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Förord

När det gäller det ständigt återkommande problemet med att bekämpa dopning måste man, 
oavsett vilken ståndpunkt man väljer att inta, konstatera att de principer som formulerats i 
Europeiska unionens och Europarådets nyligen framtagna rapporter lyser med sin frånvaro i 
diskussionen. I kampen mot dopningen förväntar man sig dessutom en högre grad av effektivitet 
än vad som uppvisas idag. Syftet med denna rapport är därför att diskutera vilka befogenheter 
Europeiska unionen har för att bekämpa dopning, att undersöka var aktuell biologisk forskning 
står i frågan och att undersöka på vilket sätt kampen mot dopning bedrivs.

1. En successiv utveckling mot en överstatlig europeisk politik för att 
bekämpa dopning 

Innan man överväger någon form av ingripande är det viktigt att först se neutralt på saken och 
fråga sig vilka motiv som finns för att på ett politiskt plan ta upp kampen mot dopning. 
Dopningen kan antingen ses som ett problem eller som ett icke-problem, beroende på vilken 
inställning som finns hos idrottsvärldens aktörer. Om man, liksom i vissa anglosaxiska länder 
och Förenta staterna, utgår ifrån idrottsevenemangen i stället för att betrakta reglerna för 
fair-play som grundläggande, blir dopning till syvende och sist bara ett sätt att förbättra 
idrottarnas prestationer och därmed något som förstärker idrottens spekulativa karaktär. Om 
man däremot utgår ifrån att det i en idrottstävling endast är idrottarens personliga fysiska 
förmåga, och dennes träning för att utöka denna, som räknas kommer dopningen i sig att 
motverka idén om en naturlig konfrontation. Principen att bekämpa dopning blir alltså inte 
självklar om man bortser från det som är politiskt korrekt, och om man går in för att undersöka 
dopningproblemet som helhet. 

Kampen mot dopning är inte något nytt och i medlemsstaternas nationella lagstiftning har man 
haft olika strategier för detta ändamål. Det tycks inte – inte ens på internationell nivå – vara 
bristen på föreskrifter som ställer till problem. Snarare är det föreskrifternas vaghet, deras ibland 
bristande koherens, och särskilt det faktum att de är icke-bindande principer som oftast uttrycker 
önsketänkande. Medlemsstaterna fungerar olika; i vissa är det bara staten som ansvarar för 
idrottsfrågor, medan man i andra länder delar på ansvaret med eller delegerar ansvaret till andra 
organ. En harmonisering tycks inte stå på dagordningen, och det verkar inte heller vara önskvärt 
för idrottens aktörer. 

Europeiska unionen försäkrar regelbundet att man avser att vidta åtgärder i kampen mot dopning 
inom idrotten. Man har understrukit att frågan är kopplad till många olika utmaningar: en 
sportslig, en medial, en medicinsk och en samhällelig utmaning. I vitboken om idrott erinras om 
idrottens roll i samhället och dopningen beskrivs som ”ett hot mot den enskildes hälsa och mot 
folkhälsan, ett hot mot principen om fri och rättvis konkurrens och mot sportens image”. Via 
andra politikområden kan således Europeiska unionen mer eller mindre direkt ta sig an idrotten 
och dopningen, men det är svårare att med europeiska befogenheter föra en särskild 
dopningspolitik. 

Man kan alltså fråga sig vad en kamp mot dopningen egentligen ska gå ut på. Ska den föras på 
grund av att dopningen snedvrider konkurrensen mellan idrottarna, och därmed mellan de 
företag som är kopplade till idrott och idrottsevenemang, vilket i sin tur inverkar på andra 
professionella strukturer (med allt vad detta innebär när det gäller börsresultat, sponsorer osv.)? 
Eller bör kampen när allt kommer omkring endast föras som en moralisk fråga som bottnar i en 
oro för folkhälsan? Vi återvänder ännu en gång till den principiella frågeställningen som 
Europaparlamentet bör ställa sig för att få svar på varför man bör ingripa. 
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Förvisso uppträder dopningen som en kränkning av idrottens etiska regler, men kan man därmed 
anse att det förekommer en kränkning av en lag, av en rättighet? Medan straffpåföljderna för 
personer i idrottarens omgivning som medverkat till dopningen tycks vara befogade, förefaller 
straffen mot idrottarna själva vara mindre verkningsfulla. Det är faktiskt så att skulden bedöms 
på olika sätt beroende på om idrottsmannen varit fullt medveten om dopningen eller inte. 

En organiserad kamp mot dopningen som initieras och drivs av unionen förutsätter alltså att 
europeiska instanser intar en tydlig juridisk ståndpunkt när det gäller vad som ska krävas av dem
som utövar en elitidrott och när det gäller målen för en politisk harmonisering. Med 
utgångspunkt i dessa mål kan man utforma tre modeller. 

Enligt den första modellen väljer man att närma sig dopningsfrågan utifrån en folkhälsoaspekt. 
Det är en ståndpunkt som är helt och hållet rationell (den motsvarar delvis hållningen i 
Frankrike, där man har stiftat en lag om folkhälsan). Man är inne på att avvisa ett undantag för 
idrottarna. Normer, kontroller som genomförs på plats och etablerade organ har faktiskt som 
föresats att skydda alla individer. Man har forskat om och känner till effekterna av 
dopningsmedel och dopningsmetoder, men offentliga myndigheter (särskilt de europeiska) 
överlämnar åt idrottsinstanserna att själva upprätta regler och kontrollera sina medlemmar. 
Regleringarna hindrar inte medicinsk forskning, men de kräver att man offentliggör potentiella 
effekter av dopningsmedel och dopningsmetoder. Farmaceutiska laboratorier bör exempelvis 
effektivisera sina tester och informera om vilka effekter preparaten har på hälsan och varför inte 
även på prestationen. 

I modell nummer två konfronterar man frågan om dopning på ett mer direkt sätt, men man gör 
det utifrån ett perspektiv som uteslutande har med idrottsetiken att göra. Den extrema 
variationen av dopningsmetoder medger inte att man utformar särskilda regler för alla olika 
grenar. Med hjälp av en kraftfull antidopningslagstiftning förväntas man på ett mycket utförligt 
sätt kunna definiera idrottens värderingar utan att kränka, men även ge idrottarna en särskild 
juridisk status. Det handlar faktiskt om att etablera en egen lagstiftning för en given grupp, en 
grupp som per definition befinner sig i marginalen av befolkningen. Receptfria preparat är 
förbjudna att använda, till och med att inneha, inte bara för idrottsutövarna utan även för deras 
omgivning. Eftersom det inte är säkert att alla dopningspreparat är hälsovådliga syftar 
kontrollerna till att utesluta fuskarna, och inte till att skydda hälsan hos individerna. Enligt 
principen om jämställdhet mellan deltagarna i en idrottstävling ska alla använda sig av samma 
medel och tekniker. Denna förutsättning är naturligt nog oantastlig. Även om kampen mot det 
angrepp på idrottens etik som dopningen utgör aldrig kommer att vara slutförd betyder det inte 
att den inte ska utkämpas. 

Modell nummer tre är den som lättast kan tillföras Europeiska unionens traditionella 
befogenheter, och den är billigast att sätta i verket. Här fjärmar man sig dock avsiktligt från 
frågans konsensuella diskurs. Idrotten betraktas som en vanlig ekonomisk verksamhet i ett 
liberalt samhälle. Den viktigaste principen är respekten för frihet och konkurrens. Den reglering 
som är genomförbar omfattas av allmän lag och idrottaren ses som en enkel aktör på en 
marknad. Det är möjligt att fastställa regler grundade på arbetsrätt och anställningsskydd, det 
vill säga att förbjuda en person att utöva sin verksamhet om de produkter och tekniker som 
används riskerar idrottarens hälsa eller medför intrång i dennes eller andra personers integritet. 
Man kan associera till alkoholkontroller inom motorsporten. Dessa kontroller är dock inte mer 
legitima än en systematisk gemensam trafikkontroll. 
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2. Biologiska aspekter av dopning: metoder, spårning och risker

I början av 2009 ska normgivande antidopningsregler tillämpas av idrottsinstitutioner och av 
länder som har undertecknat Unescokonventionen. För att ett preparat ska inkluderas på 
förbudslistan ska det vara antingen maskerande eller uppfylla två av följande tre kriterier: 1) det 
ska bidra till, eller potentiellt bidra till, att förbättra idrottsprestationen, 2) det ska utgöra en 
möjlig eller reell risk för hälsan, eller 3) det ska strida mot den sportsliga andan att använda
produkten. Inget av dessa tre kriterier kan ensamt medföra att en produkt inkluderas på 
förbudslistan. 

2.1. Spårningen av produkter utförs på två sätt:

a) DIREKT: Framstegen har odiskutabelt uppnåtts tack vare utvecklingen av modern teknik (man 
använder kromatografisk teknik, masspektrometri och radioisotoper som HPLC, LCMS-MS, 
IRMS) och det är tekniskt möjligt att spåra alla kända dopningssubstanser. Framtiden för 
spårandet av dopning ligger inom metabonomik, proteomik och hos de molekylärbiologiska 
tekniker som används för att spåra nya molekyler och gendopning. Trots dessa uppmuntrande 
fakta visar sig spårandet av flera skäl vara mycket svårt, och bara delvis effektivt:

- Av naturliga skäl har endast de typer av substanser och metoder som man forskat på 
kunnat spåras.

- Resultaten är alltid diskutabla eftersom de begränsas av en viss felrisk: falskt positiva 
svar (ett felaktigt påvisande av dopning) eller falskt negativa svar (vissa produkter har 
redan gått ur kroppen vid kontrolltillfället eller kan döljas genom att andra produkter 
intagits, och slutligen har vissa produkter ännu inte upptäckts inom forskningen).

-
b) Indirekt: Detta tillvägagångssätt syftar till att öka spårningsmetodens känslighet och 
effektivitet samt till att avskräcka från dopning. Målet är att genom ett biologiskt prov mäta 
markörer som tydligt skiljer ut sig vid fall av dopning. Nyligen har individuella blodpass införts, 
men man kan fråga sig om införandet av detta inte har gått alltför snabbt. Man verkar inte ha 
gjort en tillräcklig analys av organisation, tillvägagångssätt, föranalys, tekniker, utrustning och 
dokumentation. 

2.2. Aktuella och framtida dopningsmetoder

Det verkar som att samma produkter används idag som för femton år sedan: testosteron och 
tillväxthormon är fortfarande aktuella. Det är emellertid viktigt att notera att epoetin i alla dess 
former blir alltmer populärt, eftersom detta idag är den enda substans som i sig förbättrar 
prestationen (uthålligheten) utan att man behöver träna. Den aktuella metodutvecklingen rör i 
stor utsträckning olika sätt att inta medlen. Metoderna blir mer och mer tillgängliga och lätta att 
använda (subkutana injektioner, gel, mikrodoser osv.).
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2.3. Framtida metoder 

De närmaste 5–10 åren förväntas inga nya metoder dyka upp. Snarare kommer redan 
existerande metoder att utvecklas, särskilt de som innehåller: 

- Tillväxtsubstanser: Dessa används sedan flera år tillbaka för terapeutiska ändamål, för att 
öka vävnadens sårläkning efter skada eller kirurgisk operation och för att påskynda 
återhämtning. Tillväxtsubstanserna medverkar i processen genom att stimulera bildandet av 
nya celler och genom att övervaka cellernas specialisering utifrån den typ av vävnad som de 
ska inlemma: hud-, muskel-, sen-, ledbandsvävnad osv. De ger spektakulära första resultat 
inom sportens traumavård.

- Gendopning: Det är inte bevisat om detta är effektivt på människor, eftersom etiska 
betänkligheter och förbud mot dopning gör vetenskapliga studier på människor omöjliga. 
Däremot har det bevisats genom forskning på djur. Nyligen utförda experiment visar att 
transfektion av IGF1 i råttmuskler klart begränsar muskelatrofi kopplad till ålder och minskad 
muskelkraft. Därav framgår det intresse som finns för att utveckla sådana tekniker för 
dopningsändamål inom idrotten. 

2.4. Hälsorisker

Officiellt är hälsorisken det främsta skälet till att bekämpa dopning. Dopningens negativa 
effekter beror på en mängd olika parametrar (substansens art, hur lång tid den har intagits, under 
vilka omständigheter den har intagits, idrottarens allmäntillstånd, nyttjad mängd). De risker som 
finns vid intag av flera produkter, i doser som ofta är suprafysiologiska, är mycket okända, inte 
minst för att medicinsk etik och förbud mot dopning också innebär förbud mot vetenskapliga 
studier på människor. Två typer av risker kan lyftas fram: 

a) Allmänna risker: Användande av ett dopningspreparat kan leda till intag av ett annat 
preparat som döljer eller minskar effekterna av det förra. Till detta kan läggas den 
infektionsrisk som finns vid injicering.

b) Särskilda risker: Alla typer av läkemedel har i sig negativa biverkningar. Till detta bör 
läggas risken för beroendeframkallande när det gäller preparat som innehåller 
psykoaktiva ämnen. 

Två viktiga saker måste kommenteras i denna medicinska del. Den första har att göra med den 
personliga integriteten. Varje blodprov innebär ett slags fysiskt intrång och varje urinprov ett 
slags moraliskt intrång (personen tvingas urinera naken i en speciell lokal under övervakning av 
två påklädda personer). Cyklister är föremål för ett antal viktiga kontroller per år (minst 
12 blodprov, 4 urinprov och flera prov per tävling). Kan man inte, om dopning är förbjuden i 
etikens namn, också se tvånget att underkasta sig en antidopningskontroll som ett frihetsintrång 
för idrottaren? På samma sätt förhåller det sig med programvaran ADAMS (system för 
administration och antidopningkontroll), som dagligen lokaliserar idrottaren. 

Den andra kommentaren har att göra med att kampen mot dopning kostar extremt mycket. Ett 
blodpass för 800 cyklister kostar exempelvis 6 miljoner euro. Ett enda komplett antidopningstest 
kostar 1000 euro. Kampen mot dopning utgör därmed en icke försumbar del av budgeten för 
nationella och internationella förbund. 
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3. Dopning, tester och sanktioner – en jämförelse mellan fyra internationella 
förbund (friidrott, cykling, fotboll och simning)

Som en förklaring till ökningen av dopning kan man se en allmänt högre belastning på 
idrottaren. Denna förklaring tycks dock passa bättre för tävlingarnas kvalitativa aspekt än för 
den kvantitativa. Om man sedan 1980-talet kan konstatera ett ökat antal tävlingar inom 
kollektiva sportgrenar, är det faktiskt motsatsen som gäller för individuella sporter. När det 
gäller cykling har exempelvis antalet tävlingsdagar minskat från 130 dagar 1980 till 80 dagar 
idag. Däremot har antalet stora och viktiga tävlingar, vilka tar mycket energi, ökat avsevärt. Till 
detta ska läggas att träningsinsatserna ökat avsevärt såväl kvantitativt som procentuellt i 
intensitet. Om vi stödjer oss på intervjuer med både dopade och icke-dopade idrottare tycks den 
faktor som främst förklarar att man tar till dopning vara smärta och skador till följd av 
träningsinsatser inför tävlingar. 

När det gäller dopningstester finns det tydliga skillnader, inte bara mellan olika internationella 
förbund utan också nationer emellan. Först och främst kan man konstatera en ren skillnad i sättet 
att handskas med information. Vissa internationella förbund kommunicerar i låg utsträckning
om dopning medan andra i hög grad informerar om detta. Det finns mycket stora skillnader när 
det gäller positiva utslag i testerna. Medan det för 2004 exempelvis var 3,5 procent för friidrott 
var det bara 1,02 procent för simning. FIFA uppger en siffra på 0,12 procent för de 
elva senaste åren. Dessa uppgifter är ytterst förvånande eftersom de förklaringar (pengar, 
träningsinsatser, yttre press osv.) som ges för friidrott också framförs för simning och fotboll. 
Dopar man sig mindre eller är kontrollerna mindre tillförlitliga i de senare sporterna? Testerna 
bör ha samma kvalitet. Det är tack vare polisutredningar som man har fått många positiva fall 
inom cyklingen de sista åren. 

Avslutningsvis är det när det gäller tester viktigt att uppmärksamma att festdrogen cannabis 
också är med bland de funna dopningspreparaten. Dessutom har vi stereoider, vilket har nämnts 
ovan. Använder de idrottsmän som tar dessa preparat också icke spårbara preparat?

Denna obalans kan man även se när det gäller sanktioner. Idrottarna får inte samma straff av 
sina respektive förbund. När det gäller cannabis utfärdar IAAF upp till sex månaders 
avstängning medan FIFA bara utfärdar två månader. En liknande jämförelse kan göras mellan 
nationer – mer än hälften av de franska cannabisfallen bestraffas med sex månaders avstängning 
medan två tredjedelar i Tyskland och Belgien endast får en enkel reprimand. Detsamma gäller 
prednisolon för vilket en tredjedel av de franska fallen får 14 månaders avstängning medan alla 
belgiska fall kommer undan med bara tre månader. 

4. Idrottarnas roll i kampen mot dopning

I strävan efter en effektiv antidopningskampanj finns en bristande överensstämmelse – målen är 
inte desamma för alla. Idrottsvärldens mål är framför allt att förbättra prestationerna, och här 
kommer (den legala och …illegala) farmakopén in i bilden. Läkemedelsindustrin och industrin 
för näringstillskott har som mål att optimera sina vinster. Idrottsvärlden utgör bara en del av 
deras handel, och deras dåliga sätt att handskas med försäljningen av produkter med 
dopningsegenskaper är i många fall mer ett resultat av dålig information om myndigheternas 
krav än en avsikt att skada. Även om dessa tre aktörsgrupper är medvetna om kampen mot 
dopningen, utgör den inte någon prioritet för dem. Tvärtom är uppdraget för polisen och tullen 
att hindra alla brott mot allmän ordning. Men dopningen ingår inte i denna kategori, kampen 
mot densamma kostar förhållandevis mycket och straffen är relativt milda. Beslagtagandet av 
dopningspreparat är alltså mer en ”slumpens skörd” än resultatet av en bestämd politik. När väl 
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detta har konstaterats kan vi tillägga att det dessutom saknas en organisation som kan samordna 
olika aktörers åtgärder och som kan agera mot dopning. 

5. Fem scenarier för kampen mot dopning

Sammanfattningsvis tycks det vara angeläget att föreslå fem scenarier för kampen mot dopning i 
Europa. Dessa baseras på den genomgång och de problem som lyfts fram på föregående sidor, 
men innehåller även möjliga modeller för ingripande av Europeiska unionen. Utgångspunkten är 
några enkla konstateranden: 

1. Kampen mot dopning är ett totalt misslyckande 
 Lagar, förordningar och kontroller har inte löst problemen.
 Kontrollerna uppvisar falskt positiva svar.
 Kontrollerna visar att det finns en stor mängd cannabisrökare vilket bl.a. föranleder 

följande frågor: 
 Behandlas idrottande missbrukare och vanliga missbrukare jämställt?
 Det sociala användandet av dessa droger som beskrivs som ”milda

partydroger”.
 Olika straff i olika länder.

 De verkliga negativa bieffekterna har ännu inte hittats, eftersom man använder 
preparat som idag inte kan spåras.

 Kampen och kontrollen har fått följdverkningar: friidrottarna avviker och en svart 
marknad har utvecklats.

 Kampen och kontrollen har främjat användandet av farliga produkter.
 Dopningen ökar.
 Vissa sporter har aldrig varit inblandade i dopningsaffärer.
 Kampen mot dopningen har inte skyddat idrottarnas hälsa – den kan snarare ha 

förvärrat den.

2. Kampen mot dopning lyfter fram etiska frågor
 Idrottarna är mer eller mindre diskriminerade beroende på vilken sport de utövar.
 Diskriminering genom pengar som cirkulerar inom idrotterna och/eller i 

ursprungsländerna. Detta skapar inte bara etiska problem utan även hälsomässiga. 
 Kampen mot dopning innebär ett intrång i privatlivet och en kränkning av den 

personliga integriteten (blodprov, urinprov).

3. Som en följd av detta diskrimineras idrottarna och behandlas annorlunda än 
övriga medborgare: Varför vidtar man inte samma åtgärder för politiska ledare? För 
stora företagsledare? För höga tjänstemän på stora företag osv.?

4. Bör man inte försöka minska de risker som idrottarna löper, genom att på lång sikt 
förbättra övervakningen av dem? Man kan ändå inte utrota dopningen på grund av 
idrottarnas intresse av att vinna medaljer, tävlingsportens logik, de ledandes intresse 
osv.?

5. Bör man inte börja med att genomföra en stor epidemiologisk undersökning för att 
undersöka om dopade elitidrottare har eller inte har mer problem med hälsan, sjukdomar, 
för tidig död osv. än andra människor? 
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Scenario 1: Fortsatt förbud

Fördelar: Inga

Förväntade eller 
påträffade problem

Utveckling i fel riktning Komplementära åtgärder Sanktioner

1. Särskilda medborgare: 
vanliga och civila. 
Idrottaren blir ingen 
vanlig medborgare.

2. Svårt att spåra 
dopningsfall.

3. Svårt att spåra 
preparaten.

4. Problem kopplade till 
förbunden.

3a. Dopningen fördelar sig 
på olika sätt (mellan 
idrotter och professionella 
idrottare, idrotter och 
amatöridrottare, fattiga 
länder, utvecklingsländer 
osv.).
3b. Hälsan för idrottarna 
som efteråt blir ensamma. 

4a. Döljande av 
dopningsaffärer (bevara en 
idrottsgren ren och 
säljande).

4b. Oorganiserade 
kontroller.

4c. Se över kontakterna 
mellan nationella och 
europeiska förbund för att 
ta ett gemensamt ansvar?
4d. Att inte offentliggöra 
eller att inte fullständigt 
offentliggöra resultaten.

2a. Nödvändigt att genomföra 
en longitudinell övervakning av 
varje idrott (juridiskt rör det sig 
om ett intrång i den personliga 
integriteten som bör godkännas 
av idrottaren).
2b. Nödvändigt att utöka 
slumpvisa kontroller före 
tävlingarna (Vem sätter igång? 
Vem ger instruktioner?). 
3a. Nödvändigt att kontrollera 
leveranser och inköpsställen 
(personliga handlingar, tillstånd 
osv.) och omgivningen runt 
idrottaren.
3ba. Nödvändigt att göra 
epidemiologiska studier på före 
detta internationella idrottare.
3bc. Genomföra en medicinsk 
undersökning på lång sikt. 
3bd. Öka antalet 
informationskampanjer och 
förebyggande kampanjer. 
4a. Nödvändigt att inrätta ett 
organ som är helt oberoende och 
som organiserar och håller i
kontrollerna.
4b. Nödvändigt att utforma ett 
särskilt regelverk för att undvika 
vägran att låta sig kontrolleras 
(jfr problem i Spanien i samband 
med fotboll).
4c. Vidta sanktioner mot 
förbund och ledare. 

1 till 4. Utökade 
sanktioner för 
klubbordföranden, 
förbund och läkare.



Dopning inom elitidrotten

x PE409.356

Scenario 2: Legalisering för professionella idrotter och professionella 
idrottsutövare

Fördelar: Tillåter hälsokontroll av idrottarna, reglerar den nuvarande situationen

Förväntade eller 
påträffade problem

Utveckling i fel riktning Komplementära åtgärder Sanktioner

1. Hur ska man avgöra 
vad som i praktiken är en 
professionell idrott? Hur 
ska man kunna avgränsa 
undantaget? 
2. Hur ska man inom ett 
och samma förbund dra en 
gräns mellan 
professionella och 
amatörer?

3. Vad händer med de 
unga (juniorer) som 
utvecklas inom en 
professionell idrott?

4. Vad händer med 
jämställdheten mellan 
olika idrotter?

1. Antalet ”professionella” 
idrotter ökar, utan att de 
verkligen är 
”professionella”.

2. Amatörer dopar sig för att 
kunna bli professionella.

3a. Det blir svårt att skydda 
de unga från att dopa sig för 
att kunna bli professionella.

3b. Innebär det inte en risk 
för att antalet unga i 
förbunden minskar p.g.a. att 
föräldrarna oroar sig?

1. Upprätta en lista på 
idrotter (Vem har kompetens 
och kontroll över sådant?).

2. Upprätta en lista på 
amatöridrottare och 
professionella idrottare 
utifrån organisationer. Men 
med vilken frekvens? Vem 
har kompetens att göra detta?

3aa. Nödvändigt att 
genomföra en longitudinell 
övervakning av varje idrott 
(med idrottarnas 
medgivande). 
3ab. Nödvändigt att utöka 
antalet slumpvisa kontroller 
före tävlingarna (Vem sätter 
igång? Vem ger 
anvisningar?).

2. Kontroll inom 
amatöridrotten: förbud 
mot att bli elitidrottare 
vid positivt resultat på 
dopningskontroll?
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Scenario 3: Legalisering för seniorer

Fördelar: Tillåter hälsokontroll av idrottarna, reglerar den nuvarande situationen,
skyddar juniorerna. 

Förväntade eller 
påträffade problem

Utveckling i fel riktning Komplementära åtgärder Sanktioner

1. Hur ska man säkra 
kontrollen?

2. Hur blir det med 
lagligheten mellan 
idrottarna? Hur blir det när 
juniorerna utvecklas till 
seniorer?

3. Bör man betrakta de unga 
som är på väg att utvecklas 
till seniorer som seniorer? 
Konsekvensen blir ett nytt 
undantag inom idrotten.

1a. Juniorer kan dopa sig 
för att integreras i och för 
att uppnå seniornivå. 

1b. Det blir alltför stor 
nivåskillnad mellan unga 
och seniorer. Detsamma 
gäller mellan professionella 
och amatörer.

3a. Ökat antal 
dopningskontroller för 
juniorer som till varje pris 
strävar efter att bli seniorer. 

1a. Nödvändigt att 
genomföra en longitudinell 
övervakning av varje idrott 
(med idrottarnas 
medgivande). 
1b. Nödvändigt att utöka 
antalet slumpvisa 
kontroller före tävlingarna 
(Vem sätter igång? Vem 
ger anvisningar?).

3aa. Nödvändigt att företa 
en longitudinell 
övervakning av varje idrott 
(som är minst på 
tävlingsnivå)
3ab. Nödvändigt att utöka 
antalet slumpvisa 
kontroller före tävlingarna 
(Vem sätter igång? Vem 
ger anvisningar?).

1b. Förbud för juniorer 
som uppvisar positivt 
resultat i dopningstest att 
övergå till seniornivå.
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Scenario 4: Fastställande av ett maximalt antal tester

Fördelar: Tillåter hälsokontroll av idrottarna, reglerar den nuvarande 
situationen, legaliserar på ett milt sätt

Förväntade eller 
påträffade problem

Utveckling i fel riktning Komplementära åtgärder Sanktioner

1. Svårt att upprätta en 
lista.

2. Problem i anslutning till 
kontrollerna.

3. Problem i anslutning till 
organisationen av 
kontrollerna.

1a. Användande av olika 
tekniker för att 
normalisera mätvärdena.
1b. Användande av 
maskerande preparat.

1a. Information till och 
utbildning av idrottarna.

1b. Information till och 
utbildning av tränarna.
1c. Obligatiorisk deklaration 
av intagna preparat.

2a. Nödvändigt att ha ett helt 
oberoende organ som 
organiserar och ansvarar för 
kontrollerna.
2b. Inrätta kontroll- och 
övervakningsorgan. 
Obligatorisk övervakning av 
ett särskilt organ – annars 
tävlingsförbud. 

3a. Nödvändigt att genomföra 
en longitudinell övervakning 
av varje idrott (med idrottarnas
medgivande). 
3b Nödvändigt att utöka 
antalet slumpvisa kontroller 
före tävlingarna.

2b. Den som vägrar 
övervakning får 
tävlingsförbud.
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Scenario 5: Total legalisering, med obligatorisk övervakning, för stora sporter 

Fördelar: Tillåter hälsokontroll av idrottarna, reglerar den nuvarande 
situationen, idrottaren betraktas som en vanlig medborgare

Förväntade eller 
påträffade problem

Utveckling i fel riktning Komplementära åtgärder Sanktioner

1. Ökning av antalet 
dopningsfall.

2. Tidig efterfrågan på 
dopning hos unga idrottare 
som vill nå högsta nivå: 
dopning blir normen. 

3. Idrottare och rika 
klubbar/idrotter som 
använder eller får tillgång 
till okända preparat eller 
tekniker. 

4. Idrotten får en dålig 
image.

5. Nödvändigt att 
genomföra en 
hälsoundersökning.

1a. Användande av olika 
preparat som kan vara 
farliga för hälsan (särskilt i 
höga doser).
1b. Fortsatt existens av en 
parallell marknad.

2a. Stor hälsorisk för unga 
idrottare i deras 
”tillväxtfas”. 

2b. Dopning på olika 
nivåer: rika och fattiga.
3. Utveckling av en parallell 
marknad.

4a. Färre verksamma.
4b. Bristande intresse för 
tävlandet.

1. Organisation av en 
longitudinell övervakning av 
idrottare (utifrån ett 
hälsoperspektiv).

1b. Förbättrad 
produktkontroll (spårbarhet).

1c. Bättre kontroll av 
distributionen.

2aa. Organisation av en 
longitudinell övervakning av 
idrottare (utifrån ett 
hälsoperspektiv).
2ab. Nödvändigt att 
organisera kampanjer och 
informationssatsningar 
(Vem?).

3a. Organisation av en 
longitudinell övervakning av 
idrottare (utifrån ett 
hälsoperspektiv).

3b. Nödvändigt att utforma 
en lista på ”möjliga” preparat 
som regelbundet 
offentliggörs. 

5. Inrätta övervakningsorgan. 
Obligatorisk övervakning av 
ett särskilt organ - annars 
tävlingsförbud. 

1b. Straffrättsliga och 
ekonomiska påföljder 
på samma sätt som för 
droghandel. 

3a. Sanktioner i 
varnande syfte mot 
ledare, idrottsmän och 
läkare.

5. Den som vägrar 
övervakning får 
tävlingsförbud.
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