom syftet att skydda utövarnas hälsa.
Det är mer tveksamt om de begränsningar i de grundläggande rättigheterna som
följer av gällande regler är lämpliga, nödvändiga och proportionerliga (i snäv bemärkelse) för att uppnå dessa ändamål. Inledningsvis bör det noteras att det är den
som vill rättfärdiga en åtgärd, i detta sammanhang de idrottsliga aktörer som tilllämpar och genomdriver de idrottsliga reglerna, som inledningsvis bär bevisbördan
för att åtgärden är proportionerlig. Vad gäller EU-rätten är detta tydligt.223 Detsam218
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CAS 95/142, Lehtinen, punkt 14; CAS 96/156, Foschi, punkt 13.2; CAS 99/A/246, W
mot FEI, punkt 31. Se också t.ex. CAS 95/122, NWBA mot IPC; CAS 2000/A/312, Leipold;
CAS 2004/A/624, Lichtenegger (andra exempel på proportionalitetsprincipens tillämpning
på straffets längd).
CAS 98/200, AEK Athens, punkterna 124–136.
Se ovan avsnitt 4.2.
Se ovan avsnitt 4.2.4.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkterna 43, 45, 47; mål C-415/93, Bosman, punkterna 105, 107, 125, 135.
Se t.ex. mål C-265/06, kommissionen mot Portugal, punkt 39; mål C-286/07, kommissionen
mot Luxemburg, punkt 37; mål C-110/05, kommissionen mot Italien, punkt 62. Vad gäller
motsvarande regler inom konkurrensområdet, se t.ex. Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av
den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, EUT L 1, 4/1/2003, s. 1, artikel 2 (”Det företag eller den företagssammanslutning
som åberopar att bestämmelserna i artikel 81.3 i fördraget är uppfyllda skall ha bevisbördan
för att villkoren i den punkten är uppfyllda.”); Se t.ex. mål T-201/04, Microsoft, punkterna
688, 696–697 (det ankommer ”på det berörda dominerande företaget och inte på kommissionen att i förekommande fall och innan det administrativa förfarandet avslutas göra gällande eventuella sakliga skäl och härvid anföra argument och bevisning.”).
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ma bör dock gälla även i andra sammanhang, då åberops- och bevisbördan av praktiska skäl måste placeras på den part som har bäst kunskap om de övervägande som
kan ha legat bakom åtgärden. I praktiken är det ofta omöjligt för den utomstående
parten att visa vilka skäl som legat till grund för en åtgärd. Detta innebär att en begränsning inte är att anse som proportionerlig till dess att den som ligger bakom åtgärden uppfyllt sin bevisbörda.
För det första är det tveksamt om de idrottsliga företrädarna i varje individuell
situation kan förklara hur de idrottsliga reglerna bidrar till att uppfylla något av de
åberopade syftena. Som utretts ovan präglas de idrottsliga dopingreglerna av inkonsekvens och någon enhetlig och tydlig linje saknas.224 Det syfte som ligger närmast till hand är att förhindra att utövare genom att dopa sig får en orättfärdig fördel i prestationsförmåga jämfört med sina konkurrenter. Det skulle dock innebära
att dopingreglerna kan rättfärdigas endast om en prestationsökande effekt faktiskt
kan påvisas, vilket ofta kan vara svårt.225 Detta uppmärksammades av CAS i F mot
FEI som ansåg att man måste anta att bruk av en förbjuden substans har en prestationshöjande effekt även om det inte är vetenskapligt påvisat.226 På ett liknande sätt
ansåg schweiziska Bundesgericht i Shafflützel att rättsliga instanser inte bör bedöma
frågan då det skulle ge upphov till ”oändliga diskussioner” om domstolar skulle
börja granska olika substansers prestationshöjande effekt.227 Jag delar inte CAS:s
och Bundesgerichts slutsatser som i praktiken innebär att de dopingbekämpande
åtgärdernas lämplighet ska presumeras vid en proportionalitetsbedömning. Till
skillnad från CAS i F mot FEI anser jag att det åligger den som vidtagit en åtgärd att
bevisa att den är lämplig för att uppnå det enligt denne avsedda ändamålet. Dessutom, ju mer ingripande en åtgärd är i en enskilds rättigheter, desto mer underbyggd och säkrare måste den enligt Alexy vara.228
För det andra kan de utdömda straffens proportionalitet i vissa fall ifrågasättas.
Ett regelsystem som bygger på fixerade sanktioner och som saknar möjlighet att beakta omständigheterna i det aktuella fallet kan sannolikt redan på denna grund bedömas som oproportionerligt. Detta har accepterats även av CAS.229 Införandet av
Koden har inneburit vissa förändringar vad gäller straffens proportionalitet. Å ena
sidan har straffen åtminstone formellt sett blivit mer proportionella till följd av de
ändringar som infördes i Koden 2009.230 Å andra sidan innebär införandet av spe224
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Se ovan avsnitt 4.2.
Rigozzi m.fl. (2003), s. 53–54.
CAS 95/147, F mot FEI, punkt 11.
Shafflützel, 5C.248/2006, särskilt punkt 4.6.3.
Alexy (2002), s. 418 (också känd som ”The Second Law of Balancing”).
CAS 98/214, B mot FIJ, punkt 21.
Gardiner m.fl. (2012), s. 387–391.
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cifika regler kring straffmildring att den jämkningsmöjlighet som utvecklats i
CAS:s praxis åsidosätts.231 Det har också ifrågasatts huruvida möjligheten att nedsätta straffet i praktiken tillämpas i tillräcklig omfattning.232 Kvarstår gör också att
de idrottsliga reglerna vad gäller konsekvenserna för en dopingförseelse vilar på två
presumtioner vars proportionalitet kan ifrågasättas. Den första är presumtionen att
straffet för en första dopingförseelse i de flesta fall ska vara avstängning från allt deltagande i organiserad idrottsverksamhet i två år.233 Den andra är att standardpåföljden vid en andra förseelse är livstidsavstängning.234 Studier har visat att AAS har en
positiv effekt på muskelfibrer som kvarstår under många år,235 vilket är ett argument för att tvååriga avstängningar är proportionella och att även längre avstängningar kan motiveras.236 Trots att få torde påstå att cannabinoider är lika prestationshöjande, innebär lika allvarliga hälsorisker eller strider mot ”idrottens anda” i
samma omfattning som anabola steroider237 dock är straffet detsamma för båda
substanserna.
Schweiziska Bundesgericht har haft en relativt generös inställning när det gäller
straffens proportionalitet. Bundesgericht har fastslagit att endast ”extremt allvarliga
och helt oproportionella straff ” kan åsidosättas på rättslig väg och att standardpåföljden om två års avstängning är att betrakta som proportionerlig.238 Tyska domstolar
har kommit fram till samma slutsats vad gäller avstängningar om två år för en första
förseelse, men att längre avstängningar inte är proportionella.239 De idrottsliga straffens proportionalitet diskuterades av EU-domstolen i Meca-Medina, men kom tyvärr aldrig att prövas.240 Det framstår som tveksamt att en viss längd på avstängning
alltid är proportionerlig medan en annan alltid är oproportionerlig. Tvärtom ligger
det i proportionalitetsprincipens själva idé att straffet ska återspegla allvaret i den bestraffade gärningen. Det förefaller dock orimligt att samtliga de gärningar för vilka
påföljderna nu är desamma är lika allvarliga. Särskilt tveksam i proportionalitets231
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McLaren (2006), s. 16–18.
Se Rosen (2007), s. 8.
Dopingreglementet (2011), § 10.2–10.3; Koden (2009), 10.2–10.4.
Dopingreglementet (2011), § 10.7; Koden (2009), 10.7.
Se Eriksson (2006).
Jfr Sjöqvist m.fl. (2008), s. 1878.
Dessa är de kriterier som WADA tillämpar för att avgöra om en viss substans ska
förbjudas eller ej. Se vidare ovan kapitel 3.
N, J, Y, W mot FINA, 5P.83/1999. Se även Shafflützel, 5C.248/2006 (syftena bakom
dopingreglerna ansågs väga tyngre än utövarnas rättigheter).
Rigozzi m.fl. (2003), s. 63.
C-519/04 P, Meca-Medina, punkt 55 (”Klagandena har dessutom inte åberopat att
de i det nu aktuella fallet tillämpliga och utdömda straffen skulle vara alltför långtgående,
varför det inte kan anses styrkt att de aktuella antidopningsreglerna är oproportionerliga.”).

198

KAPITEL 9. GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER SOM RÄTTSLIG BEGRÄNSNING

hänseende är livstidsavstängning som normalpåföljd för en andra förseelse. En så
allvarlig påföljd borde rimligen vara förbehållen de allra allvarligaste fallen.
För det tredje kan principen om strikt ansvar granskas jämte oskyldighetspresumtionen även utifrån proportionalitetshänsyn. Som diskuterats vilar principen
om strikt ansvar på en avvägning mellan, å ena sidan, idrottsrörelsens möjligheter
att effektiv bekämpa doping och, å andra sidan, utövarens rätt att presumeras oskyldig och möjlighet försvara sig.241 Vid en bedömning av principen om strikt ansvars
proportionalitet är frågan om principen innebär en alltför långtgående begränsning
i utövarnas rättigheter i förhållande till det avsedda syftet. Kring denna fråga saknas
konsensus. CAS och vissa kommentatorer menar att det inte är möjligt att försäkra
rättvis tävlan med mindre ingripande åtgärder. De trycker särskilt på att de idrottsliga dopingorganen saknar sådana tvångsmedel som rättsliga instanser använder
för att utreda brott, och att bevisbördan att visa avsaknad av skuld måste läggas på
utövaren då han eller hon är den ende som i praktiken kan visa på det ena eller andra.242 CAS har också i sina avgöranden tryckt på att regeln om strikt ansvar inte
innebär att utövare står utan skydd utan att de i straffhänseende har en rätt och
möjlighet att motbevisa presumtionen.243 I många fall kan dock varken de idrottsliga instanserna eller utövaren själv bevisa att skuld förelåg respektive saknades och
konsekvensen av de idrottsliga reglernas konstruktion blir att utövaren bär risken i
dessa situationer. Nationella domstolar har generellt funnit principen om strikt ansvar befogad.244 Schweiziska Bundesgericht har dock förbehållit sig rätten att överpröva idrottsliga beslut som utgör allvarliga kränkningar av den enskildes rättigheter eller påför denne en sanktion som är helt oproportionerlig i förhållande till den
bestraffade förseelsen.245

9.6 Sammanfattande slutsatser: Frihet under ansvar
I vilken utsträckning det idrottsliga förfarandet i ett dopingärende omfattas av och
är förenligt med skyddet för utövarnas grundläggande rättigheter är, som utredningen ovan visar, en komplex fråga. Liknelsen av rätten som en gräns inom vilken
den idrottsliga dopingkampen har att hålla sig är sällan mer träffande än när det
241
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Se t.ex. CAS 95/141, Chagnaud; CAS 98/214, Bouras; CAS 2001/A/317, Aanes,
punkt 34–35. Se också ovan avsnitt 6.3.3.
Se t.ex. CAS 94/129, Quigley; Connolly (2006), s. 182–183.
Se t.ex. CAS 95/141, Chagnaud; CAS 98/214, Bouras; CAS 2001/A/317, Aanes,
punkt 37.
Se t.ex. Baumann, 13 U 66/01, punkt 65; Gundel, 4P.217/1992; Slaney (7th Cir. Ind.
2001).
N, J, Y, W mot FINA, 5P.83/1999.
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gäller skyddet för grundläggande rättigheter. Grundläggande rättigheter kan i viss
utsträckning vara direkt tillämpliga, men deras effektiva tillämpning och genomdrivande uppstår främst genom att de inkorporeras i de idrottsliga reglerna eller i
att CAS och andra idrottsliga institutionerna erkänner och tillämpar dem. Det är
således möjligt att korrekt hävda att det idrottsliga systemet i mer än obetydlig omfattning anammat och respekterar grundläggande rättigheterna.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bakom denna utveckling, som kan
framstå som huvudsakligen frivillig, finns ett latent hot om rättslig intervention.
Utredningen ovan har vederlagt att grundläggande rättigheter aldrig är tillämplig i
idrottsliga förfaranden och visat på ett antal konkreta situationer där bristande respekt för utövarnas grundläggande rättigheter kan föranleda att rättsliga instanser
överprövar de idrottsliga åtgärderna. Det är således inte tal om att idrottslig verksamhet i sin helhet faller utanför de grundläggande rättigheternas tillämpningsområde, utan snarare om att idrotten har frihet under ansvar. Huruvida de idrottsliga
aktörerna i sitt agerande går utöver sitt handlingsutrymme måste och kan rimligen
komma att bedömas från fall till fall.
Hittills finns det relativt få konkreta exempel på idrottsliga dopingregler som
framgångsrikt utmanats med stöd av grundläggande rättigheter, något som bland
annat kan förklaras med att utövarna historiskt undvikit att utmana de idrottsliga
reglerna på rättslig väg. Detta tycks dock vara på väg att förändras. För det första ger
idrottens tilltagande kommersialisering enskilda starkare motiv att rättsligt utmana
idrottsliga beslut. Till skillnad från amatören innebär en avstängning för den professionella idrottsutövaren att denne förlorar sitt levebröd. Detta innebär också, i
sin tur, att de inte obetydliga kostnader och olägenheter som följer med att driva en
rättsprocess avskräcker amatörer i högre utsträckning än professionella idrottsutövare. En ökad grad av professionalisering eller kommersialisering torde därmed
innebära fler rättsprocesser. För det andra är förhållandet mellan rätten och idrotten utsatt för en påtaglig europeiseringstrend som bland annat innefattar ett mer
omfattande och konkret tryck på den idrottsliga dopingkampen när det gäller att
respektera utövarnas grundläggande rättigheter.246 För det tredje och avslutningsvis
kan man tala om att idrotten ”förrättsligas”, en process som bland annat innebär att
idrottsliga tvister i högre utsträckning slits av rättsliga organ.247 Till följd av dessa
utvecklingslinjer blir det troligare att idrottsliga åtgärder av olika slag kommer utmanas. Således blir det också viktigare att de idrottsliga aktörerna beaktar och respekterar grundläggande rättigheter om man vill undvika rättslig intervention.
246
247

Se vidare ovan avsnitt 7.4.
Se vidare nedan avsnitt 11.3.
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EU:s marknadsregler
som rättslig begränsning

10.1 Inledning
Den Europeiska unionens rättssystems förhållande till och påverkan på dopingkampen har berörts ovan. I kapitel 7 diskuterades sannolikheten för att unionen tar
sig en mer aktiv roll i dopingkampen och, i så fall, de troliga konsekvenserna. Föregående kapitel utredde hur skyddet för grundläggande rättigheter, däribland enligt
EU-rätten, utgör en rättslig begränsning för vilka åtgärder som kan bedrivas för att
bekämpa doping. I detta kapitel granskas en snarlik effekt av unionsrätten: hur
andra EU-rättsliga bestämmelser än grundläggande rättigheter, mer specifikt de
som nedan refereras till som ”EU:s marknadsregler”, begränsar vilka åtgärder som
kan vidtas för att bekämpa doping.
Denna fråga får reell betydelse om en individ anmäler idrottsliga regler till kommissionen1 eller utmanar dem i en nationell domstol.2 CAS har dock slagit fast att
även den under vissa omständigheter måste beakta EU:s marknadsregler och detta
oavsett om parterna samtyckt till detta eller ej.3

10.2 Den inre marknaden och marknadsreglerna
Etableringen av en inre marknad utgör unionsamarbetets och EU-rättens kärna.
Den inre marknaden kan förklaras som en vision eller idé om att medlemsstaternas
gemensamma geografiska område ekonomiskt ska fungera som en enda marknad
på samma sätt som en nationell marknad. För att åstadkomma den inre marknaden

1
2
3

Se t.ex. mål C-519/04 P, Meca-Medina.
Se t.ex. mål C-415/93, Bosman.
CAS 98/200, AEK Athens, punkt 10.
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får EU anta lagstiftningsakter4 men många av de centrala bestämmelserna återfinns
i Funktionsfördraget (FEUF).5
Det som framför allt kännetecknar den inre marknaden är att varor, tjänster,
personer och kapital obehindrat ska kunna röra sig mellan medlemsstaterna.6 I
Funktionsfördraget etableras därför vissa grundläggande friheter som är centrala
för den inre marknaden. Dessa omfattar dels rätt till fri rörlighet för varor, tjänster,
personer och kapital,7 dels etableringsfriheten som skyddar enskildas rätt att starta
och bedriva verksamhet i andra medlemsstater.8 Detta är framför allt negativa rättigheter i bemärkelsen att de förbjuder åtgärder som förhindrar eller försvårar rörligheten mellan medlemsstaterna, primärt och mest uppenbart diskriminering på
grund av härkomst, men också icke-diskriminerande hinder för rörlighet mellan
medlemsstaterna av fysisk, teknisk eller fiskal karaktär. Detta omfattar såväl diskriminering och hinder för att lämna en medlemsstat som för att inträda i en annan
medlemsstat.
En annan nödvändig aspekt av etableringen och upprätthållandet av en väl fungerande inre marknad anses vara fri konkurrens, det vill säga att fysiska och juridiska personer i olika medlemsstater kan konkurrera fritt med varandra på lika villkor.
Av denna anledning innehåller fördragen konkurrensbestämmelser, regler som syftar till att förhindra att konkurrensen snedvrids. Dessa består i huvudsak av tre förbud: (i) ett förbud för företag och företagssammanslutningar att förhindra fri och
rättvis konkurrens genom att träffa konkurrensbegränsande överenskommelser
eller beslut,9 (ii) ett förbud för företag som befinner sig i en dominerande ställning
att missbruka denna ställning10 och (iii) ett förbud för medlemsstaterna att stödja
inhemska företag eller inhemsk produktion.11 Slutligen kompletteras de nämnda
reglerna av ett förbud för medlemsstaterna att införa diskriminerande eller beskyddande beskattning.12
Dessa bestämmelser benämns i detta sammanhang kollektivt för ”EU:s marknadsregler” där de ovan beskrivna komponenterna kompletterar varandra. Vad gäller rättsliga och idrottsliga dopingregler är det dock primärt tre komponenter som
är relevanta: (i) rätten till fri rörlighet för arbetstagare enligt artikel 45 FEUF, (ii)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Se t.ex. artikel 114 FEUF.
Se allmänt Kommissionen, Vitboken om den inre marknaden, särskilt s. 4–8.
Se artikel 26.2 FEUF.
Artiklarna 28, 34–35, 45, 56 FEUF.
Artikel 49 FEUF.
Artikel 101 FEUF.
Artikel 102 FEUF.
Artikel 107 FEUF.
Artikel 110 FEUF.
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rätten till fri rörlighet för tjänster enligt 56 FEUF och (iii) förbudet mot konkurrensbegränsande överenskommelser enligt artikel 101 FEUF.13
Vad gäller de grundläggande friheterna för arbetstagare och tjänster kan enskilda fysiska och juridiska personer under vissa förutsättningar åberopa dessa direkt
inför nationella domstolar och andra nationella myndigheter. Detta kan beskrivas
som att de aktuella fördragsbestämmelserna har ”direkt effekt”. Konkurrensrätten är
inte formellt harmoniserad, men i praktiken följer svensk rätt EU-rätten mycket
nära, dels eftersom nationella myndigheter är skyldiga att tillämpa de EU-rättsliga
reglerna direkt, dels eftersom nationell rätt inte får hindra de EU-rättsliga reglernas
fulla tillämpning.14
Att rätten till fri rörligheten för arbetstagare enligt artikel 45 FEUF åtnjuter direkt effekt följer av EU-domstolens dom i Bosman. Målet rörde en belgisk fotbollsspelare, Jean-Marc Bosman, som efter att hans anställning i en belgisk klubb gått ut
erbjöds och antog ett erbjudande om anställning i en fransk klubb.15 Hans möjlighet att spela för den franska klubben begränsades dock av två regler som uppställts
av FIFA, UEFA och URBSFA. Den första regeln förhindrade kontraktslösa spelare
från att spela för en ny klubb förrän den ersatt spelarens tidigare klubbs träningskostnader (träningsersättning). Den andra regeln begränsade hur många spelare
från andra medlemsstater som ett fotbollslag fick ställa upp med (nationalitetsklausuler). I en process inför belgisk domstol hävdade Bosman att båda dessa regler
stred mot hans rätt till fri rörlighet för arbetskraft, ett påstående som den nationella domstolen hänvisade till EU-domstolen.16 I sitt svar till den nationella domstolen
berörde EU-domstolen, som utvecklas nedan, ett antal frågor. En första förutsättning för Bosmans talan var att han kunde åberopa det som nu är artikel 45 FEUF
gentemot de ovannämnda idrottsorganisationerna.
EU-domstolen uttalade i Bosman att en individ kan åberopa sin rätt till fri rörlighet som arbetstagare gentemot en privat aktör om denne på ett kollektivt sätt reglerade en marknadssektor.17 Domstolen har i senare praxis etablerat att detsamma
gäller rätten till fri rörlighet för tjänster.18
I vilken omfattning en enskild även kan åberopa rättigheterna direkt gentemot
andra individer även om de inte kollektivt reglerar marknaden, så kallad horisontell
13
14

15
16
17
18

Se vidare nedan avsnitt 10.4.
Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, artikel 3; mål 14/68, Walt Wilhelm.
Se också Bernitz & Kjellgren (2010), s. 367–368.
Mål C-415/93, Bosman, punkterna 28–30.
Ibid., punkt 49.
Ibid.. Se också mål 36/74, Walrave, punkt 17.
Mål C-341/05, Laval, punkt 98; mål C-438/05, Viking Line, punkterna 56–61.
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direkt effekt, är osäkert. I Angonese fastslog EU-domstolen att en arbetssökande
kunde förlita sig direkt på artikeln gentemot en privat, potentiell arbetsgivare när
denne utsatts för direkt diskriminering på grund av sin nationalitet.19 Det är dock
tveksamt om en individ i andra fall kan åberopa artikeln gentemot en annan individ, liksom vad som gäller rätten till fri rörlighet för tjänster.20 Vad gäller bestämmelser kring doping saknar dock detta sällan betydelse eftersom de idrottsliga reglerna uteslutande är reglering av kollektiv karaktär och att de kan tillämpas gentemot statliga åtgärder, så kallad vertikal direkt effekt, är klarlagt.
I praktiken innebär detta att den som önskar utmana dopingbestämmelsers
överensstämmelse med de grundläggande friheterna lämpligen vänder sig till en
nationell domstol som sedan, i sin tur, kan vända sig till EU-domstolen med frågor
om hur fördragsartiklarnas ska tolkas genom att begära ett så kallat förhandsavgörande.21 EU-domstolen dömer således inte i sak, men genom dess avgöranden vägleder den de nationella domstolarna som dömer i sak. Detta innebär också att den
enskildes möjligheter att få prövat en dopingbestämmelses överensstämmelse med
de grundläggande friheterna i praktiken beror på dennes möjligheter att inleda en
talan i enlighet med nationell processrätt.
Även EU-rättens förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten och missbruk
av dominerande ställning har direkt effekt.22 Reglernas genomdrivande på nationell
nivå säkras av nationella myndigheter,23 vilket för svenskt vidkommande primärt är
Konkurrensverket. En enskild som anser att en annan enskild kränker konkurrensrätten kan anmäla detta till kommissionen eller till Konkurrensverket.24 EU-domstolen har etablerat att den som har tillräckligt intresse av utgången för att kunna
göra en formell anmälan också är tillräckligt personligt berörd för att kunna överklaga ett negativt beslut till EU-domstolen eftersom en sådan prövning är nödvändig för att de ska kunna skydda sina berättigade intressen.25 Eftersom artiklarna 101
och 102 har direkt effekt kan dock även en enskild med stöd av artiklarna väcka
talan vid domstol om fastställelse av avtals ogiltighet, förbud mot att agera, skadestånd eller liknande.26 Den enskilde kan också i en befintlig tvist, till exempel om en
19
20
21
22
23
24

25
26

Mål C-281/98, Angonese, punkterna 34–36.
Barnard (2010), s. 234–235.
Artikel 267 FEUF.
Bernitz & Kjellgren (2010), s. 340; Jones & Sufrin (2011), s. 105.
Artikel 104 FEUF; Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, artiklarna 5–6, 11.
Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, artikel 7.2. Se t.ex. mål C-519/04 P,
Meca-Medina.
Mål 26/76, Metro SB, punkt 13.
Jones & Sufrin (2011), s. 1168.
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avtalsrättslig förpliktelse, invända att avtalet är ogiltigt eftersom det bryter mot
konkurrensrätten.27
Om ett brott mot konkurrensrätten föreligger kan det få flera konsekvenser. För
det första kan den som bryter mot konkurrensrätten åläggas böter och att vid äventyr av vite upphöra med sitt beteende.28 För det andra är sådana avtal och avtalsklausuler som strider mot konkurrensrätten ogiltiga.29 För det tredje och avslutningsvis följer det av EU-domstolens praxis att den som lidit skada till följd av en
konkurrensbegränsande överenskommelse har rätt till ersättning på EU-rättslig
grund.30

10.3 Marknadsreglernas tillämpning på dopingregler
Som diskuterats ovan är en av idrottsjuridikens mest centrala frågeställningar huruvida rättsliga regler ska tillämpas annorlunda och primärt mer generöst på idrotten
på grund av dess ”särart” – en lös referens till de omständigheter som skiljer idrott
från andra verksamheter.31 Frågan om huruvida idrotten som sektor är helt eller
delvis undantagen från EU:s marknadsreglers normala tillämpning kan förstås som
en delfråga i denna diskussion.
Det har sedan länge funnits en politisk debatt inom EU kring hur den ska förhålla sig till idrott32 och som mynnat ut i ett antal dokument och uttalanden där idrottens särart på olika sätt och i olika omfattning uppmärksammats. Till exempel uppmanade medlemsstaterna i samband med Amsterdamfördraget EU:s institutioner
att involvera idrottsorganisationer i frågor som rör idrott och särskilt uppmärksamma det som är ”kännetecknande för amatöridrotten”.33 Mot bakgrund av detta uppmanades också kommissionen inkomma med det som senare blev känt som Helsingforsrapporten34 där den, efter konsultation med företrädare för idrotten,35 utta27
28
29

30
31
32
33
34

35

Se t.ex. mål C-453/99, Courage. Se också Bernitz & Kjellgren (2010), s. 365–366.
Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, artiklarna 5, 23–24.
Vad gäller konkurrensbegränsande avtal följer detta av fördragstexten, artikel 101.2
FEUF. Sannolikt gäller detsamma avtal som utgör missbruk av dominerande ställning.
Bernitz & Kjellgren (2010), s. 365–366.
Förenade målen C-295–298/04, Manfredi, punkt 61.
Se också ovan avsnitt 1.3.
García (2007), s. 1.
Förklaring om idrott, 11997D/AFI/DCL/29, EUT C 340, 10/11/1997, s. 136.
Kommissionen, Rapport från kommissionen till Europeiska rådet om hur man kan
bevara den nuvarande uppbyggnaden av idrotten och upprätthålla idrottens sociala funktion inom gemenskapen – Helsingforsrapporten om idrott – KOM(1999) 644 slutlig,
10/12/1999.
Se t.ex. IP/99/133, 1999-02-24; IP/00/1192, 2000-10-20.
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lade sig kring hur EU och medlemsstaterna bör förhålla sig till idrotten mot bakgrund av de prövningar som ökad popularitet, internationalisering och lönsamhet
har på bevarandet av idrotten som sociokulturell företeelse. Delvis som en konsekvens av Helsingforsrapporten avlade Europeiska rådet i samband med Nicefördraget ett uttalande, Niceuttalandet, där den i vid bemärkelse erkände idrottens ”särskilda kännetecken”, uttalade sitt stöd till idrottsorganisationernas självständighet
och påtalade att EU vid vidtagande av åtgärder bör ”beakta idrottens sociala, fostrande och kulturella funktion”.36 Av Niceuttalandet framgår vidare att Europeiska
rådet inser att idrottsorganisationerna ”har till uppgift att organisera och främja sin
verksamhet, bland annat beträffande särskilda idrottsliga bestämmelser, utformningen av landslag så som de anser det bäst med tanke på målet”.37 Slutligen uttryckte medlemsstaterna liknande tankegångar när de genom Lissabonfördraget
2009 gav EU självständig och direkt kompetens på idrottens område.38 I slutändan
är det dock EU-domstolen som tolkar hur marknadsreglerna ska tillämpas på
idrottslig verksamhet, och nämnda uttalanden har haft mycket begränsad påverkan
på domstolen. EU-domstolen har förvisso i sin praxis noterat skrivelserna i Amsterdamdeklarationen och Lissabonfördraget, men detta har inte fått någon betydelse för resonemanget eller utgången.39
Trots detta rådde det tidigare förvirring kring huruvida vissa idrottsliga regler
på grund av sin ”rent idrottsliga” natur var undantagna från unionsrättens tillämpningsområde.40 Detta berodde på att EU-domstolen i sin tidiga praxis antydde att
idrottsregler som rör frågor ”av rent idrottsintresse” skulle kunna vara undantagna
från unionsrättens tillämpning om de är påkallade för att uppnå sitt avsedda syfte.
Walrave, EU-domstolens första avgörande kring de grundläggande friheternas
tillämpning på idrottslig verksamhet, rörde två individer som hindrades från att arbeta som farthållare vid internationella cykelmästerskap eftersom de idrottsliga
reglerna krävde att farthållarna skulle vara av samma nationalitet som åkarna. EUdomstolen konstaterade allmänt att rättigheternas tillämplighet berodde på om den
aktuella aktiviteten utgjorde ”ekonomisk verksamhet” – ett begrepp av central betydelse som diskuteras vidare nedan – och att den utmanade regeln inte uppfyller
detta kriterium eftersom ”sammansättningen av idrottslag, särskilt landslag, efter36
37
38
39
40

Europeiska rådet i Nice, 7–9 december 2000, Ordförandeskapets slutsatser s. 1 (citerad), 54.
Europeiska rådet, Ordförandeskapets slutsatser efter Europeiska rådets möte i Nice,
december 2000, s. 7.
Artikel 165 FEUF. Se vidare ovan avsnitt 7.3 och nedan avsnitt 10.6.
Mål C-176/96, Lehtonen, punkt 33; förenade målen C-51/96 och C-191/97, Deliège, punkt
42; mål C-325/08, Bernard, punkt 40.
Weatherill (2007), s. 4.
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som sammansättningen av sådana lag är en fråga av rent sportligt [sic!] intresse vilken som sådan inte har något med ekonomisk verksamhet att göra”.41 Efterföljande
praxis ger uttryck för ett liknande resonemang.42 Detta förstods av vissa som att frågor ”av rent sportligt intresse” faller utanför EU-rättens tillämpningsområde och
ledde vissa till att hävda att EU-domstolen etablerat ett ”idrottsundantag” som i
korthet går ut på att regler och åtgärder som hör nära samman med idrottens
idrottsliga aspekter är undantagna från EU-rättens tillämpning.
Det framgår dock av EU-domstolens avgörande i Meca-Medina att idrottsliga
regler och företeelser inte åtjnuter ett generellt undantag från EU-rättens tillämpning, inte ens om de har ett mycket nära samband med själva utövandet av idrott.
Till skillnad från tidigare praxis framgår det tydligt av EU-domstolens senare praxis att all idrottsverksamhet faller inom marknadsreglernas tillämpningsområde om
det rör sig om en ”ekonomisk verksamhet”.43 Huruvida den idrottsliga verksamheten är ”ekonomisk” i denna bemärkelse blir således av central betydelse, men för att
förstå vad som avses med detta begrepp måste vi ta ett steg tillbaka.
Huruvida idrottslig verksamhet omfattas av marknadsreglerna eller, annorlunda
uttryckt, huruvida idrottslig verksamhet faller inom marknadsreglernas tillämpningsområde i materiellt och personellt hänseende, beror i synnerhet på tolkningen
av tre begrepp: ”arbetstagare”, ”tjänst” respektive ”företag” eller ”företagssammanslutning”.44 EU-domstolen har konsekvent hållit fast vid att dessa begrepp ska tolkas
utifrån uttrycket ”ekonomisk verksamhet” som tidigare förekom i ett av fördragens
portalstadganden.45 EU-domstolens resonemang var i korthet att de grundläggande friheternas tillämpningsområde måste tolkas mot bakgrund av det syfte för vilka
de tillkommit: förverkligandet av den inre marknaden.46 De grundläggande friheterna är således tillämpliga på all verksamhet av ekonomisk natur, inklusive idrottslig verksamhet.
Vad som faller under konkurrensreglerna är till stora delar detsamma som de
grundläggande friheterna då det framgår av EU-domstolens fasta praxis ”att all
verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad utgör

41
42
43
44
45
46

Mål 36/74, Walrave, punkterna 3–4, 8.
Mål 13/76, Doná, punkterna 14–15. Se också mål C-415/93, Bosman, punkt 76.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkterna 22–33. Se också Jones & Sufrin (2011),
s. 109; Rincón (2007); Weatherill (2007), s. 4; Szysczak (2007).
Dessa är de centrala rekvisiten i artiklarna 45, 56 respektive 101, 102 FEUF.
Mål 36/74, Walrave, punkt 4; mål 13/76, Donà, punkt 12; mål C-415/93, Bosman,
punkt 73; förenade målen C-51/96 och C-191/97, Deliège, punkt 49.
Se också Derlén & Lindholm (2012b).
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ekonomisk verksamhet” vid tillämpning av konkurrensbestämmelserna.47 Som utvecklas nedan finns det dock i vissa hänseenden viktiga skillnader mellan de grundläggande friheternas och konkurrensbestämmelsernas tillämpningsområde.
I sin tidiga praxis på området tillämpade EU-domstolen resonemanget ovan för
att bedöma om idrottsutövare utgör ”arbetstagare” i artikel 45:s bemärkelse eller,
med andra ord, om de kan åberopa rätten till fri rörlighet för arbetstagare när
idrottsliga regler begränsar deras möjligheter att söka eller ta anställning i en annan
medlemsstat. Med ledning av uttrycket ”ekonomisk verksamhet” fastställde EUdomstolen att fotbollsspelare omfattas av rättigheten om de är ”professionella eller
halvprofessionella fotbollsspelare, eftersom de förvärvsarbetar eller tillhandahåller
tjänster mot betalning”.48
Den idrottsutövare som inte får sin ekonomiska utkomst i form av lön, och därmed måste förlita sig på rätten till fri rörligheten för tjänster i stället för rätten till fri
rörlighet för arbetskraft, kan bedömningen av förekomsten av en ”ekonomisk verksamhet” bli något mer komplex. Det finns begränsat med klargörande praxis kring
tjänsterörlighetens tillämpning på idrotten, men EU-domstolens dom i Deliège är
delvis klargörande. Målet gällde en judoutövare som hävdade att uttagningssystemet till internationella turneringar utgjorde ett hinder för hennes rätt att fritt tillhandahålla tjänster.49 Enligt EU-domstolen kan deltagande i tävlingar omfattas av
den grundläggande tjänstefriheten om det ger organisatören möjlighet “att genomföra ett idrottsevenemang som är öppet för åskådare, som tv-kanaler kan sända och
som kan vara av intresse för annonsörer och sponsorer”, men som också “tillhandahålls idrottarens egna sponsorer en reklamtjänst som grundar sig på
idrottsutövningen”.50 Det är alltså inte nödvändigt att utövaren får betalt direkt för
sitt deltagande i en viss tävling för att den eller de regler som reglerar tillträdet ska
omfattas av rätten till fri rörlighet för tjänster.
Analysen av huruvida marknadsreglerna är tillämpliga kan antingen, som i
dessa fall, ta sin utgångspunkt i de individer som träffas av åtgärden, det vill säga de
enskilda som begränsas i sina ekonomiska aktiviteter (oftast regelsubjekten), eller i
de organisationer som vidtar åtgärden (oftast antagande och genomdrivande av
regler). Som tidigare nämnt är det i princip en förutsättning för de grundläggande

47
48
49
50

Se t.ex. mål 118/85, kommissionen mot Italien, punkt 7; mål C-35/96, kommissionen
mot Italien, punkt 36; mål C-49/07, MOTOE, punkt 22.
Mål 13/76, Donà, punkt 12; mål C-415/93, Bosman, punkt 73 (citerad).
Förenade målen C-51/96 och C-191/97, Deliège, punkt 19.
Ibid., punkt 57.
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friheternas tillämpning att den senare är aktör som ”kollektivt reglerar” marknaden.51
Om det reglerande utgör en inkomstkälla för den organisation som vidtar åtgärden är rekvisitet ”ekonomisk verksamhet” uppfyllt. I MOTOE uttalade EU-domstolen att det grekiska bilsportförbundet bedrev ”ekonomisk verksamhet” när den anordnade och kommersiellt exploaterade motorcykeltävlingar.52 På ett liknande sätt
bedriver ett förbund ”ekonomisk verksamhet” om det direkt eller indirekt erhåller
någon ekonomisk fördel av att någon annan, till exempel ett nationellt förbund eller
en enskild idrottsförening, bedriver idrottslig verksamhet.53
Det är dock inte nödvändigt att det finns ett vinstsyfte.54 EU-domstolen har
också upprepade gånger slagit fast att den aktuella enhetens rättsliga form och hur
den är finansierad saknar betydelse vid bedömningen huruvida den omfattas.55 Att
de aktörer som etablerar och genomdriver dopingregler i de flesta fall är stiftelser
eller ideella föreningar saknar således betydelse för bedömningen huruvida de bedriver ”ekonomisk verksamhet”.
Det är inte heller nödvändigt att den som vidtar åtgärden själv bedriver eller tjänar på verksamheten för att det ska röra sig om ”ekonomisk verksamhet”. I Piau
prövades huruvida de krav som FIFA uppställde för att erhålla en agentlicens var
förenliga med konkurrensreglerna. Tribunalen fann att den reglerade verksamheten, tillhandahållandet av agenttjänster, var en ”ekonomisk verksamhet”.56 Tribunalen fann också att om de enskilda fotbollsföreningarna bedriver ”ekonomisk verksamhet” och utgör ”företag” i konkurrensbestämmelsernas bemärkelse – vilket ansågs klarlagt i målet – så utgör de nationella fotbollsförbunden, liksom de förbund
de i sin tur är medlemmar av, ”företagssammanslutningar”.57 Att vissa av förbundets
medlemmar är amatörklubbar påverkar inte denna slutsats.58
För att marknadsreglerna ska vara tillämpliga krävs dessutom att situationen i
fråga innehåller en gränsöverskridande dimension. Som utvecklats ovan syftar de
grundläggande friheterna till att möjliggöra och ytterst uppmuntra till rörlighet
mellan medlemsstaterna. Utanför deras tillämpningsområde faller således situatio51
52
53
54
55
56
57
58

Se ovan avsnitt 10.2.
Mål C-49/07, MOTOE, punkt 26.
Mål T-193/02, Piau, punkterna 71–72.
Mål C-49/07, MOTOE, punkt 27.
Se t.ex. mål C-41/90, Höfner & Elser, punkt 21; förenade målen C-264/01, C-306/01,
C-354/01 och C-355/01, AOK Bundesverband, punkt 46; mål C-49/07, MOTOE, punkt 21.
Mål T-193/02, Piau, punkt 73.
Ibid., punkt 69.
Ibid., punkt 70. Denna slutsats finner också stöd i förenade målen C-51/96 och C-191/97,
Deliège, punkt 46.
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ner som endast rör en medlemsstat, en så kallad ”rent intern” situation.59 Att det rör
sig om en åtgärd som vidtas av ett nationellt förbund eller en klubb mot en idrottsutövare i samma nation utesluter dock inte att det finns en gränsöverskridande dimension; kravet är uppfyllt om åtgärden innebär att idrottsutövaren hindras från att
söka eller ta anställning eller erbjuda sina tjänster i en annan medlemsstat.60 ”En extern beröringspunkt kan emellertid bland annat utgöras av att en idrottare deltar i
en tävling i en annan medlemsstat än den där han eller hon är etablerad.”61 Gemenskapskopplingen kan dock inte vara alltför långsökt eller hypotetisk.62
På ett liknande sätt förutsätter de EU-rättsliga konkurrensreglernas tillämplighet att den aktuella företeelsen kan påverka handeln mellan medlemsstaterna, ett
krav som vanligen benämns ”samhandelskriteriet”. EU-domstolen har tolkat samhandelskriteriet extensivt: det innefattar alla begränsningar som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan påverka handelsmönstret mellan medlemsstaterna.63 Det är sällsynt att samhandelskriteriet inte är uppfyllt.64 Med ”handel” avses
inte bara handel med varor. Även regler som påverkar rörligheten i andra hänseenden, till exempel rörligheten av tjänster, kan påverka samhandeln.65 Utanför artikel
101:s tillämpningsområde faller dock sådana avtal eller beslut mellan aktörer vars
svaga ställning med medföra att avtalet eller beslutet ”endast obetydligt påverkar
marknaden”.66
Mot bakgrund av denna utredning kan det konstateras att utformningen och
tillämpningen av dopingregler i de allra flesta situationer faller inom såväl de
grundläggande friheternas som konkurrensbestämmelsernas tillämpningsområde.
Detta gäller statliga åtgärder men också idrottsliga åtgärder som normalt är ett utslag av ”kollektiv reglering”. Vad gäller tillämpningen av reglerna om de grundläggande friheterna är det endast amatöridrottare som faller utanför. Vad gäller konkurrensbestämmelserna kan även verksamhet som rör dessa omfattas om de deltagande föreningarna eller förbunden på annat sätt har intäkter av den aktuella verksamheten.

59
60
61
62
63
64
65
66

Mål 175/78, Saunders, punkt 11.
Se mål C-415/93, Bosman, punkterna 88–91.
Förenade målen C-51/96 och C-191/97, Deliège, punkt 58.
Se t.ex. mål C-299/95, Kremzow.
Mål 56/65, Société Technique Minière, s. 249.
Bernitz (2011), s. 71–72. Ett av de få fall där samhandelskravet inte var uppfyllt är
mål 22/78, Hugin, punkterna 15–26.
Se generaladvokat Albers förslag till avgörande i mål C-176/96, Lehtonen, punkt
104; Bernitz (2011), s. 71–72.
Mål 5/69, Völk, punkt 7.
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10.4 Strider dopingregler mot EU:s marknadsregler?
Från frågan om marknadsreglerna kan tillämpas på dopingregler – som ovan besvarats huvudsakligen jakande – ska skiljas den om dopingregler faktiskt står i strid
med marknadsreglerna. Det finns i detta sammanhang anledning att i analysen tydligt särskilja de grundläggande friheterna från konkurrensreglerna eftersom de
bygger på olika kriterium och, som utvecklas nedan, leder till delvis olika slutsatser.
Vi inleder med att undersöka huruvida de idrottsliga dopingreglerna utgör ett
hinder för fri rörlighet. Den tydligaste och på många sätt allvarligaste kränkningen
av de grundläggande friheterna är åtgärder som diskriminerar på grund av nationalitet eller ursprungsland. Ett idrottsligt exempel på sådana direkt diskriminerande
hinder är krav på nationalitet för deltagande i en idrott. Det är dock förhoppningsvis mycket ovanligt att dopingregler är utformade eller tillämpas på ett diskriminerande sätt.
De grundläggande friheterna kan dock även användas för att undanröja ickediskriminerande hinder för fri rörlighet: varje åtgärd som hindrar eller avskräcker
en medborgare i en medlemsstat från att utöva sin rätt till fri rörlighet rätten för arbetskraft eller tjänster utgör ett hinder för denna frihet även om den tillämpas oberoende av nationalitet.67
Ett illustrativt exempel från EU-domstolens praxis på hur icke-diskriminerande
idrottsliga åtgärder kan utgöra ett hinder för fri rörlighet är regler om träningsersättning. Sådana regler utgör enligt EU-domstolens dom i Bosman ”ett hinder för
den fria rörligheten för arbetstagare, eftersom det i dem föreskrivs att en professionell fotbollsspelare inte kan utöva sin verksamhet i en ny förening som är etablerad
i en annan medlemsstat innan denna förening har betalat den tidigare föreningen
en övergångsersättning, vars storlek de två föreningarna har avtalat eller slagit fast
enligt idrottsförbundens regler”.68 Kravet är således tämligen lågt: reglerna behöver
inte utgöra ett absolut hinder – såsom ett förbud – utan det är tillräckligt att det gör
det ”mindre lockande” för denne att utöva sin fria rörlighet.69
Det är uppenbart att de idrottsliga dopingreglerna hindrar idrottsutövare från
att fritt röra sig mellan medlemsstaterna. Essensen i den bestraffning som följer på
en dopingförseelse är att den dopade förhindras från att utöva sin idrott, i det land
där denne är aktiv, där dopinggärning begåtts liksom i alla andra länder där de tillbörliga förbunden tillträtt Koden.70 Den enda egentliga förutsättningen är av mer
67
68
69
70

Se t.ex. mål C-415/93, Bosman, punkt 96; mål C-325/08, Bernard, punkt 34.
Mål C-415/93, Bosman, punkt 100.
Mål C-325/08, Bernard, punkterna 35–36.
Se också Europaparlamentet, Skriftlig fråga nr 1262/96; Kommissionen, Svar på
Europaparlamentets skriftliga fråga nr 1262/96.
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praktisk och beviskaraktär: den som utmanar dopingreglernas förenlighet med de
grundläggande friheterna måste i enlighet med vad som diskuterats ovan kunna
visa att denne annars hade utnyttjat dessa friheter.71 Eftersom en fällande dom inte
i sig utgör ett hinder för att utöva idrott i andra medlemsstater är det mer långsökt
att de rättsliga reglerna mot doping skulle utgöra ett hinder för den fria rörligheten.72
Länge rådde det större oklarhet kring konkurrensbestämmelsernas tillämpning
på idrottsliga regler. EU-domstolen ombads tidigt och vid upprepade tillfällen att
uttala sig kring konkurrensreglernas tillämpning på idrottslig verksamhet, men avstod på olika grunder.73 Kommissionen har i ett antal mål prövat de idrottsliga konkurrensreglerna.74 Även EU:s domstolar har i några ärenden tillämpat konkurrensreglerna på idrottsliga företeelser, till exempel ovan diskuterade Piau och MOTOE.75
Det för detta sammanhang mest illustrativa avgörandet är dock Meca-Medina. I
samband med världscupen i långdistanssimning i Brasilien 1999 testade två simmare, David Meca-Medina och Igor Majcen, positivt för den anabola substansen
nandrolon. Enligt de dopingregler som gällde vid tillfället var gränsvärdet för
nandrolon 2 ng per ml urin. Meca-Medina och Majcen testade 9,7 respektive 3,9 ng
per ml, och avstängdes på fyra år. Meca-Medina och Majcen valde att angripa dopingreglerna på unionsrättslig väg genom att de 2001 inlämnade ett klagomål till
kommissionen där de bland annat påstod att reglerna, i strid med artikel 101 FEUF,
utgjorde ett led i ett samordnat förfarande mellan IOK och de ackrediterade laboratorier som utför testerna. Vidare hävdade de att det gränsvärde som satts för
nandrolon inte stod på vetenskaplig grund och att regeln därför inte uppfyllde det
proportionalitetskrav som följer av EU-domstolens praxis, det vill säga att åtgärden
ska vara lämplig och inte gå längre än nödvändigt.76
Kommissionen ansåg att IOK:s regler inte omfattades av den unionsrättsliga
konkurrensrätten och beslöt därför att avslå deras ansökan. Meca-Medina och Majcen ansökte hos Tribunalen om att detta beslut skulle ogiltigförklaras. Tribunalen
avslog deras ansökan på den grunden att dopingregler är ”rent idrottsliga regler”
71
72

73
74
75
76

Se t.ex. mål C-415/93, Bosman, där den enskilde hade träffat en överenskommelse
om att spela för en annan klubb.
Att någon t.ex. fängslats för ett dopingbrott och till följd därav inte kan utöva sin
fria rörlighet är normalt alltför indirekt eller hypotetiskt kopplat till den fria rörligheten.
Se mål C-299/95, Kremzow.
Se mål C-415/93, Bosman, punkt 138; mål C-176/96, Lehtonen, punkterna 28–30; förenade målen C-51/96 och C-191/97, Deliège, punkterna 36–37.
Se t.ex. kommissionens beslut i ärendena nr IV/36.638, IV/36.888 och 37.576.
Mål T-193/02, Piau och mål C-49/07, MOTOE.
Mål T-313/02, Meca-Medina, punkterna 7–20. Se också vidare angående proportionalitetskravet nedan avsnitt 10.5.
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som ”inte…kan omfattas av fördragets bestämmelser om de ekonomiska friheterna,
i synnerhet inte av [artiklarna 56, 101 och 102 FEUF]”.77
Vid sin överprövning tog EU-domstolen tydligt avstånd från Tribunalens resonemang78 och klargjorde hur konkurrensrätten och i synnerhet artikel 101 FEUF
ska tillämpas på idrottslig verksamhet. Som diskuterats ovan krävs det för artikelns
tillämplighet att den aktör som etablerar eller genomdriver dopingreglerna kan betraktas som ett ”företag” eller ”företagssammanslutning” och att den påverkar
”samhandeln”.79 Därutöver krävs att den ”har till sitt syfte eller resultat att hindra,
begränsa eller snedvrida konkurrensen”.80 EU-domstolen konstaterade i MecaMedina att dopingreglerna och de straff som utgör en oskiljbar del av dem kan påverka konkurrensen negativt genom att reglerna, beroende på hur de utformas, kan
innebära att konkurrensen snedvrids.81
Sammanfattningsvis kan det konstateras att idrottsliga dopingregler genom sin
tillämpning inom professionell och semi-professionell idrott i de flesta fall utgör ett
hinder för den fria rörligheten för arbetstagare alternativt tjänster, beroende på vilken idrott det är fråga om, i strid med artiklarna 45 respektive 56 FEUF. Vidare
framgår det tydligt av EU-domstolens praxis att de i strid med artikel 101 begränsar
konkurrensen. Det är inte uteslutet att rättsliga regler mot doping skulle kunna strida mot de grundläggande friheterna, men detta förutsätter en utveckling som i
dagsläget förefaller osannolik. Statliga åtgärder omfattas över huvud taget inte av
artikel 101, och rättsliga åtgärder mot doping kan därför inte utmanas på denna
grund.

10.5 Legitima syften och proportionella begränsningar
10.5.1 Gebhard/Bosman-Wouters/Meca-Medina
Att dopingregler hindrar den fria rörligheten respektive begränsar konkurrensen
innebär dock inte i sig att de är oförenliga med EU-rätten. I en fri rörlighetskontext
har EU-domstolen har tydligt slagit fast att en icke-diskriminerande begränsning av
den fria rörligheten kan rättfärdigas. I Bosman argumenterade idrottsorganisationerna för att de idrottsliga reglerna kunde liknas med regler om säljformer vilka en-

77
78
79
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Mål T-313/02, Meca-Medina, punkt 47.
Se också angående undantaget för ”rent idrottsliga regler” ovan avsnitt 10.3.
Se ovan avsnitt 10.3.
Artikel 101.1 FEUF.
Mål C-519/04, Meca-Medina, punkt 47.
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ligt EU-domstolens dom i Keck inte strider mot rätten till fri rörlighet för varor.82
EU-domstolen valde i stället att tillämpa den analysmetod som formulerades i Gebhard och enligt vilken de relevanta frågorna är om regeln i fråga har ett legitimt
syfte och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna
(proportionalitetsprincipen).83 Vid tillämpning av Gebhard-testet i en idrottslig
kontext är EU-domstolen sannolikt villig att beakta idrottsliga intressen som legitima intressen, men inte göra avkall på proportionalitetsbedömningen.84
EU–domstolen har etablerat ett liknande undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande överenskommelser. I Meca-Medina applicerade domstolen det
test som den först etablerat och tillämpat på advokattjänster i Wouters,85 enligt vilket ett konkurrensbegränsande avtal eller beslut är förenligt med artikel 101 FEUF
om det vilar på ett legitimt syfte och utgör en proportionerlig åtgärd i förhållande
till detta.86
Prövningen av huruvida en specifik åtgärd enligt dessa test är förenlig med de
grundläggande friheterna och konkurrensrätten framstår som funktionellt identisk, i vart fall när det gäller dopingregler och andra åtgärder inom idrott.87 Enligt
båda test är åtgärden acceptabel om två frågor kan besvaras positivt: (i) Vilar åtgärden på ett legitimt syfte? (ii) Är åtgärden proportionerlig för att uppnå syftet? En
idrottslig regel som uppfyller de ovan beskrivna kriterierna är acceptabel under
såväl reglerna om den interna marknaden som konkurrensreglerna och, vice versa,
är en regel som inte är rättfärdigad under det ena regelsystem är som huvudregel
inte heller rättfärdigad under det andra.88

10.5.2 Förekomsten av ett legitimt syfte
Vad gäller den första av de två frågorna ovan – vilar åtgärden på ett legitimt syfte? –
framstår det som uppenbart att de flesta av de syften som vanligen anförs som dopingreglernas grund89 är att betrakta som legitima i EU-rättens bemärkelse. Såväl

82
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Mål C-415/93, Bosman, punkterna 102–103, med hänvisning till förenade målen C-267/91
och C-268/91, Keck, punkt 16.
Mål C-415/93, Bosman, punkt 104, med hänvisning till mål C-55/94, Gebhard,
punkt 37.
Jfr mål C-415/93, Bosman, punkterna 105–114, 121–137.
Mål C-309/99, Wouters, punkt 97, hänvisad till i mål C-519/04 P, Meca-Medina,
punkt 42.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkterna 42, 45, 47.
Weatherill (2006), s. 653.
Rincón (2007), s. 233; Szyszczak (2007), s. 103–104; Weatherill (2006), s. 653.
Se ovan avsnitt 4.2.
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kommissionen90 som EU-domstolen91 har visat förståelse för idrottens sociokulturella funktion och en villighet att acceptera idrottsliga syften som legitima.
När det gäller mer specifikt doping följer det av EU-domstolen dom i MecaMedina att de där aktuella dopingreglerna, såsom normalt är fallet, syftar till att säkerställa att idrottstävlingar kan anordnas och genomföras på ett riktigt, objektivt,
sunt och rättvist sätt och att dessa syften är legitima i en EU-rättslig bemärkelse.92
Detta kan liknas vid när EU-domstolen i Bosman accepterade syftet att upprätthålla ”idrottslig jämvikt” som ett sådant legitimt intresse för vilket de grundläggande
friheterna kan begränsas.93 Det förefaller dock rimligt att även andra syften som
åberopats till stöd för dopingreglerna är legitima, såsom att skydda utövarnas hälsa
och säkerhet.

10.5.3 Proportionalitet
Det är mer tveksamt huruvida de befintliga dopingreglerna är proportionerliga i
förhållande till dessa syften. Proportionalitetsprincipen består för det första av ett
krav på att åtgärden är lämplig för att uppnå ändamålet vilket, i sin tur, primärt
beror på om åtgärden är effektiv och tillräcklig för att uppnå sitt avsedda syfte. För
det andra kräver proportionalitetsprincipen att åtgärden är nödvändig för att uppnå
ändamålet, vilket innebär dels att ändamålet inte kan uppnås genom mindre begränsande åtgärder, dels att begränsningen inte är orimligt omfattande.94 Huruvida
det idrottsliga dopingsystemet uppfyller proportionalitetskravet måste bedömas utifrån de idrottsliga reglernas tillämpning i varje enskilt fall och omständigheterna i
varje situation. Det finns dock vissa saker som generellt kan sägas om systemets
proportionalitet.
Utgångspunkten är att det är den som vidtagit en begränsande åtgärd och som
önskar rättfärdiga den som bär åberops- och bevisbördan för att åtgärden är proportionerlig. Av konkurrensförordningen följer det explicit att den som begränsat
konkurrensen enligt artikel 101.1 FEUF bär åberops- och bevisbördan för de omständigheter som enligt artikel 101.3 kan medföra att bestämmelsen inte är tillämp-
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Se Kommissionen, Vitboken om idrott, s. 35–40.
Se t.ex. mål C-415/93, Bosman, punkterna 105–106; mål C-325/08, Bernard, punkterna 39–40.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkterna 43, 45, 47.
Mål C-415/93, Bosman, punkterna 105, 107, 125, 135.
Se t.ex. mål C-415/93, Bosman, punkterna 107, 135; mål C-210/10, Urbán, punkt
53; mål C-177/95, Ebony Maritime, punkt 57; Barnard (2010), s. 171–172; Tridimas (2006),
s. 139–140.
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lig på åtgärden,95 och detsamma gäller motsvarande undantag i konkurrenslagen 2
kap. 2 §.96 Motsvarande fördelning av bevisbördan gäller vid tillämpning av reglerna om missbruk av dominerande ställning.97 Vidare framgår det tydligt av EUdomstolens praxis att åberops- och bevisbördan är placerad på detta sätt när det
gäller de analoga undantagen från de grundläggande friheterna.98 Åberops- och bevisbördan måste också av praktiska skäl placeras på den part som har bäst kunskap
om de övervägande som kan ha legat bakom den konkurrensbegränsande åtgärden99 eftersom det i praktiken ofta är omöjligt för den utomstående parten att visa
vilka skäl som legat till grund för en åtgärd.
De befintliga idrottsliga dopingreglernas proportionalitet kan utmanas på flera
grunder. För det först kan proportionaliteten i själva definitionen av doping ifrågasättas. Så skedde till exempel i Meca-Medina där Meca-Medina och Majcen hävdade att gränsvärdet för nandrolon (2 ng/ml) var alltför lågt satt och att regeln därför
var oproportionerlig. EU-domstolen instämde i att dopingregler kan strida mot
proportionalitetsprincipen genom att vara alltför långtgående ”vad gäller att bestämma villkoren för hur skiljelinjen mellan straffbara och icke straffbara fall av
dopning skall fastställas”.100 I Meca-Medina var det gränsvärdets proportionalitet
som ifrågasattes, men det finns typer av dopingförseelser vars existens i sig framstår
som oproportionerliga. Till exempel är det svårt att se hur det nuvarande generella
förbudet mot cannabinoider är en lämplig åtgärd för att upprätthålla fair play.
Under alla omständigheter förefaller det mer långtgående än nödvändigt att förbudet gäller inom alla idrotter och i normalfallet vid äventyr av avstängning från all
idrottslig verksamhet i två år.
För det andra kan det ifrågasättas huruvida förutsättningarna för att bestraffa
utövare enligt dopingreglerna är förenliga med proportionalitetsprincipen. Som utretts ovan är vissa dopingförseelser tydligt avgränsade och förutsätter att det är visat
95

96
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100

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, artikel 2 (”Det företag eller den företagssammanslutning som åberopar att bestämmelserna i artikel 81.3 i fördraget är uppfyllda skall ha bevisbördan för att villkoren i den punkten är uppfyllda.”).
Prop. 1992/93:56, s. 79–80.
Se t.ex. mål T-201/04, Microsoft, punkterna 688, 696–697 (det ankommer ”på det
berörda dominerande företaget och inte på kommissionen att i förekommande fall och
innan det administrativa förfarandet avslutas göra gällande eventuella sakliga skäl och
härvid anföra argument och bevisning”).
Se t.ex. mål C-110/05, kommissionen mot Italien, punkt 62; mål C-265/06, kommissionen mot Portugal, punkt 39; mål C-286/07, kommissionen mot Luxemburg, punkt 37.
Se Bernitz (2011), s. 101.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkt 48. Enligt EU-domstolen hade dock de klagande inte fyllt sin bevisbörda att visa att kommissionen gjort en uppenbart oriktig bedömning i denna del. Ibid., punkt 50.
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att den enskilde i något hänseende avsiktligt eller genom oaktsamhet brustit i sitt
agerande, men det finns också dopingförseelser som definierats svepande och extensivt och som inte förutsätter individuell skuld. Detta gäller särskilt förekomstförseelser för vilka det råder strikt ansvar.101 I en enskild situation kan tillämpningen
av sådana bestämmelser innebära att dopingreglerna tillämpas på ett sätt som går
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som påstås ligga till grund för
dem.102
För det tredje krävs det att den sanktion som följer på en dopingförseelse är proportionerlig. Det vill säga krävs det dels att sanktionen inte går utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå de legitima ändamål som den avser uppnå, dels får den
inte vara orimligt långtgående i förhållande till de eftersträvade ändamålen. Det är
främst i två hänseenden som de befintliga idrottsliga reglerna är problematiska i
detta hänseende. Ett tydligt problem är att straffet bör stå i proportion till det hot
som gärningen utgör för det underliggande syftet och för närvarande görs i straffhänseende liten åtskillnad mellan olika dopingförseelser baserat på deras allvarlighet. Om de idrottsliga straffens omfattning under inga omständigheter påverkades
av omständigheterna i det enskilda fallet skulle bristande proportionalitet kunna
fastställas redan på denna grund.103 Att de idrottsliga reglerna möjliggör en nedsättning av straffen, såsom vid avsaknad av skuld eller prestationshöjande syfte,104 är
således av betydelse i rättfärdigande analysen. Det förhåller sig dock inte omvänt så
att förekomsten av möjligheter till strafflindring innebär att sanktionerna därmed
är proportionella. Varje enskilt utdömt straff måste prövas för sig och befinnas vara
proportionerligt. Till exempel är det rimligen både lämpligt och nödvändigt att den
som av misstag brukat ett stimulerande medel ska vara diskvalificerad från att delta
i tävlingar under den period som substansen höjer personens prestationsförmåga.
Mer tveksamt är om det är proportionerligt att denne under flera år därefter ska
vara förhindrad från att delta i all verksamhet.
Det kan också diskuteras om avstängningarnas längd står i proportion till det
underliggandet syftet. Som diskuterats ovan är avstängningstiden i normalfallet två
år vid en första förseelse och livstidsavstängning vid en andra förseelse. Trots att
straffen för olika förseelser under senare år blivit mer nyanserande105 finns det sannolikt situationer där straffmätningens proportionalitet kan ifrågasättas. I synner101
102
103
104
105

Se ovan avsnitt 6.3.3.
Se t.ex. mål T-313/02, Meca-Medina, punkt 16 (de klagande hade till kommissionen
utmanat ”att IOK hade antagit en objektiv ansvarsmekanism”).
Jfr mål C-210/10, Urbán, punkt 55.
Se ovan avsnitt 6.4.3.
Ibid.
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het framstår det svårt att i många ärenden motivera varför ingen kortare avstängning än på livstid är tillräcklig för att uppnå dopingreglernas syfte.
För det fjärde och avslutningsvis uppställer proportionalitetsprincipen vissa
processuella krav. För att en begränsning av en grundläggande frihet ska uppfylla
proportionalitetsprincipen krävs till exempel att åtgärden är noggrant motiverad
och att den finns en möjlighet till överprövning.106 Till exempel kan man som
Meca-Medina och Majcen ifrågasätta det idrottsliga systemets förenlighet med
unionsrätten på den grunden att de idrottsliga instanser som har till uppdrag att besluta i dopingärenden och granska sådana beslut inte är tillräckligt självständiga.107

10.6 Lissabonfördragets betydelse
Vissa tycks tro att de ändringar som införts i artikel 165 FEUF genom ändringarna
i Lissabonfördraget innebär att EU-rättens marknadsreglers inverkan på idrottsliga
företeelser numera är mer begränsad. Till exempel har UEFA tolkat skrivelsen om
”idrottens specifika karaktär” som en förstärkning av idrottens anspråk på autonomi.108 Likaså har Riksidrottsförbundet åberopat fördragsskrivelsen i ett pågående
konkurrensrättsligt ärende, även om det är något otydligt i vilket hänseende detta
skulle ha betydelse.109
Vid en första anblick tycks denna uppfattning finna stöd i EU-domstolens dom i
Bernard där domstolen i ett mål rörande fri rörlighet för arbetskraft inom fotboll
för första gången uppmärksammade fördragets skrivelse om idrottens särart.110
EU-domstolens hänvisning till artikeln avges dock i förbigående i samband med att
rätten konstaterar att idrottens sociokulturella dimension ska beaktas när det gäller
huruvida en inskränkning av den fria rörligheten för arbetskraft är acceptabel, men
artikel 165 saknade betydelse för såväl resonemanget som utgången i Bernard.111
EU-domstolens förhållningssätt till artikel 165 i Bernard kan liknas vid hur den i

106
107
108

109
110
111

Se Tridimas (2006), s. 194.
Mål T-313/02, Meca-Medina, punkt 16.
UEFA, UEFA’s position on Article 165 of the Lisbon Treaty, s. 1 (de noterar dock att
skrivelsen inte kan uppfattas som etableringen av ett idrottsligt undantag från EU-rätten).
Se också Weatherill (2010), s. 11, 14.
Svenska Dagbladet, ”Ett hot mot idrottens kärna”, 2011-03-09.
Mål C-325/08, Bernard, punkt 40. Se även Lindholm (2010).
Bernard är tillsammans med Bosman ett av de få mål där EU-domstolen explicit konstaterar att en idrottslig åtgärd är oförenlig med EU-rätten och inte kan rättfärdigas. Se mål
C-325/08, Bernard, punkterna 49–50.
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tidigare fall noterat den så kallade Amsterdamdeklarationen om idrottens särart
utan att detta fått någon påtaglig betydelse för rättspraxis utveckling.112
Vad gäller de grundläggande friheternas och konkurrensrättens tillämpning på
idrotten får artikel 165 närmast uppfattas som en bekräftelse av domstolens praxis.
Det följer av EU-domstolens praxis att begränsningar av den fria rörligheten för arbetskraft och tjänster och av konkurrensen kan rättfärdigas av ”tvingande skäl av
allmänintresse” och att idrottsliga värden är sådana tvingande skäl mot bakgrund
av idrottens sociokulturella betydelse.113 Artikel 165 kan uppfattas som att medlemsstaterna accepterat de idrottsliga värdenas inom EU-rätten vilket får till följd
att det blir svårt för EU-domstolen att ändra sin praxis i detta avseende. Det saknas
dock anledning att tro att någon sådan ändring skulle vara förestående. I sammanhanget bör det dock noteras att artikel 165 explicit lyfter fram värdena ”rättvisa” och
”öppenhet”. Dessa begrepp har inte haft någon framskjuten roll i EU-domstolens
praxis, men de är vaga till sin natur och det återstår att se vilken bemärkelse domstolen ger dem, om någon.114
Det är rimligt att artikel 165 får en marginell effekt på tillämpningen av de
grundläggande friheterna eftersom artikeln endast avser att reglera EU:s kompetens på idrottsområdet och EU:s behörighet att lagstifta angående om företeelse
saknar betydelse för huruvida samma företeelse strider mot en rättighetsgivande
fördragsartikel. Härvid är det lämpligt att göra en jämförelse med Laval-målet som
gällde svenska fackliga organisationers möjlighet att genom stridsåtgärder förmå
utländska företag att ansluta sig till svenska kollektivavtal. I målet gjorde bland
annat den svenska regeringen gällande att rätten till fri rörlighet för tjänster enligt
fördragen inte kan tillämpas på fackliga stridsåtgärder eftersom dessa enligt fördragen faller utanför EU:s lagstiftningskompetens. EU-domstolen konstaterade dock
att unionens behörighet att lagstifta kring en viss företeelse saknar betydelse för
huruvida densamma strider mot de fördragsstadgade grundläggande friheterna.115
Ett annat illustrativt avgörande är det så kallade avoir fiscal-målet, där EUdomstolen slog fast att avsaknaden av harmoniserande unionslagstiftning på skatteområdet, vilket EU saknar kompetens att anta, saknar betydelse när det gäller att
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Se förenade målen C-51/96 och C-191/97, Deliège, punkt 42; mål C-176/96, Lehtonen, punkt 33.
Se t.ex. mål C-415/93, Bosman, punkterna 105–114, 121–137; förenade målen C-51/96
och C-191/97, Deliège, punkterna 60–68; mål C-519/04 p. Meca-Medina, punkterna 45–
48; mål 325/08, Bernard, punkterna 38–39.
Jfr Weatherill (2010), s. 16–17, som menar att utfallet är osäkert, men att ”rättvisa”
kan komma stärka idrottens anspråk på autonomi, medan ”öppenhet” hotar detsamma.
Mål C-341/05, Laval, punkterna 86–88.
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avgöra om en nationell skatterättslig åtgärd utgör ett hinder för etableringsfriheten.116
Avsaknaden av samband mellan lagstiftningskompetens och de grundläggande
friheternas tillämpningsområde innebär å andra sidan också att en utvidgning av
EU:s lagstiftningskompeten, vilket delvis kan anses ha skett på idrottens område,117
inte heller medför att idrotten i utökad omfattning berörs av de grundläggande friheterna. Inte heller har EU:s lagstiftningskompetens i sig betydelse för huruvida en
individ kan åberopa de grundläggande rättigheter som EU-rätten skyddar gentemot en medlemsstat.118
Däremot kan kompetensutvidgningen åtminstone i teorin få betydelse för diskrimineringsskyddets tillämpning. I rätten till fri rörlighet för arbetstagare och
tjänster ingår att medlemsstaterna är skyldiga att avhålla sig från att diskriminera
mot professionella idrottsutövare från andra medlemsstater. Artikel 18 FEUF innehåller dock även ett allmänt förbud mot diskriminering på grund av nationalitet
som enligt EU-domstolen förbjuder medlemsstater från att uppställa regler som
missgynnar medborgare från andra medlemsstater på grund av nationalitet när
denne agerar på ett område där EU har lagstiftningskompetens.119 Att EU fått viss,
direkt lagstiftningskompetens på idrottens område kan således innebära att amatöridrottares skydd mot diskriminering på grund av nationalitet därigenom
stärks.120

10.7 Sammanfattande slutsatser: Hinder måste motiveras
Det följer av utredningen ovan att idrottsliga dopingregler i stor omfattning kan utmanas med stöd av EU:s marknadsregler i den utsträckning som de tillämpas inom
professionell eller semi-professionell idrott liksom i andra ”ekonomisk verksamheter”. Eftersom reglernas tillämpning i dessa situationer ofta utgör ett hinder för den
fria rörligheten eller en begränsning av konkurrens som grundar sig på ett ”legitimt
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Mål 270/83, kommissionen mot Frankrike, punkt 24.
Se vidare nästa avsnitt.
Jfr mål C-144/95, Maurin. En EU-rättslig rätt till skydd för grundläggande rättigheter kan dock aktualiseras om EU utnyttjar sina befogenheter och antar lagstiftning som
ska genomdrivas på nationell nivå. Se t.ex. mål 5/88, Wachauf.
Mål C-122/96, Saldanha, punkt 23. I Saldanha bestod missgynnandet av att landets
domstolar krävde att medborgare från andra medlemsstater skulle ställa säkerhet för rättegångskostnader och att motsvarande krav inte ställdes på landets egna medborgare.
Det är dock svårt att komma på realistiska exempel på situationer som inte täcks av
andra, sedan tidigare gällande regler.
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syfte”, blir det avgörande oftast huruvida reglernas tillämpning i en specifik situation är förenligt med proportionalitetsprincipen.
Gardiner m.fl. tolkar Meca-Medina som att antidopingreglerna uppfyller proportionalitetsprincipen.121 Detta är enligt mitt förmenande en alltför långtgående
slutsats av domen. Att EU-domstolen i slutändan inte fann anledning att ändra
kommissionens beslut i Meca-Medina122 beror på materiella och processuella omständigheterna i det individuella fallet och utesluter inte att den i ett annat fall skulle komma till en annan slutsats.123 Tvärtom finnas det ett antal aspekter av reglerna,
så som de för närvarande är utformade, vars proportionalitet kan ifrågasättas.
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123

Gardiner m.fl. (2012), s. 365, 368.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina, punkt 54.
Se t.ex. mål T-508/09, Cañas mot kommissionen, som dock inte ledde fram till
någon dom. Tribunalens beslut i beslut om den 26 mars 2012, EUT C 151, 26/5/2012, s. 45
(grund för dom i saken saknas).
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KAPITEL 11.

Idrottsligt fusk
och rättslig angelägenhet

11.1 Partner mot doping?
Genom att ta ett brett grepp om statliga och idrottsliga åtgärder mot doping har
denna utredning kartlagt hur de två systemen förhåller sig till varandra. En aspekt
av detta förhållande är statens och politiska organs roll som idrottens samarbetspartner i kampen mot doping. Stat och idrottsrörelse har under årtionden agerat
som partner i kampen mot doping, inte bara i Sverige utan i hela Europa och i stora
delar av världen. Kampen mot doping kan karaktäriseras som en global politiskidrottslig rörelse där stater och idrottsorganisationer på alla nivåer är inblandade
och i stor utsträckning agerar genom gemensamma organ. Detta är särskilt tydligt
efter WADA:s tillkomst,1 men denna utveckling har fortsatt därefter och kommer
sannolikt att fortsätta i framtiden.
Två tydliga och konkreta exempel på denna utveckling är organisationsutredningen mot dopings förslag om att arbetet mot doping fortsättningsvis bör bedrivas
av ett av staten och Riksidrottsförbundet gemensamt ägt aktiebolag2 och den Europeiska unionens allt aktivare inblandning3. Det nära samarbetet till trots har det
inte varit statens avsikt att ta över dopingkampen. Till exempel framhöll regeringen
vid dopinglagens tillkomst att kampen mot doping även fortsättningsvis främst
skulle bedrivas av idrottsrörelsen.4
Utifrån denna beskrivning kan staten beskrivas som havande en understödjande roll i det dopingbekämpande arbete som idrottsrörelsen leder. Detta stöd tar
flera olika former, till exempel genom att ge ekonomiskt understöd och andra icke-

1
2
3
4

Se ovan kapitel 2.
SOU 2011:10.
Se ovan kapitel 7.
Prop. 1990/91:199, s. 15, 17.
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regleringsåtgärder.5 Rättsliga regler som syftar eller får till effekt att doping beivras
kan också förstås som ett sådant stöd, till exempel genom att minska tillgången till
dopingmedel.
Utredningen i denna bok visar dock att det i flera hänseenden finns betydande
skillnader mellan hur de rättsliga och idrottsliga systemen förhåller sig till doping
och vilka åtgärder som bör och får vidtas för att bekämpa doping. En uppenbar
skillnad mellan systemen är att begreppet ”doping” inte betyder samma sak i en
rättslig och idrottslig kontext. Vad avser begreppets formella betydelse, det vill säga
vad som utgör doping enligt respektive regelverk, är det tydligt att det idrottsliga
dopingbegreppet är mer omfattande än det rättsliga. Vad gäller substansdoping
omfattar det idrottsliga regelverket dels fler substanser, dels fler kontakter. Likaså
omfattar de rättsliga reglerna i mycket begränsad omfattning metoddoping samt
många övriga gärningar som utgör idrottsliga dopingförseelser.6 De två systemen
menar alltså inte samma sak med begreppet ”doping”.
Möjligen skulle någon mot detta anföra att den bristande överensstämmelsen
mellan de rättsliga och idrottsliga regelsystemen har begränsad praktisk betydelse
då båda omfattar vad som får betecknas som typfallet av doping: bruk av anabola
steroider.7 En studie av praxis visar dock att dessa fall utgör mindre än hälften av de
idrottsliga dopingförseelserna och att övriga fall består av narkotikabruk och vägran att delta i dopingkontroller.8 Samma studie visar också att regelverken tillämpas
på ett sådant sätt att deras överlappning är ytterst begränsad vad avser vilka individer som faktiskt bestraffas.9
Skillnaderna i definition hör nära samman med att de rättsliga och idrottsliga
skälen för att bekämpa doping tydligt skiljer sig åt. Lagstiftaren bekämpar doping av
folkhälsoskäl. Detta får återverkningar på vad som ska utgöra doping i rättslig bemärkelse, mer bestämt bara sådana företeelser som både är allvarligt hälsofarliga
och utbrett förekommande. Det följer därav att lagstiftaren är restriktiv med att
vidta åtgärder, men att de åtgärder som vidtas huvudsakligen vilar på vetenskaplig
grund och en någorlunda konsekvent linje.10 Det är svårt att hitta någon tydlig, klar
och konsekvent linje i idrottsrörelsens resonemang. Varför en specifik gärning betraktas, definieras och bestraffas som doping förklaras sällan. Utåt tycks de idrotts5
6
7
8
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Se ovan kapitel 6.
Se ovan kapitel 3.
Se t.ex. Statens folkhälsoinstitut (2009), s. 30.
Lindholm (2009), s. 92–99.
Ibid.
Se ovan avsnitt 4.3. Som tidigare diskuterats kan det möjligen diskuteras huruvida
bruk av tillväxthormon uppfyller de rekvisit som lagstiftaren själv uppställt i förarbetena
till dopinglagen.
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liga dopingreglerna i huvudsak motiveras med ett principiellt ställningstagande om
fair play, men i praktiken tycks de vila på det mer pragmatiska syftet att upprätthålla idrottens legitimitet.11
Sammanfattningsvis är beskrivningen av stat och idrottsrörelse som partner i
kampen mot doping något missvisande: när staten och idrottsrörelsen talar om att
det är angeläget att bekämpa doping menar de delvis olika saker och drivs i huvudsak av olika motiv. I den mån staten och idrottsrörelsen agerar på olika områden
blir konsekvenserna av dessa skillnader begränsade, men det är ett varnande
exempel.

11.2 Kollisionskurs!
Utredningen ovan har också klarlagt var den rättsliga gränsen för dopingbekämpande åtgärder går. Utredningen visar att en sådan gräns finns och att statens och
idrottens förhållande vad gäller doping fortsättningsvis mindre entydigt kommer
att handla om ett partnerskap mot doping och i högre utsträckning om att rättssystemet används för att utmana de idrottsliga reglerna och åtgärderna. Denna bok
kommer således till samma slutsats som Gardiner m.fl.: ”Anti-doping is far from a
settled legal landscape.”12
Exakt vilka idrottsliga företeelser som kommer att utmanas, på vilken grund och
i vilken omfattning det kommer att vara framgångsrikt är svårt att säga. Vissa saker
framstår dock som tämligen tydliga. Idrottsrörelsen kan förvänta sig att den i framtiden i ökad utsträckning kommer att behöva motivera sina regler och sina beslut
inför domstol. Som analyserats ovan finns det ett antal företeelser som kan ifrågasättas, däribland (i) principen om strikt ansvar, (ii) de presumerade påföljderna,
(iii) det sätt på vilket dopingkontroller genomförs, och (iv) definitionen av doping,
och då synnerhet vad gäller dess tydlighet och förutsebarhet.
Schweiziska Bundesgerichts avgörande i Shafflützel är illustrativt. Målet stod
mellan, å ena sidan, ägaren och tränaren av en häst som behandlats med medicin
innehållande en förbjuden substans och, å andra sidan, schweiziska travförbundet
som efter det att låga halter av en förbjuden substans upptäckts i prov diskvalificerade hästen och vägrade betala ut prispengar till käranden.13 Käranden menade att
de aktuella dopingreglerna var oproportionerligt stränga i det att gränsvärdena liksom de påfunna mängderna av den aktuella substansen låg under de nivåer där
substansen hade en påvisbar prestationshöjande effekt. Bundesgericht fann att
11
12
13

Se ovan avsnitt 4.2.
Gardiner m.fl. (2012), s. 391.
Jfr NJA 2001 s. 511 där sakomständigheterna var liknande.
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rättsliga instanser inte kan bedöma vilka gränsvärden som är lämpliga, att det inte
är möjligt att granska olika substansers prestationshöjande effekt eftersom det skulle ge upphov till ”oändliga diskussioner” och att en substans prestationshöjande effekt är omöjlig att kvantifiera.14
Utredningen ovan visar på att sådana krav kan och sannolikt kommer att ställas.
I framtiden kan idrottsrörelsen till exempel förväntas kunna motivera varför en viss
substans är förbjuden, varför ett visst tröskelvärde valts för den substansen och varför en viss påföljd ska följa på en viss förseelse. Om idrottsrörelsen vill kunna försvara sina dopingregler framgångsrikt bör den enligt mitt förmenande allvarligt
överväga att begränsa deras materiella omfattning. De idrottsliga dopingreglerna
innehåller en kärna av gärningar som man tydligt kan förklara varför de bör bestraffas samt för vars beivrande stränga påföljder framstår som motiverade. Öppna
definitioner som inkluderar ”liknande substanser” bör undvikas med hänsyn till att
de minskar förutsebarheten. Likaså bör fasta straffsatser undvikas då deras proportionalitet ofta kan ifrågasättas.

11.3 Förrättsligande på gott och ont
11.3.1 Idrottens ”civilisering”
Denna undersökning förutser således att det rättsliga systemet fortsättningsvis
kommer att påverka de idrottsliga dopingreglerna och deras tillämpning. Som berördes inledningsvis är rättens påverkan på idrotten en komplicerad och ibland
kontroversiell fråga.15 Det är därför intressant och relevant att här avslutningsvis
diskutera de slutsatser som denna studie kommit fram till och huruvida de kan
bidra till ökad förståelse av rättens påverkan på idrott i allmänhet och på dopingkampens område i synnerhet.
Idrottsjuridik är ett relativt nytt rättsområde, men rättens inverkan på idrottslig
verksamhet är del av idrottens civiliseringsprocess som pågått under århundraden
och som resulterat i att idrotten blivit mindre våldsam, mer ”rationell” och mer socialt acceptabel.16 Dessa förändringar är också uttryck för en förrättsligandeprocess
som pågått inom idrotten under längre tid. Som utvecklas nedan uppfattas förrättsligandeprocessen generellt som ett hot mot idrotten, men när det gäller doping välkomnar idrottsrörelsen i stort statlig och rättslig inblandning. Skillnaden i inställning förklaras genom att utreda vilka argument som förekommer mot idrottens för14
15
16

Shafflützel, 5C.248/2006, särskilt punkt 4.6.3.
Se ovan avsnitt 1.3.
Anderson (2010), s. 13–20; McArdle (2000), s. 2–7. Se också Carlsson (2004).
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rättsligande och hur dessa är tillämpliga på doping. Mot bakgrund av detta konstateras att diskussionen om idrottens förrättsligande vilar på ett mer komplext förhållande mellan de rättsliga och idrottsliga normsystemen.

11.3.2 Vad är förrättsligande?
Begreppet ”förrättsligande”17 används på olika sätt i olika sammanhang och kan betyda olika saker. Begreppet har sitt ursprung i sociologin och används av Habermas
för att beteckna en tendens i det moderna samhället där den skrivna rätten (lagar)
utvidgas i två bemärkelser: dels genom att lagar antas på områden som tidigare inte
varit föremål för formell reglering (rättens expansion), dels genom att lagarna blir
mer detaljerade (rättens ökade densitet).18
Habermas använder således begreppet i en tämligen snäv och formell betydelse
som fokuserar på lagstiftning. Andra, efterföljande kommentatorer har gett begreppet en vidare betydelse. Förrättsligande kan delas in i olika komponenter: (i) rättens
expansion genom utvidgad lagstiftning (”legalisering”) eller utvidgad tillämpning
av lagen genom domstolarna (”judikalisering”),19 (ii) rättens ökade detaljrikedom
(”differentiering”),20 (iii) att konflikter i större utsträckning löses med stöd av lag
och (iv) att dömande instanser får större inflytande.21 I denna framställning används begreppet i bred bemärkelse till att innefatta samtliga dessa företeelser.
Det finns också skillnader mellan vem som orsakar dessa former av förrättsligande och hur. Förrättsligandet kan vara eller uppfattas som av staten påtvingat, till
exempel vid utvidgad lagstiftning (externt förrättsligande). De förändringar som
kännetecknar förrättsligande kan dock uppstå även utan omedelbart samband med
en sådan konkret, politisk eller rättslig åtgärd, till exempel förändringar i attityder
eller sätt att tänka (internt förrättsligande).22
I begreppet ”förrättsligande” ligger inte sällan en värdering. Begreppet kan beteckna en process varigenom rättslig kontroll, huvudsakligen lagstiftning antagen
av en demokratiskt vald lagstiftare, ersätter godtycke och nepotism. Förrättsligande
står då för förutsebarhet och processuell rättvisa och är nära förknippad med rule of
law och starkare skydd för grundläggande rättigheter.23 Begreppet kan dock även
17
18
19
20
21
22
23

”Juridification”, ”Verrechtlichung”.
Habermas (1981), s. 524.
Jfr Blichner & Molander (2008), not 1; se även Carlsson (2004), s. 6.
Dessa första två komponenter ligger nära Habermas definition av förrättsligande,
redovisat ovan.
Detta bygger på den taxonomi som presenteras i Blichner & Molander (2008).
Jfr Foster (2006a), s. 157–159. Se även vidare nedan.
Blichner & Molander (2008), s. 36–38.
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vara negativt laddat. Detta förekommer till exempel när förrättsligandeprocessen
analyseras från ett maktperspektiv och där förrättsligande kan representera social
kontroll genom lag.24 Enligt detta synsätt kännetecknas förrättsligande av ökad
kontroll och motsvarande minskad frihet för individen och är därför någonting negativt ur ett liberalt perspektiv.25 Ett annat synsätt förekommer hos dem som använder begreppet för att beteckna en process varigenom makt förskjuts från politik och
politiker till juridik och jurister: förrättsligandet av politiken eller förrättsligande
som motsats till ”politisering”. Denna form av förrättsligandet består av ”judikalisering” och inte av ”legalisering”.26

11.3.3 Idrottens ovälkomna förrättsligande
Med idrottens förrättsligande avses förrättsligandet av en specifik samhällelig företeelse: idrott.27 Det finns tydliga och konkreta exempel på hur idrotten förrättsligats.28 Inom idrott består förrättsligandeprocessen till exempel av att idrottsliga relationer förvandlas till rättsliga relationer, att idrottsliga normer förvandlas till
rättsliga normer och att idrottsliga konflikter löses på rättslig väg.29 Foster beskriver
träffande förrättsligandet som en process varigenom rätten, utan att nödvändigtvis
”invadera” idrotten, formar den till sin avbild.30 Enligt honom är idrottens förrättsligande det bästa exemplet på förrättsligande allmänt eftersom idrott i större utsträckning än andra samhälleliga sektorer uppfattas som ett autonomt fält, en separat sfär inom samhället.31
Varför idrotten förrättsligats och om det är möjligt att undvika är intressanta frågor som inte fullödigt kan behandlas i detta sammanhang. I litteraturen utrycks
dock ofta uppfattningen att idrottens förrättsligande har ett nära samband med

24
25

26
27
28
29
30
31

Se t.ex. Brüggemeier (2011).
Detta förutsätter dock att de statliga aktörerna betraktas som ett kollektiv. Vad gäller idrotten beskrivs ofta det politiska systemet och det rättsliga systemet som två aspekter
av det politiskt-rättsligt system som står mot och inkräktar på det idrottsliga systemet. Se
t.ex. Carlsson & Lindfelt (2010), s. 725–727.
Se t.ex. Silverstein (2009), s. 3–5; Brännström (2009), s. 40–43, 311–316. Detta kan
också benämnas “konstitutivt förrättsligande”. Blichner & Molander (2008), s. 38.
Att exakt definiera vad som utgör ”idrott” är dock inte helt enkelt. Se t.ex. Anderson
(2011), s. 4–7; Gardiner m.fl. (2012), s. 4–12; Healey (2009), s. 3–5.
Se Timonen (2006), s. 238.
Se Carlsson (2004), s. 6–8; Gardiner m.fl. (2012), s. 73–77. Jfr Foster (2006a), s.
159–161 (räknar till idrottens förrättsligande även ökad kodifiering av idrottsliga regler).
Foster (2006a), s. 156.
Foster (2006a), s. 155.
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idrottens kommersialisering.32 Inte sällan skylls denna utveckling på giriga jurister
och agenter som lurar idrottsutövare att slita idrottsliga tvister på rättslig väg i syfte
att själva tjäna pengar.33
De ovan identifierade formerna av förrättsligande förekommer i en idrottslig
kontext. Högsta domstolens dom i NJA 2001 s. 511 är illustrativt. Liksom det ovan
refererade Shafflützel34 gällde målet ett anspråk om utbetalning av prispengar till
ägaren av en häst som vunnit ett lopp, men därefter befunnits dopad. Hästägaren
valde att lösa den efterföljande konflikten med arrangörerna genom att väcka talan
vid allmän domstol. Domstolarna ansåg sig kunna överpröva det idrottsliga beslutet
i materiellt och formellt hänseende.35 Detta får till konsekvens att förhållandena i
den enskilda situationen kommer att granskas utifrån rättsliga normer som inte
nödvändigtvis överensstämmer med de idrottsliga. Sådana prövningar kan dock
även få mer subtila konsekvenser för hur idrottsliga aktörer agerar och förhåller sig
till varandra.
Som diskuterats ovan kan förrättsligande betraktas som ett fenomen med såväl
negativa som positiva sidor. Liksom andra sektorer av samhället kan idrottens förrättsligande medföra förbättringar, till exempel i form av ökad förutsebarhet och
processuell rättvisa.36 Idrottens förrättsligande beskrivs dock ofta som något negativt som bör undvikas och bekämpas.37 Till grund för denna attityd ligger att rätten
som huvudregel inte ska inverka på idrottslig verksamhet och att undantag endast
bör komma i fråga när rätten bidrar med något positivt.38 Detta kan beskrivas som
32

33
34
35

36
37

38

Se t.ex. Carlsson (2004), s. 7; Carlsson & Lindfelt (2010), s. 719; Enehag (2008), s.
2–3, 9; Little & Morris (1998), s. 129–130; Parrish (2003), s. 20; Timonen (2006); Weatherill (2002).
Se t.ex. Arnaut (2006), s. 82; Carlsson (2004), s. 7; Verroken (2001), s. 36. Men jfr
Beloff m.fl. (1999), s. 6.
Se ovan avsnitt 11.2.
Se även Dotevall (2005), s. 37. Av NJA 2001 s. 511 följer att en domstol kan ändra
idrottsorganisationens beslut endast om det står i uppenbar strid med tävlingsreglerna. Se
dock Dotevall (2005), s. 40 (kritiserar denna inskränkning).
Se Beloff m.fl. (1999), s. 6.
Titeln på en artikel av en ledande brittisk idrottsjuridisk akademiker, ”Juridification
of the Football Field: Strategies for Giving Law the Elbow”, illustrerar en spridd grundinställning till idrottens förrättsligande. Gardiner & Felix (1995). Gardiner m.fl. beskriver
rättens påverkan på idrotten huvudsakligen som ett uttryck för ”moralpanik” och därmed,
implicit, som någonting ogrundat och onödigt. Gardiner m.fl. (2012), s. 74–77. I enlighet
med detta synsätt applåderar vissa att domstolar avstår från att ingripa i idrottsliga tvister.
Se t.ex. Gray (2001), s. 26.
Se t.ex. Greenfield & Osborn (2003), s. 3–6; Richardson (2004), s. 137; Gardiner &
Felix (1995), s. 191. Dessa ger uttryck för en sorts idrottslig variant av EU-rättens subsidiaritetsprincip enligt vilken EU ska avstå från att utöva sina befogenheter om syftet med
lagstiftningen lika väl kan uppnås genom att medlemsstaterna agerar. Artikel 5.3 FEU.
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en presumtion mot reglering och annan rättslig inblandning, något som saknar
motstycke inom andra sektorer av samhället.
Inte sällan formuleras sådana negativa åsikter om idrottens förrättsligande i generella ordalag utan att konkreta skäl till varför förrättsligandet är negativt anges.
Detta innebär dock inte att alla påståenden om förrättsligandets negativa effekter är
ogrundade. Det är möjligt att identifiera sex, vanligt förekommande och mer eller
mindre självständiga argument mot idrottens förrättsligande.39

Det materiella argumentet
Ett första argument mot förrättsligandet är att rättens inträde innebär en kvalitativ
försämring av de styrande normernas materiella innehåll. Förrättsligande i form av
externt påtvingade normer ger upphov till konkreta normkonflikter, men även mer
subtila (interna) förändringar kan förändra de styrande normerna i en oönskad
riktning så att de passar den idrottsliga verksamheten sämre.
En grund på vilken en sådan slutsats kan dras är att rätten är generell och utvecklad för samhället i stort, att den är till för att reglera ”normala” sociala kontakter personer emellan och därför är illa lämpad att reglera förhållanden som råder
inom idrotten.40 Det hävdas till exempel att idrott skiljer sig från andra sektorer av
samhället i det att idrotten i högre grad regleras genom formella regler som ska
säkra tävlan (konkurrens) på lika villkor, men även innehåller eller bygger på lek.41
Vissa uttrycker också en oro för att sådant våld som tillåts eller till och med uppmanas inom idrotten är oförenligt med de rättsliga reglerna och att förrättsligandet
därför innebär en förändring av hur idrotten utövas.42

Relationsargumentet
Ett andra argument mot förrättsligandet är att det försämrar de idrottsliga relationerna. Detta argument vilar på två antaganden, dels att idrottsliga relationer är av
en särskild natur, dels att relationernas natur förändras till det sämre till följd av förrättsligandet. Problemen med att generellt fastställa relationers art inom en sektion
av samhället gör att det är svårt att avgöra argumentets bärighet. Foster har dock i
olika sammanhang diskuterat frågan och i samband därmed konkretiserat relationsproblemet något. Han gör gällande att relationer inom idrotten inte innehåller
39
40
41
42

Uppställningen nedan bygger delvis på Carlsson (2004), s. 7–8.
Därmed inte sagt att det är en korrekt uppfattning att idrott skulle vara ”mer speciell” än andra samhälleliga sektorer.
Hargreaves (1986), s. 10–11.
Jag återkommer till detta exempel nedan.
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fixerade rättigheter och skyldigheter av det slag som förekommer i rätten.43 I denna
bemärkelse innebär förrättsligandet en fixering av relationernas innehåll och förrättsligandets pris är således minskad flexibilitet. Foster menar också att förrättsligandet hotar idrottens ideella bas. Ett positivt särdrag i de idrottsliga relationerna är
de många individer som genom frivilliga insatser möjliggör verksamheten. Denna
ideella bas hotas enligt Foster av förrättsligandet om det får till följd att de inblandade individerna anser sig förpliktade att agera på ett visst sätt.44
Ett annat sätt på vilket förrättsligandet förändrar relationer är, enligt Weber, att
individerna på grund av rättens tydliga krav på inbördes rättigheter och skyldigheter inte anser sig behöva göra etiska eller moraliska överväganden. I likhet härmed
framhåller Habermas risken för att förrättsligandet medför ”att etiska förhållningssätt trängs undan och ersätts av strategiska och framgångsrika dito.”45 Att förrättsligandet enligt detta synsätt leder till mer egoistiska och opersonliga relationer är
rimligen lika tillämpligt på idrottens förrättsligande och idrottsliga relationer som i
andra sammanhang.

Konfliktslösningsargumentet
Det tredje argumentet mot förrättsligande är att de rättsliga instanserna är sämre än
de idrottsliga på att lösa de konflikter som uppstår inom idrotten. Argumentet fokuserar på den aspekt av förrättsligande som innebär att idrottsliga aktörer i ökad
utsträckning löser konflikter med idrottslig anknytning i rättsliga forum.46 Konfliktslösningsargumentet bygger delvis på relationsargumentet: de idrottsliga relationernas unika art, till exempel större flexibilitet och ideella åtaganden, medför att
de konflikter som uppstår inom idrotten bör lösas genom mekanismer med motsvarande egenskaper. Sambandet mellan relations- och konfliktslösningsargumenten går enligt Foster även åt andra hållet såtillvida att ökad rättslig konfliktlösning
påverkar de idrottsliga relationernas natur.47 Rättslig konfliktlösning är därför negativt av samma skäl som anfördes ovan vad gäller förändringen av de idrottsliga
relationerna.

43
44
45
46
47

Foster (1993), s. 106. Detta ger enligt Foster upphov till kommunikationsproblem
mellan systemen. Ibid.
Foster (2006a), s. 158–159 (”from voluntarism to legalism”).
Brännström (2006), s. 304–305, 307–308, s. 307 citerad.
Foster (2006a), s. 158.
Ibid., s. 164.
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Identitetsargumentet
Somliga menar att förrättsligandet på olika sätt undergräver idrottens identitet. Till
exempel analyserar Enehag hur rättens inblandning försvårar existensen för sociala
subsystem som det idrottsliga.48 Detta anknyter till Timonen som förtjänstfullt diskuterar hur idrottens professionalisering och förrättsligande är två relaterade fenomen som orsakar identitetsproblem inom idrotten.49
Men vad, mer specifikt, är problematiskt med idrottens identitetsproblem? I en
övergångsfas innebär det interna slitningar, men detta framstår inte som ett övertygande argument för att undvika förrättsligande om det på sikt och totalt sett innebär en förbättring. Det är i och för sig möjligt att idrottens identitet i mer materiellt
hänseende kan försämras till följd av förrättsligandet.50 Detta ligger dock då rimligen inom eller mycket nära de ovan diskuterade argumenten: till exempel hör en
försämring av idrottens identitet nära samman med försämringen av de idrottsliga
relationerna.
De hittills diskuterade argumenten mot idrottens förrättsligande – det materiella argumentet, relationsargumentet, konfliktlösningsargumentet och identitetsargumentet – relaterar till den teori som flyktigt – men ofta – benämns som idrottens
särart. Teorins kärna är, grovt förenklat, att idrott i olika hänseenden avviker från
andra sektorer och att detta bör beaktas vid rättens tillämpning.51 Utifrån vad som
anförts ovan omfattar idrottens särart bland annat att idrotten tillåter eller uppmanar beteenden som inte är acceptabla i andra sammanhang, att idrotten har en ideell bas och att relationer inom idrotten kännetecknas av flexibla rättigheter och
skyldigheter.

Autonomiargumentet
Ett femte argument som ofta framförs mot idrottens förrättsligande – i synnerhet
förrättsligande i form av utvidgad eller mer detaljerad lagstiftning – är att det hotar
idrottsrörelsens rätt till självstyre, också benämnt rätten till självbestämmande eller
autonomi.52 Något stöd för var, när och hur denna idrottsliga rätt till självstyre uppstod ges sällan och inte heller preciseras denna rättighets materiella innehåll.
En rättighet som tydligt existerar är föreningsfriheten, vilken onekligen angränsar till frågan om idrottens rätt till självstyre.53 Föreningsfriheten är förvisso en
48
49
50
51
52
53

Enehag (2008).
Timonen (2006), s. 40–43.
Även om det är svårt att konkretisera vad det skulle bestå i.
Se ovan avsnitt 1.3.
Anderson (2010), s. 19. Se även Foster (1993), s. 105; Timonen (2006), s. 239, 249–250.
Se Timonen (2006), s. 243.
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rättighet i egentlig mening, men denna omfattar endast individens rätt att bilda och
ansluta sig till föreningar (positiv föreningsfrihet) och omvänt dennes rätt att inte
behöva tillhöra en förening (negativ föreningsfrihet).54 Föreningsfriheten kan dock
inte användas som ett argument för att motsätta sig förrättsligandet av idrotten i
andra avseenden än när den inskränker dessa individers rättigheter.
Trots att vissa talar om en ”rätt till självbestämmande” torde således få mena att
det rör sig om en rättighet i egentlig mening. Det är snarare fråga om en ”tradition
av självbestämmande” där lagstiftare och domstolar under lång tid avstått från att
reglera respektive döma i frågor med nära samband till idrottslig verksamhet.55
Detsamma kan dock rimligen även sägas om andra samhälleliga sektor som blivit
föremål för förrättsligande. Om förrättsligandet innebär en ändring av tradition
och inte en kränkning av en ”genuin” rättighet blir autonomiargumentets bärighet
otydlig. På vilket sätt har idrottens självbestämmande ett värde självständigt från
kvalitén i de regler som idrottsrörelsen antar?56
Här kan man tänka sig två argument. För det första kan det hävdas att förrättsligandet (särskilt i dess ursprungliga Habermasiska bemärkelse) minskar den enskildes frihet och således är negativt från ett liberalt perspektiv.57 Mot detta resonemang kan anföras att även idrottsrörelsens regler kraftigt begränsar individens frihet. Förvisso har individen frivilligt valt att delta i idrottsrörelsen, och denne har
teoretiskt ett inflytande över de idrottsliga normerna, men många idrotter är mycket stora rörelser och organiserade i internationella, pyramidliknande strukturer
med långa avstånd mellan individ och beslutsfattande. Inom idrotten förekommer
även formella regler i stor omfattning.58 Följaktligen upplever sannolikt många
idrottsutövare att även idrottsrörelsens reglering inskränker deras individuella frihet och det är inte givet att förrättsligandet i alla sammanhang innebär ytterligare
frihetsbegränsningar.59

54
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57
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Se t.ex. regeringsformen 2 kap. 1 § 1 st. 5 p. och 2 §; Stadgan, artikel 12.1; Europakonventionen, artikel 11.
Jfr Carlsson & Hoff (2005), s. 52 (beskriver idrottens autonomi som en ”strävan mot
självreglering”); Enehag (2008), s. 2 (karaktäriserar detsamma som ”en ideologi som säger
att idrotten är självreglerande”); Greenfield & Osborn (2003), s. 1 (talar om ”the idea of
self-regulation”); jfr Foster (1993), s. 105 (menar att idrottens autonomi är en myt som
används för att skydda idrotten från rättslig reglering).
Det senare utgör del av det materiella argumentet diskuterat ovan.
Jfr Enehag (2008), s. 9. Se även diskussionen ovan.
Hargreaves (1986), s. 11.
Tvärtom rör många aktuella idrottsjuridiska spörsmål tillämpningen av rättsregler
som syftar till att skydda individen från idrottslig reglering och ge denne större frihet, t.ex.
när det gäller tillämpningen av EU-rättens grundläggande friheter på idrotten.
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Ett andra och mer övertygande argument är att förrättsligandet undergräver
idrottsrörelsens legitimitet och trovärdighet som normgivare samt förskjuter makten mellan olika aktörer inom idrottsrörelsen,60 och därmed försvårar för idrottsrörelsen att med auktoritet reglera sådana frågor som inte omfattas av lagstiftning. Ett
argument mot förrättsligande av idrotten som hör samman med idrottens autonomi är således att det försämrar effektiviteten i den modell där staten och idrottsrörelsen delar ansvaret att reglera idrottsliga verksamheter.61

Komplexitetsargumentet
Ett sjätte och avslutande argument mot förrättsligandet är att det bidrar till ett mer
komplext och svårförståeligt rättsläge som av den enskilde uppfattas som mer osäkert. Förrättsligande kan få sådana konsekvenser i två hänseenden. För det första
innebär samexistensen av flera normsystem dels att svar på en viss fråga måste
sökas i båda system, dels att båda system reglera samma fråga och att den som söker
svaret därvid måste avgöra vilket system som har företräde. Redan inom idrotten
uppstår denna typ av komplexitet på grund av att det existerar idrottsliga normgivare på flera olika nivåer inklusive nationell, regional och internationell nivå. Detta
blir dock ännu mer komplext om rättssystem på dessa nivåer också får större betydelse.62
För det andra finns det en risk att förrättsligandet leder till att de styrande normerna – oavsett om de är rättsliga normer i snävare bemärkelse eller icke-rättsliga
normer som förrättsligats – är mer formella, ogenomskinliga och otillgängliga för
lekmän. Detta antagande bygger dock på en delvis missvisande bild av rätten som
stel och krånglig.63

11.3.4 Doping är speciellt!
Eftersom det framförs flera argument mot idrottens förrättsligande kan det tyckas
märkligt att idrottsrörelsen i stort välkomnar lagstiftarens inblandning för att bekämpa doping. Till exempel uppmanar IOK stater att engagera sig i kampen mot
doping och efterfrågar samarbete mellan lagstiftaren och idrottsrörelsen för att ko60
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Jfr Foster (2006a), s. 158–159 (beskriver hur förrättsligandet öppnar idrottsliga regler och beslut för kritik på rättslig grund och hur hotet om rättslig intervention är tillräcklig för att åstadkomma förändringar av reglerna samt hur förrättsligandet ändrar maktrelationer internt inom idrotten).
Se vidare nedan angående rättspluralism.
Jfr Enehag (2008), s. 5.
Brännström (2006), s. 306.
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ordinera lagstiftning relaterat till doping.64 Ett annat exempel återfinns i organisationen av det svenska antidopingarbetet där idrottsrörelsen efterfrågar att staten
tillsammans med idrottsrörelsen ska bilda en nationell antidopingorganisation
”med ett gemensamt ansvarstagande mellan idrottsrörelsen och staten”.65 Riksidrottsförbundet har också ställt sig positivt till strängare rättsliga straff för dopingbrott.66 Utöver dessa typer av extern reglering syns förrättsligandet i hur idrotten
förhåller sig till doping internt; idrottsliga bestämmelser om och förfaranden kring
doping uppvisar många likheter med straffrätten.67 I detta hänseende skiljer sig doping markant från hur man ställer sig till statlig och rättslig inblandning i andra
idrottsliga företeelser; till exempel anser många att rätten bör ha en mycket begränsad roll när det gäller våld mellan idrottsutövare.68
Foster antyder att idrottsrörelsen använder partnerskap med stater kring doping
som en strategi för att i möjligaste mån kunna behålla sitt självstyre.69 Oavsett om
detta är en bra strategi eller ej är det inte uppenbart varför doping och våld mellan
idrottsutövare skulle skilja sig åt på denna punkt. Doping skiljer sig från våld mellan idrottsutövare i två hänseenden som åtminstone delvis kan förklara skillnaden i
mottagande: för det första ligger rättens inblandning i doping i linje med de åtgärder som idrottsrörelsen vidtar och för det andra har idrotten så kraftfullt tagit avstånd från doping att det är tveksamt om doping uppfattas som en företeelse inom
idrotten.
Vad gäller den första förklaringen finns det skillnader mellan vad som utgör doping i idrottslig och rättslig mening. I många praktiskt viktiga hänseenden delar
dock idrottsrörelsen och lagstiftaren uppfattning om vad som ska bekämpas och
viss överlappning förekommer. Detta kommer till exempel till uttryck i att idrottsrörelsens främsta kritik mot gällande lagstiftning mot doping är att den inte är tillräckligt långtgående: till exempel efterfrågar idrotten som nämnt kraftigare rättsliga sanktioner.
Avsaknad av allvarligare konflikter mellan idrottsliga dopingregler och rättsliga
regler för bekämpning av doping innebär att det materiella argumentet mot förrättsligandet inte aktualiseras vad gäller doping. Det förklarar också varför inte hel64
65
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Lausanne Declaration on Doping in Sport, 1999, punkt 6.
SOU 2011:10, s. 17, 149.
Prop. 2010/11:4, s. 80–81 (mer exakt att straffskalorna för dopingbrott av normalgraden och grovt dopingbrott ska sammanfalla eller närma sig dem för narkotikabrott).
Foster (2001), s. 190.
Se t.ex. Clarke (2000); Gardiner & Felix (1995); Richardson (2004), s. 137. Se också
Hartley (2009), s. 93.
Se Foster (2001), s. 189 (identifierar en straffrättslig diskurs inom idrottsrörelsens
kamp mot doping).
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ler autonomiargumentet aktualiseras vad gäller doping. Eftersom den rättsliga inblandningen inte i nämnvärd omfattning utmanar idrottsrörelsens definition av
problemet70 eller de åtgärder som idrotten vidtar mot doping innebär förrättsligandet inte ett ingrepp i idrottsrörelsens autonomi. Därutöver hjälper det att idrottsrörelsen är medveten om att den har svårt att lösa problemen på egen hand. Idrotten
har delvis varit ”den som bjudit in”, vilket rimligen innebär att kränkningen av dess
autonomi uppfattas som mindre allvarlig.
Motsatsvis skulle sannolikt idrottsrörelsen i högre utsträckning uppfatta dopingkampens förrättsligande som ett problem om rätten i ökad omfattning åberopas för att begränsa de idrottsliga åtgärderna mot doping på det sätt som denna studie pekar på är möjligt. Till exempel beskriver UEFA EU-domstolens dom i MecaMedina71 som ett rättsligt och politiskt steg bakåt när det gäller EU:s respekt för
idrottens särart och autonomi.72 Detta kan förklaras med att det materiella argumentet och autonomiargumentet i sådana situationer är mer aktuella.
Den andra skillnaden mellan doping och många andra idrottsliga företeelser är
att idrottsrörelsen kraftigt och tydligt distanserat sig från doping och från idrottsutövare som dopar sig. Våld mellan idrottsutövare fördöms, men kan ändå betraktas
som en förlängning av acceptabelt idrottsligt beteende. I detta hänseende skiljer det
sig från doping, vilket ofta uppfattas och beskrivs som en icke-idrottslig företeelse
som helt saknar plats inom eller koppling till den idrottsliga verksamheten. Genom
att doping i sin helhet förskjuts från den idrottsliga verksamheten tappar många av
argumentet mot förrättsligandet av fenomenet sin bärighet: idrottsrörelsen har
ingen idrottslig relation till den som dopar sig, vilket medför att relationsargumentet faller, förekomsten av doping är inte en del av idrottens identitet. Detta innebär i
förlängningen att den rättsliga inblandningen inte heller aktualiserar identitetsargumentet. Det saknas egentligt intresse från idrottsrörelsens sida att på ett smidigt
sätt lösa den uppstådda konflikten med den dopade, vilket är centralt för konfliktslösningsargumentet.
När det gäller doping är det därför bara komplexitetsargumentet som i större
omfattning talar mot ett förrättsligande. Reglering och bestraffning av doping är ett
illustrativt exempel på när förekomsten av olika, formaliserade och komplicerat
strukturerade regler delvis konkurrerar och kompletterar varandra och därmed
70

71
72

Något kortfattat är den rättsliga definitionen av doping snävare än den idrottsliga,
men detta förhindrar inte att den vidare definitionen ligger till grund för dopingbekämpande åtgärder inom idrotten.
Mål C-519/04 P, Meca-Medina. I Meca-Medina slår EU-domstolen bl.a. fast att idrottsliga
dopingregler kan utmanas med stöd av konkurrensrätten.
Infantino (2006).
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skapar en komplex situation. Likaså innebär kriminaliseringen av doping en ökad
belastning på rättsväsendet inklusive tullen, polis, åklagare och domare. Uppenbarligen väger dock dessa skäl inte tillräckligt tungt för att idrottsrörelsen ska motsätta
sig ett förrättsligande av dopingkampen.

11.3.5 Kolonisering, domesticering eller rättspluralism?
Förrättsligande har stundom beskrivits i termer av kolonisering, både när det gäller
förrättsligande allmänt73 och specifikt förrättsligande av idrott.74 Foster utvecklar
bilden genom att tillägga att förrättsligande inte endast uppstår genom rättssystemets tvång och att idrotten mer eller mindre frivilligt bidrar till förrättsligandet.
Förhållandet är dock komplext och sannolikt företar idrottsrörelsen vissa åtgärder
på grund av ett latent hot om rättslig inblandning om de avstår. Som diskuterades
ovan tillhör det också förrättsligandet att den rättsliga logiken breder ut sig och att
aktörer i ökad utsträckning börjar resonera i rättsliga termer. Foster menar att det
därför kan vara lämpligare att tala om rättens domesticering av idrotten snarare än
dess kolonisering.75
Användandet av begreppen ”kolonisering” och ”domesticering” bygger dock åtminstone delvis på en idé om två separata och konkurrerande fält. Denna idé ligger
i ännu större utsträckning till grund för den återkommande diskussionen kring huruvida idrotten åtnjuter autonomi eller om staten får och kan utöva makt över
idrottslig verksamhet.
Mot detta dikotoma synsätt har vissa rättsvetare föreslagit en mer komplex modell för att beskriva förhållandet mellan idrotten och rätten. Denna modell baseras
delvis på teorin om rättspluralism enligt vilken flera normsystem kan samexistera.76
Fosters uppfattning är att idrotten och staten är partner med delade befogenheter i
kampen mot doping. I detta partnerskap reglerar staten på olika sätt, stundom
genom lagstiftning, vissa frågor av lämplighetsskäl utan att därmed inkräkta på
idrottens autonomi eller självstyre.77 Gardiner m.fl. menar att teorin om rättspluralism till och med kan tjäna som ett verktyg för att bekämpa ”rättens alltför genomgripande interventionistiska roll”.78
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Se t.ex. Timonen (2006), s. 238 (citat av Wilhelmsson).
Se t.ex. Carlsson (2004), s. 6; Little & Morris (1998), s. 130; Timonen (2006), s. 252.
Foster (2006a), särskilt s. 159–161. För ett illustrativt exempel på hur denna teori
kan användas för att förklara processer inom idrotten, se Carlsson (2009).
Se allmänt de Sousa Santos (2002), s. 89–98.
Foster (2001), s. 202–203.
Gardiner m.fl. (2012), s. 76–77 (”the too pervasive interventionist role of the law”).
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Utredningen ovan visar att en enkel värdering av idrottens förrättsligande inte
låter sig göras. I vilken utsträckning och på vilket sätt det är lämpligt att rättsliga
normer, principer och institutioner påverkar idrotten varierar mellan olika idrottsliga företeelser. Sådana modeller som diskuterats i detta avsnitt kan inte förklara
allt, men de ger en djupare och bättre förståelse av förhållandet mellan de rättsliga
och idrottsliga normsystemen. Angreppssätt som är öppna och kritiskt granskande
är under alla omständigheter att föredra framför det instinktiva motstånd mot
idrottens förrättsligandeprocess som vissa ger uttryck för.
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Idrottslig praxis (efter instans och kronologiskt)
CAS 92/63, Gundel mot FEI, skiljedom av den 10 september 1992
CAS 94/129, USA Shooting och Quigley mot UIT, skiljedom av den 23 maj 1995
CAS 95/122, NWBA mot IPC, skiljedom av den 5 mars 1996
CAS 95/141, Chagnaud mot FINA, skiljedom av den 22 april 1996
CAS 95/142, Lehtinen mot FINA, skiljedom av den 14 februari 1996
CAS 95/147, F mot FEI, skiljedom av den 22 april 1996
CAS 96/156, Foschi mot FINA, skiljedom av den 6 oktober 1997
CAS 96/157, Federazione Italiana Nuoto (FIN) mot FINA, skiljedom av den 23
april 1997
CAS 98/200, AEK Athens & SK Slavia Prague mot UEFA, skiljedom av den 20
augusti 1999
CAS 98/211, Smith de Bruin mot FINA, skiljedom av den 7 juni 1999
CAS 98/214, Bouras mot FIJ, skiljedom av den 17 mars 1999
CAS 98/222, Bernhard mot International Triathlon Union (ITU), skiljedom av den
9 augusti 1999
CAS 99/A/246, W mot FEI, skiljedom av den 11 maj 2000
CAS 2000/A/312, Leipold mot FILA, skiljedom av den 22 oktober 2001
CAS 2001/A/318, Aanes mot FILA, skiljedom av den 9 juli 2001
CAS 2002/A/378, S mot Union Cycliste Internationale (UCI) & Federazione
Ciclista Italiana (FCI), skiljedom av den 8 augusti 2002
CAS 2004/A/624, IAAF mot ÖLV och Lichtenegger, skiljedom av den 7 juli 2004
CAS 2004/A/726, Calle Williams mot IOC, skiljedom av den 19 oktober 2005
CAS 2007/A/1396 & 1402, WADA & UCI mot Valverde & RFEC, skiljedom av den
31 maj 2010
CAS 2008/A/1545, Anderson m.fl. mot IOC, skiljedom av den 16 juli 2010
CAS 2008/A/1577, USADA mot R, skiljedom av den 15 december 2008
CAS 2011/O/2422, United States Olympic Committee (USOC) mot IOC,
skiljedom av den 4 oktober 2011
CAS 2011/A/2658, British Olympic Association (BOA) mot World Anti-Doping
Agency (WADA), skiljedom av den 30 april 2012
USADA mot Collins, American Arbitration Association No. 30 190 00658 04
(2004)
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