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 När rätten sätter gränser
  Integriteten och dopingkampen
I syfte att mer effektivt bekämpa doping övervägs allt mer integri-
tetskränkande åtgärder. Det finns dock rättsliga regler som skyddar 
idrottsutövarnas integritet och som begränsar dopingkontrollernas 
genomförande. I dagsläget är det främst regler till skydd för konsu-
menter som aktualiseras men även integritetsskyddet i regerings-
formen och Europakonventionen kan sätta stopp för vissa nu disku-
terade förändringar.

Do p i n g u p p f a t t a s  av många som ett 
allvarligt och växande problem. I syfte att 
bekämpa doping föreslås därför allt mer 
långtgående åtgärder. Till de åtgärder som 
diskuterats under senare tid hör införan-
det av strängare straff för dopingbrott, 
effektiviserat arbete genom införandet av 
en nationell antidoping organisation 
(NADO) och förbättrade möjligheter till 
kontroll genom att inoperera GPS-sän-
dare under huden på elitidrottare. v Att 
dopingkontroller innebär ett ingrepp i 
idrottsutövarnas personliga integritet får i 
sammanhanget en begränsad uppmärk-
samhet. Apropå sistnämnda förslag och 
den integritetskränkning det skulle 
innebära anförde WADA:s VD i en 
intervju i Svenska Dagbladet (1) följande:

 
“Den [personliga integriteten] är redan kränkt. 
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.”

Den personliga integriteten är dock ett 
rättsligt skyddat intresse. Det innebär att 
liksom EU-rätten (2) kan rättsliga regler 
till skydd för integriteten begränsa vilka 
åtgärder som kan vidtas i syfte att 
bekämpa doping. I denna artikel klargör 
vi under vilka omständigheter de integri-
tetsskyddade reglerna utgör ett hinder för 

att genomföra idrottsliga dopingkontroller. 
Detta är en sammanfattning av en tidigare 
publicerad studie (3).

Att utreda denna fråga detta involverar 
flera mer eller mindre separata moment. 
För det första bör det utredas i vilket 
inflytande staten har över genomförandet 
av idrottsliga dopingkontroller. Det 
rättsliga integritetsskyddet är primärt 
tillämpligt på aktiviteter som staten 
bedriver eller uppdrar åt annan att utföra. 
För det andra är det av rättslig betydelse i 
vilken omfattning idrottsutövarna frivilligt 
samtyckt till kontrollerna. Ett argument till 
stöd för kontrollernas genomförande är att 
dessa inte är påtvingade och därför inte 
kränker integritetsskyddet. För det tredje 
bör varje regelsystem som skyddar utövar-
nas integritet studeras var för sig. Nedan 
beaktas i tur och ordning integritetsskyd-
det enligt offentligrättsliga regler, Europa-
konventionen och civilrättsliga regler.

Delvis privat, delvis offentligt
Dopingkontrollers genomförande i idrotts-
liga sammanhang kan ses som en rent 
idrottslig angelägenhet. För detta synsätt 
talar att formerna för kontrollerna och 
idrottsutövarnas skyldighet att delta 
grundar sig i Riksidrottsförbundets (RF) 
stadgar och andra kompletterande doku-
ment såsom antidopingreglementet, 
föreskrift för dopingkontroll och föreskrift 
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att det står i omvänd proportion till i 
vilken utsträckning som utövaren är 
beroende av idrotten som inkomstkälla. En 
professionell idrottare, som ofta valt bort 
många andra karriärvägar och utbild-
ningar för att satsa på sin idrott, är i högre 
utsträckning beroende av idrotten för sitt 
uppehälle än en amatör. Samtidigt går det 
inte att utöva professionell idrott utan att 
acceptera de dopningsregler som profes-
sionella idrottsorganisationer uppställer. 

I andra sammanhang anses inte sam-
tycket frivilligt lämnat om vägran medför 
negativa konsekvenser för den enskilde 
eller om det på något annat sätt sker under 
påtryckning. Ser man till den medicinska 
rätten så har svårigheterna att inhämta ett 
frivilligt samtycke många gånger lyfts 
fram. Faktorer som kan påverka är exem-
pelvis en av patienten upplevd påtryckning 
från läkare eller anhöriga att genomföra en 
behandling eller ett ingrepp, men även att 
exempelvis en läkarundersökning är 
obligatorisk för att få del av en social 
förmån, så som sjukersättning. Detta kan 
påverka graden av frivillighet hos patien-
ten. Liknande problem att inhämta 
frivilligt samtycke kan man finna inom 
personuppgiftsområdet. Lagstiftaren har 
där lyft fram att den beroendeställning 
som en arbetstagare har i förhållande till 
en arbetsgivare kan göra det svårt att 
inhämta ett helt och hållet frivilligt sam-
tycke till personuppgiftsbehandling. Det 
har därför framförts att behandling av 
personuppgifter med stöd av samtycke bör 
begränsas till sådana situationer där 
arbetstagaren har ett verkligt fritt val och 
senare kan ta tillbaka sitt samtycke utan 
att det medför några nackdelar för denne.

Trots att idrottsutövare i många avseen-
den är i en starkare beroendeställning till 
sin arbetsgivare än många andra arbets-
tagare, då förekomsten av alternativa 
möjligheter att utöva sitt yrke är begrän-
sade, tycks frågan om det genuint frivilliga 
samtycket till dopingtester inte vara 
föremål för någon omfattande diskussion 
inom idrottsrörelsen.

Offentligrättsliga regler
Regler till skydd för medborgarnas integri-
tet återfinns i första hand i regeringsfor-
mens andra kapitel om de grundläggande 
fri- och rättigheterna. Dessa regler syftar 
dock till att skydda den enskilde från 

för vistelserapportering. Genom sitt 
medlemskap förbinder sig utövaren att 
avstå från förbjudna metoder och sub-
stanser och att vid begäran delta i doping-
kontroll. I gengäld ges utövaren möjlighet 
att tillsammans med övriga medlemmar 
påverka de gemensamma regler som 
gäller i verksamheten, inklusive reglerna 
kring doping och dopingkontroll.

Mot detta synsätt talar att staten under 
senare år har fått ett allt större inflytande 
över dopingkontrollernas genomförande. 
Sverige har under de senaste 20 åren gjort 
flera bindande åtaganden att bekämpa 
doping (4-5). Den statliga inblandningen 
har dock ökat i samband med WADA:s 
tillkomst. Sverige har genom internatio-
nella överenskommelser åtagit sig att 
genomdriva WADA:s världsantidoping-
kod (WADC) på nationell nivå, till exem-
pel genom att understödja ekonomiskt att 
idrotten genomför dopingkontroller och 
att återkalla finansiering om detta inte 
sker (6-7). Statens påverkan på doping-
kontrollerna består dels i att påverka 
idrottsrörelsens så att genomförandet 
uppfyller statens åtaganden, dels i att 
genom finansiellt stöd uppmuntra och 
understödja att dopingkontroller genom-
förs.

Sammanfattningsvis är genomförandet 
av dopingkontroller varken en rent 
idrottslig angelägenhet eller ett helt 
statligt uppdrag utan någonting däremel-
lan.

Frivilligt samtycke
Nästa steg i en bedömning av dopingkon-
trollernas förenlighet med mänskliga 
rättigheter blir att bedöma om idrottsutö-
varna går med på dessa kontroller frivil-
ligt. Även där ett samtycke har lämnats är 
det nämligen av rättslig betydelse att 
analysera om detta samtycke också 
lämnats frivilligt. Detta är särskilt rele-
vant då det är just detta frivilliga sam-
tycke som är den grund idrottsrörelsen 
lutar sig på när det gäller dopingkontrol-
lernas genomförande. Det kan framstå 
som om frivilligheten är klar och tydlig, 
om idrottaren inte vill vara föremål för 
dopingtester kan denne sluta utöva sin 
idrott i organiserad form. Dessa är ju en 
del av spelets regler. Samtidigt kan det i 
praktiken vara mer komplicerat än så. 
Måttet av frivillighet kan beskrivas som 

Dopingkontrollant under fotbolls-VM.



64  svensk idrottsforskning  1/2011

staten varför de bara är tillämpliga när 
staten vidtar åtgärder. Till exempel följer 
det av 2 kap. 6 § regeringsformen att det är 
en grundläggande att gentemot det all-
männa inte bli utsatt för påtvingade 
kroppsliga ingrepp. Att lämna urinprov 
kan enligt senare praxis utgöra ett “kropps-
ligt ingrepp” och detta är “påtvingat” om 
det förenas med ett hot om sanktion vid 
vägran eller om den som vill ta provet 
uppträder på ett sådant sätt att den 
enskilde uppfattar att hon eller han måste 
underkasta sig ingreppet. Dessa rekvisit 
kan sannolikt vara uppfyllda vid vissa 
dopingkontroller men trots att staten som 
nämnt utövar ett visst inflyttande över 
dopingkontroller kan inte kontrollanten 
anse utgöra en representant för “det 
allmänna” varför lagrummet ej är tillämp-
ligt. Detta kan dock komma att ändras om 
man väljer att inrätta en delvis statlig 
NADO.

Det finns också andra offentligrättsliga 
krav som skulle aktualiseras om staten 
tilldelar de nuvarande kontrollinstanserna 
eller en eventuell NADO sådana särskilda 
befogenheter som tillkommer det offent-
liga. Dock är inte heller detta aktuellt i 
dagsläget eftersom dopingkontrollerna inte 
för närvarande är ett utslag av myndighets-
utövning.

Europakonventionen
Europakonventionens artikel 8 innehåller 
ett vidsträckt skydd för individens privat- 
och familjeliv. En del av detta skydd utgörs 
av skydd mot påtvingade medicinska 
ingrepp och undersökningar. Europadom-
stolen har konstaterat att en medicinsk 

procedur, även om liksom ett urinprov är 
liten till sin omfattning, kan utgöra ett 
intrång i en persons rätt till respekt för 
privatlivet under artikel 8 (8). Frågan om 
ett urinprov faktiskt utgör en kränkning 
bedöms i slutändan utifrån två kriterier: 
om personen i fråga samtyckt till provtag-
ningen eller ej, samt om rättssubjektet som 
utför kontrollen omfattas av konventionens 
regelverk eller ej.

Konventionen är i första hand tänkt att 
skydda individen från statens inskränk-
ningar av dennes privatliv. Idrottsrörelsen 
är en privat organisation, varför konventio-
nen inte är direkt tillämplig på de doping-
kontroller som genomförs. Samtidigt har 
Europadomstolen gjort klart att staten 
utöver att inte själv kränka medborgarnas 
privatliv även har ett ansvar att genom 
aktiva åtgärder skydda individen från 
kränkningar från andra personer och 
organisationer. Var gränsen går för detta 
ansvar är svårt att urskilja. Det som går att 
utläsa av Europadomstolens praxis är dock 
att statens ansvar för att förhindra kränk-
ningar ökar när det finns ett mått av 
privatisering eller delegation av statliga 
uppgifter eller statlig makt till privata 
organisationer. Staten kan exempelvis själv 
bli ansvarig för kränkningar som utförs av 
privata organisationer om dessa organisa-
tioner fått uppgifter delegerade till sig som 
annars skulle tillhört staten (9).  

Som tidigare nämnts kan det statliga 
inslaget i det idrottsliga antidopingarbetet 
bli större framöver. Som också nämnts kan 
det finnas anledning att ifrågasätta frivillig-
heten i samtycket från idrottsutövarna, 
vilket tillsammans med den statliga 
inblandningen medför att konventionen i 
förlängningen kan tänkas bli tillämplig.  

Civilrättsliga regler
De offentliga-rättsliga kraven och Europa-
konventionen träffar som nämnt staten 
och, i viss mån, privaträttsliga subjekt som 
agerar på statens uppdrag. De regler som 
träffar fysiska och juridiska personer i 
deras förhållande till andra personer är 
främst av straff- och civilrättslig karaktär. 
Att med våld tvinga någon annan att 
genomföra en dopingkontroll är straffbart 
men något allmänt straffrättslig skydd för 
den enskildes integritet saknas. I dagsläget 
är det därför främst civilrättsliga regler 
som kan aktualiseras i dopingkontroller.

Cykelsporten har haft stora problem 
med många uppmärksammade 
dopningsfall.
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Civilrätten, de regler som reglerar 
enskildas förhållande till varandra, delas 
ofta in i mindre delar. Eftersom idrottsutö-
varens skyldighet att delta i dopingkontrol-
ler baseras på någon form av avtal, vanli-
gen ett medlemsavtal, är det i första hand 
avtalsrätten som kan vara av betydelse. 
Avtalsrätten innehåller regler som avser 
skydda konsumenter och andra i underläg-
sen ställning från att bli bundna vid vissa 
betungande avtalsvillkor. Åtminstone vissa 
idrottsutövare kan med lätthet jämställas 
med konsumenter, till exempel är en 
motionär som blir medlem i ett gym att 
likna med köpare av tjänster vilken som 
helst. Vidare framstår skyldigheten att på 
begäran lämna prov som ett objektivt 
betungande åtagande med hänsyn till att 
det i andra sammanhang krävs välgrundad 
misstanke för att kunna genomföra sådana 
prov, se till exempel rättegångsbalken 28 
kap. 12 § första stycket, och att provet kan 
utgöra bevis och leda till straffrättsliga 
påföljder för dopingbrott enligt lag 
(1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel. Skyddet mot sådana betungande 
villkor är särskilt starkt när villkoren ingår 
i ett standardiserat avtal eller är svårare att 
upptäcka för den svagare parten vilket ofta 
är fallet vad gäller medlemsavtal. Beroende 
på omständigheterna kan därför ett krav på 
deltagande i dopingkontroll ogiltigförklaras 
med stöd av 36 § avtalslagen som gäller 
oskäliga avtalsvillkor eller med stöd av 
standardavtalsrättslig praxis.

Vad gäller professionella idrottsutövare 
tillkommer det faktum att deltagande i 
dopingkontroller även utgör ett moment i 
anställningen. Detta är dock inte unikt; 
även i andra branscher förekommer att 
anställda måste lämna olika typer av prov 
vilket Arbetsdomstolen dock slagit fast kan 
utgöra en otillåten integritetskränkning om 
själva kränkningen är oproportionerligt 
stor i förhållande till syftet med kontrollen 
(10). För att försvara en allvarligt krän-
kande dopingbeivrande åtgärd, till exempel 
att inoperera GPS-chip, krävs därför att 
åtgärden är nödvändig för att uppnå ett 
lika viktigt intresse, vilket enligt vår 
uppfattning är tveksamt i nämnda exem-
pel.

Dopingkontroll i förändring
Vår uppfattning avviker från den som 
WADA uttryckt: idrottsutövare omfattas av 

det rättsliga skyddet till personlig integri-
tet och dopingkontroller kan utgöra en 
kränkning av denna rättighet. Eftersom 
integritetsskyddet primärt avser att skydda 
den enskilde från staten är det avgörande 
för den rättsliga analysen huruvida 
dopingkontrollerna genomförs av staten 
eller av ett enskilt rättssubjekt. I verklighe-
ten är det dock knappast fråga om antin-
gen det ena eller det andra. Dopingkon-
troller bedrivs numera i stor utsträckning 
som en gemensam angelägenhet.

Staten har i dag ett inte obetydligt 
inflytande på kontrollverksamheten och ett 
internationellt ansvar för att den fortsatt 
genomförs. Detta inflytande är inte 
nödvändigtvis i dag så stort att idrottsrö-
relsens dopingtester omfattas av det 
offentligrättsliga integritetsskyddet, eller 
att Sverige kan ställas till svars enligt 
Europakonventionen. Staten kan dock ha 
ett ansvar att ingripa om dopingkontrol-
lerna blir mer integritetskränkande och 
därmed går över gränsen till det oaccepta-
bla. Det är dock svårt att säga exakt var 
denna gräns går. 

Resultatet av den rättsliga analysen kan 
också ändras om dopingkontroller i ökad 
utsträckning bedrivs i statlig regi. När 
statens delaktighet ökar, exempelvis om 
kontrollerna skulle komma att utföras av 
ett offentligt organ, eller om skyldigheten 
att medverka i kontroller skulle backas upp 
av offentliga maktmedel, så skulle detta 
sannolikt strida mot regeringsformens 
skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. 
Ett mer sannolikt scenario är att staten på 
ett än tydligare sätt delegerar åt enskild att 
genomföra kontroller, vilket ökar statens 
ansvar för att kränkningar inte sker. 

Avslutningsvis bör det påpekas att 
rätten till personlig integritet inte är 
absolut. Det är möjligt att göra inskränk-
ningar, men det krävs att åtgärden har 
stöd i lag. Sådan lagstiftning är inte 
otänkbar och förekommer redan på andra 
områden. För att en sådan lagstiftning ska 
vara godtagbar enligt Europakonventionen 
krävs dock att inskränkningen av den 
personliga integriteten är nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle samt proportioner-
lig i förhållande till sitt syfte. Utfallet av en 
sådan bedömning beror sannolikt på om 
domstolarna erkänner idrottens särart i 
samma utsträckning som idrottsrörelsen. 


