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Sammanfattning/syfte 
 

I denna uppsats ska jag titta på tre argument mot doping[1]. Syftet med detta är att undersöka dels 

om de är hållbara och dels om de kan rättfärdiga nuvarande dopingförbud. Argumenten mot doping 

kan delas in i åtminstone tre kategorier[2]. Jag kommer att undersöka ett argument från vardera 

kategori. Först ämnar jag ge en så korrekt presentation av argumenten, ett i taget, som jag kan. 

Sedan kommer jag att presentera en analys av dem var för sig. Avslutningsvis ska jag ge en 

sammanfattande analys av alla tre argument, där jag jämför dem med varandra och söker komma 

fram till vilket som är mest hållbart, och vilket som bäst kan rättfärdiga det nuvarande 

dopingförbudet[3]. Mitt underlag kommer att vara tre artiklar, i vilka tre olika argument från de tre 

olika kategorierna presenteras. Så det är dessa artiklars versioner av argumenten jag kommer att 

arbeta med. De tre kategorierna av motargument är 1. integritetsargument-doping är onaturligt, 

omänskligt eller skadar idrottens syfte, 2. hälsoargument-doing är ohälsosamt och 3. 

rättviseargument-doping är orättvist. Det har i den filosofiska dopingdebatten presenterats flera 

olika slags integritets, hälso och rättviseargument. De artikelförfattare vars argument jag presenterar 

och analyserar i det här arbetet tycker sig alla ha bidragit med en ny och unik infallsvinkel på 

respektive argument. 

 

I föreliggande uppsats kommer jag att visa att integritetsargumentet (presenterat av John William 

Devine) inte håller på grund av att slutsatsen inte följer av premisserna. Jag kommer att visa att 

rättviseargumentet (presenterat av Corlett m.fl.) inte heller är hållbart, med anledning av att det får 

konsekvenser som är absurda. Vidare kommer jag att visa att hälsoargumentet (presenterat av Eric 

Shwang) kan vara sårbart vad gäller den empiriska delen av argumentet, d.v.s. om den empiriska 

verkligheten är beskaffad på ett visst sätt så faller detta argument. Att verkligheten också är 

beskaffad på ett sätt som gör att Shwangs argument faller är något jag emellertid inte tycker mig 

kunna visa. Därför kommer jag att argumentera för att detta argument (även om jag också visar att 

det inte kan rättfärdiga det nuvarande dopingförbudet) är det mest hållbara av de tre presenterade 

motargumenten. 
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1. Inledning 
 

Redan atleterna i antikens Grekland intog substanser för att höja sin prestationsförmåga. På 20-talet 

började de första sportorganisationerna förbjuda doping och på 60-talet började också dopingtester 

att systematiskt genomföras[4]. Doping är fortfarande förbjudet idag och organisationer som  IOK 

och WADA förfogar över enorma ekonomiska resurser för att se till att förbudet efterlevs. Kan detta 

förbud verkligen rättfärdigas med hållbara argument? Denna fråga är något som i synnerhet 

intresserar mig. Därför har jag också i den här uppsatsen valt att undersöka just argument mot 

doping. 

 

Vad är då doping? Någon allmän definition av vad som är doping finns dessvärre inte. Närmare 

bestämt, begreppets mening är svårt att fånga i en definition. Detta beror på att det är svårt att dra en 

gräns mellan det som är naturligt och det som är  onaturligt, d.v.s. vad som tillförts kroppen via 

dopingpreparat  och vad kroppen producerat utan tillförsel av doping. En del preparat ökar t.ex. 

mängden röda blodkroppar och testosteron. Men röda blodkroppar och 

testosteron produceras också naturligt av kroppen utan att nämnda preparat intas. För att komma 

tillrätta med denna problematik har de instanser som kontrollerar dopinganvändning  försökt 

komma fram till hur stora mängder av exempelvis röda blodceller som människokroppen kan 

producera utan hjälp av doping. Den mängd röda blodceller IOK och WADA kommit fram till kan 

produceras naturligt av kroppen har så blivit den tillåtna nivån i deras praxis. Problemet här är att 

det råder en tämligen stor individuell variation i hur mycket röda blodceller som olika människor 

producerar, vilket gör det svårt att sätta någon klar gräns för hur mycket röda blodceller kroppen 

naturligt kan producera. På grund av svårigheterna med att skapa en definition (mening) av vad 

doping är har antidopingorganisationerna i stället upprättat en lista över förbjudna preparat och 

metoder (de har alltså gjort en ostensiv definition av dopingbegreppet). Denna lista har ändrat sig 

under tidens gång. Substanser har lagts till och tagits bort, en omständighet som enligt vissa lämnar 

utrymme för godtycke. 

 

1.1 Reservationer och analysmetod 
 

Här vill jag passa på att göra följande reservationer. Det är inga vattentäta skott mellan presentation 

och analys i denna uppsats. Detta beror bl a på att analysen också kan beskrivas som en mer 

djupgående presentation av argumenten. Presentationsdelen är följaktligen ett mer översiktligt 

återgivande, där jag också avhåller mig från att göra egna reflektioner och fälla egna omdömen. 

Samtidigt är det svårt att komma ifrån tror jag, att det vid en presentation av ett litteraturunderlag 

även i någon utsträckning blir en tolkning av texten, och att presentationen på grund av detta också i 

viss mån blir analyserande. 

 

Jag vill även säga några ord om det sätt på vilket jag presenterar och analyserar argumenten i denna 

uppsats. Vid slutet av presentationsdelen av argumenten har jag formaliserat dem. Det innebär att 

jag ur löpande text tagit fram de premisser jag uppfattat som bärande för argumenten, samt tagit 

fram den slutsats som artikelförfattaren/författarna menar följer av dem. Sedan har jag genom att gå 

igenom en premiss i taget utrett vad artikelförfattaren/författarna (i de fall då detta varit oklart) 

menar med olika begrepp. Efter detta har jag försökt, igen genom att gå igenom en premiss i taget, 

att ta ställning till om premisserna är sanna eller falska och om slutsatsen följer av dem[5]. Orsaken 

till detta förfaringssätt är att jag på ett mer (än om jag inte alls formaliserat argumenten) 

lätthanterligt sätt ska kunna ta ställning till den empiriska delen av resonemangen och undersöka om 

den logiska strukturen håller. 
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2. Devines integritetsargument. Presentation 

 
Det första argumentet jag ska undersöka är formulerat av John William Devine i artikeln "Doping is 

a threat to sporting excellence" (2011).  Devine är filosof vid Trinity college Dublin. Hans  

huvudsakliga intresseområde vid sidan av idrottsfilosofi ligger på politisk filosofi. Artikeln  han 

skrivit och som ska undersökas i denna uppsats är ett svar på Savulescu med fleras artikel "Why we 

should allow performance enhancing drugs in sport" (2004), där Savulescu m.fl. skriver att de enda 

hållbara skälen att förbjuda doping är de som är grundade i hälsoaspekter. Devines artikel är ett 

försök att konstruera ett argument mot doping som inte är grundat i varken hälso eller 

rättviseaspekter, utan i vad sport har för syften. Detta argument passar sålunda in i den första 

kategorin av motargument. 

 

Idrott är, säger Devine, organiserad kring bestämda färdigheter. Dessa färdigheter bör existera inom 

en för varje varje idrott adekvat inbördes proportion till varandra (balance of excellences). Om 

någon färdighet tar för stor plats så kan färdighetsbalansen rubbas och detta går emot idrottens syfte, 

att främja relevanta färdigheter i rätt balans. Således kan det finnas skäl (som inte har någonting 

med den fysiska hälsan att göra), att förbjuda doping. Flera prestationshöjande saker kan störa 

färdighetbalansen förklarar Devine, men i sin artikel begränsar han sig till att prata om endast 

doping. 

 

Vad menar Devine då med idrottens syfte? Devine medger att det finns flera syften med idrott, men 

han säger att ett centralt syfte är uppvisandet av specifika färdigheter. Det är inte tillåtet med 

motorer i roddtävlingar eller stegar i höjdhopp, det skulle nämligen undergräva ett centralt syfte 

med dessa sporter-färdigheterna att ro snabbt och hoppa högt. Reglerna i sport är till stora delar 

(inte helt) så att säga utformade för att deltagarna ska kunna uppvisa vissa distinkta färdigheter. 

 

När regeländringar diskuteras inom olika sporter så är det bl a dessa ändringars eventuella påverkan 

på de för varje sport centrala färdigheterna (och den inbördes relationen dem emellan), som lyfts 

fram som det väsentliga. Devine låter ett tennisexempel belysa en diskussion som han i alla fall 

delvis menar handlade om balance of excellences: 

 

"For example, in the late 1990s, the men’s singles tennis championships at Wimbledon were 

criticized as being dominated by powerful serving. While this may partly have been a complaint 

about the spectacle of tennis losing some of its appeal for fans, it can also be understood as a 

complaint that one type of excellence—powerful serving—assumed too much prominence in the 

style of tennis that prevailed at the time. That is, while the rules of tennis still allowed for the 

display of all the excellences valued in tennis, developments in the bio mechanics of serving and 

advances in racket technology meant that the contribution of different excellences to the outcome of 

competition shifted in such a way that one excellence came to dominate, and others, such as 

deftness of touch and patient strategic play, no longer made a significant contribution to the 

performance of those who were successful in the sport."[6] 

 

Förekomsten av sådana här diskussioner är, enligt Devine, någonting som bevisar hans syn på 

idrottens syfte. 

 

På vilket sätt menar han då att doping kan störa färdighetsbalansen? Dopingbruk hänger ihop med 

färdigheten att fysiologiskt ta till sig preparat (metabolism), och det är denna färdighet som kan 

komma att ta för stor plats om doping tillåts. 
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För att jag på ett mer hanterbart och överskådligt vis kunna undersöka innebörden av premisserna, 

samt ta ställning till om de är sanna och om slutsatsen följer av dem, ska jag här försöka formalisera 

argumentet. Det ska också göras klart, att det redan vid en ganska flyktig granskning av denna 

uppställning av argumentet, kommer i dagen att något inte står rätt till, nämligen att slutsatsen inte 

följer av premisserna. Nedanstående undersökning kommer, hoppas jag, att i mer detalj reda ut 

denna omständighet. 

 

1. Sport har flera syften, varav ett centralt syfte är balance of excellences. 

 

2. Vi (samhället, sportorganisationer) bör förbjuda eller begränsa det som på ett oacceptabelt sätt 

stör balance of excellences. 

 

3. Doping ökar metabolismens betydelse som relevant färdighet. 

 

4. Alltså bör doping förbjudas eller begränsas. 

 

2.1 Analys av argumentet. Premisserna                                                                                                                                                                            
 

1. Sport har flera syften, ett centralt syfte är balance of excellences. 

 

Vad menas Devine med sport? Han klargör det inte själv, men en välvillig tolkning är ju att han 

syftar på innebörden av det vi i vardagligt tal menar med tävlingssport (det är i denna betydelse jag 

framdeles kommer att använda ordet sport vid analysen av Devines argument). Vid utövandet av 

sådan aktivitet (sport) krävs ju regler, och i utformandet och översikten av dessa regler ligger det att 

de som ägnar sig åt detta regelskapande avser fylla ett flertal syften med sport, bl a balance of 

excellences. 

 

Jag tror att premiss 1 är sann. Den är, tror jag, ett nödvändigt kriterium för att någonting ska vara 

det vi i vardagligt tal menar med sport. Det är svårt att tänka sig något som skulle kunna kallas sport, 

som inte har denna egenskap (d.v.s. flera syften där ett centralt syfte är balance of excellences). 

Samtidigt är det tydligt, att vad som anses rätt balance of excellences, är både kontroversiellt och 

subjektivt. Ett konkret exempel. För en tid sedan förbjöds benattacker i judo. Det var alltså inte 

längre tillåtet kasta motståndaren genom att lyfta denna i benen. Förbudet motiverades utifrån att de 

styrande inom judo ansåg att färdigheten att lyfta sin motståndare i benen tog för stor plats i 

förhållande till andra relevanta färdigheter. Denna regeländring var ytterst kontroversiell. Många 

menade att förmågan att lyfta motståndaren i benen inte alls tog för stor plats, d.v.s. att den inte i för 

hög grad undergrävde andra relevanta färdigheter, t.ex. andra sätt att kasta motståndaren på. Som 

bevis för detta pekade de på att många matcher och tävlingar fortfarande (innan nämnda 

regeländring) avgjordes med andra sorters kast. Vissa gick så långt i sin kritik av förbudet, att de 

menade att det förändrat judo så till den grad att det nu inte längre är samma sport som innan. 

 

                                                                                                                                                                         

Det är tydligt att spörsmål av den här naturen ofta är föremål för stor kontrovers. Ändå måste det 

erkännas, tycker jag, att varje sport på något sätt är tvungen att ta ställning i dessa frågor-detta på 

grund av att uppfyllandet av balance of excellences som ett centralt syfte är ett nödvändigt villkor 

för att någonting över huvud ska vara sport. 

 

2. Vi bör förbjuda eller begränsa det, som på ett oacceptabelt sätt stör balance of excellences. 
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"The author’s central contention is that doping may similarly alter to an objectionable degree the 

relationship between the various excellences that a sport is designed to call forth, that is, doping 

may upset the ‘balance of excellences’ that inheres in a sport."[7] 

 

Vad betyder i detta sammanhang "objectionable degree"? På denna punkt är Devine oklar. Ordet 

similarly i sammanhanget syftar på hans tidigare nämnda tennisexempel. Kanske kan vi där hitta en 

förklaring till vad Devine menar med "objectionable degree", emedan han framhåller att liknande 

(similarly) omständigheter råder mellan tennisexemplet och doping. 

 

"That is, while the rules of tennis still allowed for the display of all the excellences valued in tennis, 

developments in the bio mechanics of serving and advances in racket technology meant that the 

contribution of different excellences to the outcome of competition shifted in such a way that one 

excellence came to dominate, and others, such as deftness of touch and patient strategic play, no 

longer made a significant contribution to the performance of those who were successful in the 

sport."[8] 

 

Här ser det ut som Devine  menar att en färdighet stör (upset, alter) balance of excellences när den 

dominerar så mycket att andra relevanta färdigheter inte spelar en stor roll ("no longer made 

a significant contribution") när det gäller att bli framgångsrik i sport. För argumentets skull är det 

denna definition jag fortsättningsvis kommer att syfta på när jag säger stör balance of excellences. 

 

Nu verkar det dock inte vara tillräckligt för Devine att en färdighet stör balance of excellences för 

att skäl ska föreligga att förbjuda eller begränsa den, den måste också göra detta på ett oacceptabelt 

sätt. 

 

I det närmaste ska jag klargöra för vad jag menar. 

 

"A practice that presses against one purpose of sport may facilitate others. For instance, even though 

athletes who dope beyond a certain level may be thought incapable of displaying an appropriate 

balance of excellences, the effect of doping on their performance may be thought justifiable for 

perceived improvements to the spectacle of that sport."[9] 

 

Devine tycks här mena, att för att avgöra om en färdighet bör förbjudas eller begränsas, så måste vi 

även ta hänsyn till andra syften med sport, exempelvis att sport ska vara tilltalande för publik. Så, 

om det finns skäl att tro att doping stör färdighetsbalansen, och att denna störning inte kan 

rättfärdigas ("be thought justifiable") av att den uppfyller ett  annat syfte (eller andra syften) med 

sport, som i ett visst sammanhang anses viktigare än balance of excellences, så bör doping 

förbjudas eller begränsas. 

                                                                                                                                                                                         

Vidare: 

 

"My claim, then, is that the possibility of doping being disruptive to the balance of excellences in a 

sport if true, would provide us with a reason that counts in favour of imposing a ban on doping."[10] 

 

Av detta citat att döma, verkar Devine mena att om en färdighet stör balance of excellences, så är 

detta i och för sig ett nödvändigt skäl (a reason that counts in favour) att förbjuda doping. Dock är 

det inte, som ovanstående analys visat, ett tillräckligt skäl. 

 

Alltså räcker det inte (för att motivera ett dopingförbud) med att skäl föreligger att tro att det skulle 

störa balance of excellences, det måste också finnas skäl att tro att det skulle störa denna balans på 

ett oacceptabelt sätt (dvs att denna störning inte kan rättfärdigas på det sätt som ovan beskrivits). 
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Slutligen, är premiss 2. sann? Jag kan inte se annat än att den är det. Den följer av premiss 1 (under 

förutsättning att vi har för avsikt att faktiskt uppfylla de olika syftena med sport). Om vi erkänner att 

sport har vissa syften att fylla, och vår intention är att uppfylla dessa syften, så är det ju rationellt att 

förbjuda eller begränsa det som hindrar oss från att göra detta. 

 

3. Doping ökar metabolismens betydelse som relevant färdighet. 

 

Är denna premiss sann? Det är nog ett rimligt antagande att den är det (detta bl a med anledning av 

att det finns empiriska belägg för att människans tillgodogörande av doping hänger ihop med 

metabolism). Jag tror även att det är ett rimligt antagande att denna förmåga spelar en ökad roll för 

sportprestation när någon dopar sig, eftersom doping just ökar prestationsförmågan. Det jag vill 

undersöka här är emellertid, om det också på grund av detta faktum finns skäl att tro att metabolism 

stör balance of excellences på ett oacceptabelt sätt när någon dopar sig (med andra ord, jag vill 

undersöka om slutsatsen att doping bör förbjudas eller begränsas följer av denna premiss). Mitt svar 

på den frågan måste dock bli nekande. Inget pekar nämligen, så vitt jag kan se, på att doping spelar 

så stor roll i någon sport att det undergräver andra relevanta färdigheter så till den grad att dessa inte 

längre spelar en stor roll när det gäller att bli framgångsrik inom sporten. Inom kroppsbyggning t.ex. 

är doping vanligt förekommande. Det vore dock ett stort misstag att tro att det mer eller mindre 

räcker med bra metabolism för att bli en framgångsrik kroppsbyggare. Lägg till en genetiskt 

ändamålsenlig konstitution för att bygga muskelmassa, en stor del kunskap om träning och kost, 

skicklighet i att posera, insikt i symmetrins betydelse för att lyckas i tävlingar och en enorm 

målmedvetenhet och självdisciplin, så har vi en en mer rättvis bild av de färdigheter som fordras. 

Dessutom kan det ju vara så att metabolismens ökade betydelse i sport, (även om den som relevant 

färdighet skulle störa balance of excellences) kan rättfärdigas med att den fyller andra, i 

sammanhanget viktigare syften med sport (exempelvis publikintresse). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

2.2 Analys av slutsatsen 

 

4. Alltså bör doping förbjudas eller begränsas. 

 

"We have reason to restrict the use of performance-enhancing drugs in sport, then, not only because of 

the threat they pose to athletes’ physical health but also because of the threat they pose to athletes’ sporting 

excellence."[11] 

 

Vad menar Devine här med att doping utgör ett hot (threat)? Menat han att det finns skäl att tro att 

doping skulle störa balance of excellences? Det har han inte visat i sitt resonemang, så det får han 

inte förutsätta! Den enda alternativa tolkningen jag kan komma på här, är att Devine menar att 

doping bör förbjudas eller begränsas på grund av att det är logiskt möjligt att doping kan störa 

balance of excellences. Å andra sidan är det ju logiskt möjligt att alla releventa färdigheter kan 

störa balance of excellences, och har vi gått med på att doping bör förbjudas eller begränsas för att 

det är logiskt möjligt att det kan störa balance of excellences, så måste vi ju även, i kraft av detta, gå 

med på att alla färdigheter i sport bör förbjudas eller begränsas. Om det är detta Devine menar får 

det minst sagt absurda konsekvenser. 
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Hur som helst så följer inte slutsatsen, vilket av dessa två sätt man än tolkar den på, av premisserna. 

För att den ska göra det måste ju Devine visa att det finns skäl att tro att doping faktiskt skulle störa 

balance of excellences på ett oacceptabelt sätt, och det har han som sagt inte visat. 

2.3 Sammanfattande och avslutande analys 
 

Att  det går att visa att en färdighet stör balance of excellences är, enligt Devine, ett nödvändigt 

villkor för att en färdighet bör begränsas eller förbjudas. Den är dock inte ett tillräckligt villkor. För 

att visa att vi utifrån Devines på balance of excellences baserade argument kan dra slutsatsen att 

doping bör förbjudas eller begränsas, måste två villkor vara uppfyllda. Devine måste dels visa att 

det finns skäl att tro att doping skulle störa balance of excellences, och dels att det finns skäl att tro 

att det skulle göra detta på ett oacceptabelt sätt. Av vad jag kan hitta i hans artikel uppfyller han 

dock inte något av dessa villkor. Och eftersom det förhåller sig så, följer inte hans slutsats av 

premisserna. Helt enkelt, det saknas en premiss i Devines argument för att vi ska kunna sluta oss till 

att doping bör förbjudas eller begränsas. Så här skulle argumentet så ut om det vore hållbart, 

förutsatt att den fjärde premissen är sann: 

 

1. Sport har flera syften, ett centralt syfte är balance of excellences 

 

2. Vi bör förbjuda eller begränsa det, som på ett oacceptabelt sätt stör balance of excellences. 

 

3. Doping ökar metabolismens betydelse som relevant färdighet. 

 

4. Doping stör balance of excellences på ett oacceptabelt sätt 

 

5. Alltså bör doping förbjudas eller begränsas (av 2 och 4)                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

Men låt oss, bara för sakens skull, konstruera en slutsats som faktiskt följer av de premisser Devine 

lyckats få fram: 

 

4. Alltså bör vi förbjuda eller begränsa doping i den mån/om det stör balance of excellences på ett 

oacceptabelt sätt (av 2) 

 

Nu följer slutsatsen. Är det nu ett hållbart argument mot doping? Inte vad jag kan se. Det blir som 

att säga till någon att det finns skäl att sätta dig i fängelse om du gör något kriminellt, på ett sätt som 

gör att fängelse är enda tänkbara påföljden. Detta är ju onekligen sant, men det är såklart inte något 

bra argument för att vederbörande verkligen bör hamna i fängelse. 

 

Alltså, premisserna i Devines argument är sanna, men slutsatsen följer inte av dem, men även om vi 

konstruerar en slutsats som följer logiskt av premisserna, så är argumentet ändå irrelevant. 

 

Det Devine åstadkommer med sitt argument är en förklaring till varför det under vissa 

omständigheter skulle finnas skäl att förbjuda eller begränsa doping. Att dessa omständigheter 

verkligen föreligger har han dessvärre inte visat. 

 

Egentligen hade räckt det med att visa att Devine inte uppfyllt det första nödvändiga villkoret för att 

kunna avfärda hans argument. Jag hade heller inte behövt konstruera en slutsats som följer av hans 

ursprungliga premisser för att göra detta. Men min avsikt var att göra en så grundlig utredning av 

Devines resonemang som jag kunde, och därmed också framhålla alla de problem som hindrar att vi 

från hans argument kan komma fram till, att doping bör förbjudas eller begränsas. 
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3. Shwangs hälsoargument. Presentation 

 

Eric Shwang  är filosof vid University of Colorado med medicinsk etik som huvudintresse. I 

artikeln "why athletic doping should be banned" (2012) skriver han att vi bör titta på vad 

professionella atleter har för preferenser för att hitta ett hållbart argument mot doping. Shwang 

kallar sitt argument för det spelteoretiska argumentet ("game theoretic argument"). Hans 

resonemang går ut på att stora sportorganisationer bör undvika så kallade ”positional treadmills”. 

Positional treadmill kan beskrivas som en situation där någon lägger ut enorma resurser, och kanske 

tar enorma risker, utan att få någon konkurrensmässig fördel av det. Det är i enlighet med rationella 

atleters preferenser att sådana situationer elimineras menar Shwang. Hans argument passar in i den 

andra kategorin av motargument, eftersom ståndpunkten är att doping skapar positional treadmills 

som främst skadar atleterna fysiskt. 

 

Argumentet gäller bara stora/rika sportorganisationer (och de atleter som är anställda inom dessa 

organisationer). Endast stora sportorganisationer har nämligen enligt Shwang de ekonomiska 

resurserna att genomföra dopingtester. Vidare gäller argumentet endast för substanser som är 

prestationshöjande, hälsoskadliga och/eller mycket dyra (på grund av sistnämnda är inte Shwangs 

argument ett rent hälsoargument i det att han även utgår från den ekonomiska skada doping orsakar 

genom att vara kostsamt). 

 

Shwangs argument gäller inte för stater/regeringar-argumentet gäller inte huruvida doping bör vara 

kriminaliserat eller inte. Argumentet gäller heller inte för substanser som inte är ekonomiskt 

genomförbart (för stora sportorganisationer) att testa för, eller för substanser som är ekonomiskt 

genomförbart att testa för, men som har motsvarigheter i substanser som inte är ekonomiskt 

genomförbart att testa för-atleterna skulle i dessa fall bara kunna byta till den andra substansen, 

vilket skulle göra ett sådant test lönlöst. 

 

Doping skadar atleter på två sätt- fysiskt genom biverkningar och ekonomiskt genom kostnader som 

krävs för att tillskansa sig doping. Dessa skador kan i och för sig vara ett pris rationella atleter är 

villiga att betala, under vissa förutsättningar. Shwang skapar en slags önskelista över vad han menar 

måste vara atleters rationella preferenser: 

 

1. Doping är endast tillåtet för mig. 

 

2. Doping är tillåtet för alla. 

 

3. Doping är endast otillåtet för mig. 

 

Nummer 1 ger uppenbart konkurrensmässiga fördelar (rationellt att föredra), nummer 3 skapar 

uppenbarligen konkurrensmässiga nackdelar (rationellt att vilja undvika), medan nummer 2 inte gör 

någon skillnad i dessa frågor. 
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Här finns dock ett ytterligare alternativ som varje rationell atlet vill sätta på andra plats på 

önskelistan, nämligen att doping är otillåtet för alla: 

 

1. Doping är endast tillåtet för mig. 

 

2. Doping är otillåtet för alla. 

 

3. Doping är tillåtet för alla. 

 

4. Doping är endast otillåtet för mig. 

 

Varken 2 eller 3 ger några konkurrensmässiga för eller nackdelar, men det som gör att atleterna ändå 

väljer 2 framför 3 är att de på detta sätt undviker de fysiska (och ekonomiska) skadorna som hänger 

ihop med doping, och att vilja undvika fysisk skada är rationellt. Stora sportorganisationer bör 

tillfredsställa de av atleternas preferenser som är rationella, alltså bör de förbjuda doping menar 

Shwang. 

 

Shwang formaliserar sitt argument på följande vis (jag har alltså inte gjort denna formalisering). 

 

1. Doping skadar de som dopar sig. 

 

2. Även om doping ökar prestationsförmågan så påverkas inte den konkurrensmässiga situationen 

om alla dopar sig. 

 

3. Därför föredrar atleter ett dopingförbud. (av 1 och 2) 

 

4. Stora sportorganisationer bör inte tillämpa en praxis som tillåter vissa atleter att dopa sig och 

andra inte. 

 

5. Inom vissa gränser bör stora sportorganisationer ge atleterna det de vill ha. 

 

6. Alltså bör stora sportorganisationer förbjuda doping. 

  

 

3.1 Analys av argumentet. Premisserna 

 

1. Doping skadar de som dopar sig. 

 

"Doping harms dopers. [Factual Harm Premise]"[12] 

 

Som jag ser det är detta är en empirisk fråga som det råder en del kontrovers kring, i varje fall 

beträffande anabola steroider[13]. Vad gäller EPO, bloddoping, föreligger enligt WADA hälsorisker 

i form av bl a hjärtsjukdomar och stroke[14]. 

 

 

                                                                                                                                                                                        

Enligt WADA kan bloddoping även ha positiva effekter på hälsan, men om det används för att 

förbättra prestationen används sådana mängder att det blir hälsofarligt[15]. Det tycks alltså finnas 

ett samband mellan den prestationshöjande effekten och mängden bloddoping. Inom idrotten kan 
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det här förhållandet, som Shwang framhåller, leda till en farlig kapprustning-ett fysiskt skadligt 

positional treadmill. 

Även om det finns en del oenighet rörande dopingens farlighet torde det ändå vara ett mycket 

plausibelt antagande, anser jag, att det är förknippat med inte helt obetydliga hälsorisker. Aspekten 

att prestationsförmågan sedan många gånger också ökar med dopingens mängd utgör ett ytterligare 

skäl att tro att doping inom sport faktiskt är skadligt. Premiss 1 anser jag alltså vara sann. 

 

Doping tycks vara relativt ofarligt i små mängder säger Shwang, så varför då inte tillåta doping i 

små mängder? Någon klar och tydlig gräns mellan vad som är en ofarlig mängd doping och en 

farlig mängd finns dock inte förklarar han. Därför är det enklare (och ungefär lika kostsamt) att 

praktisera nolltolerans. Sedan, förklarar Shwang vidare, är det också så att atleterna får mycket små 

prestationshöjande effekter av små mängder doping, varför det inte heller borde ligga i deras 

intresse att inta sådana kvantiteter. 

 

På dessa två punkter är jag benägen att hålla med Shwang. Inom den medicinska vetenskapen 

(precis som inom alla vetenskaper) finns det inte bara en sanning eller en teori. Av de data som 

samlas in i den empiriska forskningen går det att dra olika slutsatser som många gånger inte går 

ihop med varandra. På grund av bl a detta kan det råda mycket delade meningar om vad som 

exempelvis är en ofarlig och farlig dos doping. Då verkar det enklare att tillämpa nolltolerans. Att 

sedan profesionella idrottsmäns preferens att dopa sig är starkare ju större den prestationshöjande 

effekten blir, beror ju såklart på att deras syfte med att dopa sig är just att öka prestationsförmågan. 

 

Men kan de stora sportorganisationerna, frågar sig Shwang, verkligen utifrån premiss 1 dra 

slutsatsen att doping bör förbjudas, utan att även vara tvungna att med samma logik gå med på att 

också träning bör förbjudas? Träning på elitnivå innebär ju ofta stora hälsomässiga uppoffringar 

som t.ex. förslitningar på leder och fysiska trauman (skador). Den prestationshöjande effekten blir 

dessutom inte sällan större ju mer tid som investeras i träning och ju hårdare denna är (vilket i sin 

tur ökar hälsoriskerna). Träning skapar ett postional treadmill, menar Shwang, i det att alla atleter 

ägnar sig åt den utan att för den sakens skull få någon konkurrensmässig fördel. Shwangs svar på 

frågan huruvida inte detta postional treadmill också borde elimineras vilar framför allt på två 

antaganden: 

 

1. Det skulle bli för dyrt och svårt att tillämpa ett träningsförbud. 

 

2. Ett träningsförbud skulle med stor sannolikhet innebära en drastisk minskning av publikintresset. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Här håller jag med om att det troligtvis skulle bli för omständligt att genomföra ett träningsförbud. 

Hur skulle sportorganisationerna se till att det efterlevs? Genom en ständigt närvarande kontrollant? 

Det känns inte realistiskt. 

 

Shwang säger vidare att det finns en viktig skillnad i utgångsläget mellan träning och doping. 

Skillnaden består i att stora sportorganisationer vill tillåta en viss mängd träning, medan att de vill 

begränsa en viss mängd doping. Men även om vi utgår från att detta är sant förefaller det oklart för 

mig vad Shwang tycker sig ha visat med det. Menar han att i och med att denna attityd föreligger så 

är det också moraliskt försvarbart att handla i enlighet med den? Jag tycker dock inte han anger 

några skäl för detta. Skulle ett skäl kunna vara att doping ger biverkningar? Men det ger ju träning 

med. Shwang nämner att atleter njuter av träning, exempelvis av att vara utomhus och träna vid 

vackert väder, och det är nog sant. Men kan det inte, frågan jag mig, likaledes vara sant att atleter 

njuter av doping, t.ex. av känslan av att bli starkare? 
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Varför publikintresset drastiskt skulle minska om träning vore förbjudet är en annan annan sak som 

Shwang inte riktigt förklarar. Kanske skulle publiken, tänker jag mig, tappa intresset för att 

prestationerna då även skulle minska? Kanske skulle ett träningsförbud, föreställer jag mig vidare, 

gå emot en moralisk intuition en stor del av idrottspubliken har att träning bör vara tillåtet? Oavsett 

vad Shwang menar här tror jag svaret är ja på båda dessa frågor. En annan sak som Shwang inte 

riktigt förklarar är varför sportorganisationerna alls ska bry sig om publikintresse. Ett mycket 

rimligt svar på denna fråga tror jag är att nämnda organisationer får större ekonomisk vinning ju 

större publikintresset är. 

 

Beträffande frågan om träningsförbud vill jag också tillägga ett ytterligare skäl till varför det skulle 

vara helt orimligt att förbjuda träning. Vi såg i första delen (utredningen av Devines 

integritetsargument) av den här uppsatsen att ett centralt syfte med sport är uppvisandet av vissa 

färdigheter. I detta ligger att sträva efter  att tillskansa sig dessa färdigheter, och detta sker genom 

träning. Att förbjuda träning skulle därför vara helt absurt i det att det skulle gå emot emot ett 

centralt syfte med sport. 

 

Så varför inte bara begränsa träningsmängden så att bara en ofarlig mängd träning tillåts? Här 

föreligger samma problem som vid gränsdragning mellan ofarliga och farliga mängder doping 

framhåller Shwang. Tidigare nämnda svårighet med att kontrollera huruvida träning utförs 

tillkommer dessutom, och därför säger han, är det bättre att tillåta fri träning. Även på sistnämnda 

punkt håller jag med Shwang. 

 

2. Även om doping ökar prestationsförmågan så påverkas inte den konkurrensmässiga situationen 

om alla dopar sig. 

 

 "While doping may improve absolute measures of performance, it provides no cometetive 

advantage if others also dope. [Factual Treadmill Premise]"[16] 

  

Är den individuella prestationsvariationen samma i sport vid fri doping som vid icke doping? Om 

vissa atleter får större tävlingsmässiga fördelar av fri (doping tillåten för alla professionella atleter) 

än av icke doping (ett totalförbud mot doping för alla professionella atleter) är det ju enligt det 

spelteoretiska argumentet rationellt av dessa (de atleter som skulle få fördelar vid fri doping) att 

föredra fri doping framför icke doping.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Angående denna möjlighet säger Shwang att det är mycket osannolikt att atleter skulle kunna ha 

kunskap om huruvida de skulle ha större eller mindre tävlingsmässig nytta av fri doping. 

 

Huruvida Shwang har rätt i sistnämnda är avhängigt av om det finns några empiriska belägg för att 

vissa atleter skulle få bättre tävlingsmässiga fördelar av doping än utan. Vad jag vet finns inga 

sådana belägg, varför jag håller med honom om att det är osannolikt att atleter skulle kunna ha 

kunskap i denna fråga. 

 

Shwang resonerar också vidare att även om atletarna skulle kunna ha kunskap i denna fråga (och det 

skulle visa sig att vissa atleters förmåga att ta till sig doping är överlägsen andras förmåga till detta) 

så håller ändå hans argument. Han tänker sig nämligen att det endast kan vara en minoritet av flera 

atleter i en tävling som kan vinna ett begränsat antal priser, t.ex. första , andra och tredje pris. Det 

här innebär, säger han, att för de tre atleter som skulle vinna dessa priser endast om doping var 

tillåtet för alla, vore det förvisso rationellt att vilja ha fri doping. Men för de flesta (de som inte 

vinner de tre priserna) atleter skulle det dock fortfarande vara rationellt att vara mot fri doping 

menar Shwang. Och det räcker med att de flesta atleter är mot fri doping för att det spelteoretiska 

argumentet ska hålla förklarar han. 
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Min invändning mot detta är att det i ovan beskrivna situation kan finnas fler rent tävlingsmässiga 

skäl än bara de tre främsta placeringarna att vara för fri doping. En möjlighet är ju att en atlet får en 

bättre placering vid fri doping än vid förbjuden doping, utan att han för den sakens skull hamnar 

bland de tre bästa. Detta kanske kan utgöra ett tillräckligt skäl att vara för fri doping. Den bättre 

placeringen skulle här kunna ses som ett pris vid sidan av de faktiska priser som vanligtvis delas ut 

till de tre främsta tävlingsdeltagarna. 

 

Men Shwang gör också gällande att även i en situation då priserna är så många att inte bara en 

minoritet kan vinna dem, så håller det spelteoretiska argumentet. Detta beror på, säger han, att om 

två metoder att vinna priser (i detta fall tävling vid otillåten doping och tävling vid fri doping) båda 

är rättvisa, så bör de stora sportorganisationerna välja det alternativ som orsakar minsta möjliga 

fysiska skada för atleterna (i detta fall otillåten doping). Jag antar här att Shwang menar att 

atleternas preferenser att undvika fysisk skada i sådana här fall väger över för alternativet där 

doping är förbjudet. Detta gäller även, tycks Shwang mena, i fall där antalet priser är större vid 

doping än vid icke doping. Det är således, verkar Shwang mena, inte nödvändigt att maximera 

preferenstillfredsställelse för att det spelteoretiska argumentet ska hålla. 

 

På den här punkten är jag oklar över hur artikelförfattaren tänker. Menar han kanske att preferensen 

att vilja undvika skada är mer rationell än preferensen att vinna priser, och att det på grund av detta 

är moraliskt rätt av de stora sportorganisationerna att ta hänsyn till denna preferens, även i fall då 

denna preferens är i minoritet (fall då det vore rationellt för fler antal atleter att vara för doping än 

mot)? Menar han att det räcker (för att  det spelteoretiska argumentet ska hålla) med att minst en 

atlet föredrar icke doping framför fri doping? 

 

 

Kanske menar Shwang att det alltid är några eller åtminstone någon atlet som inte skulle vinna 

något pris vare sig vid doping eller icke doping (även om antalet priser skulle öka vid fri doping), 

vilket innebär att han placerar förbjuden doping högre än fri doping på sin önskelista av rationella 

preferenser i syfte att ändå undvika fysisk skada? 

 

Är denna sistnämnda preferens enligt Shwang överordnad preferensen (att föredra fri doping) även 

då den (att föredra att ingen får dopa sig) är i minoritet? Alltså, Shwang menar kanske att även om 

doping skapar fler priser än icke doping så kan det ändå finnas atleter som skulle placera icke 

doping högre än doping på sin önskelista av preferenser, (på grund av de hälsomässiga riskerna) och 

att det räcker med att minst en atlet gör detta för att denna atlets preferens ska vara överordnad de 

som föredrar fri doping framför icke doping. Jag är osäker på att det är detta Shwang menar men 

ska ändå för resonemangets skull här anta det. Detta innebär av vad jag kan se att premiss 3 kan 

följa av premiss 1 och 2 under villkoret att åtminstone någon atlet föredrar ett dopingförbud framför 

fri doping (och att det är så på grund av att atleten vill undvika fysisk skada). 

 

Men, vad gäller då enligt det spelteoretiska argumentet om situationen är sådan att alla 

professionella atleter vinner ett pris vid fri doping och på grund av det sätter fri doping högre än 

förbjuden doping på sin lista av rationella preferenser? I vad som närmast följer skall jag undersöka 

möjligheten av att denna situation skulle kunna bli verklighet, och vad som enligt Shwangs 

argument i så fall följer av det. 

 

Kan det finnas andra (än att få rent placerings/tävlingsmässiga fördelar) skäl för professionella 

atleter att dopa sig (under omständigheten att dopingen är fri)? Kan, såsom tidigare berörts, känslan 

av att bli starkare och snabbare i sig vara värt de hälsomässiga riskerna? För många motionärer 

verkar det i varje fall vara så. Anabola steroider är ett vitt utbrett fenomen bland gym och 

styrketränande motionärer. I och för sig spelar kanske andra motiv in här med, som att göra sig själv 

utseendemässigt socialt (i bemärkelsen ökad popularitet) och kommersiellt (i bemärkelsen att 
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chansen att få jobb kan öka om någon har ett visst utseende) gångbar. Dessa motiv torde dock ha 

betydelse för professionella atleter också. Ett visst utseende som skapats delvis av steroider kan ge 

kommersiella fördelar som ökat antal sponsorer. Å andra sidan, om dopingen är fri finns det ju 

heller ingen orsak för någon att tro att just han skulle få några utseendemässiga fördelar av den. 

 

En möjlighet (och sannolikhet) är emellertid att fri doping skapar mer spektakulära prestationer (än 

icke doping). Detta kanske i sin tur ger ett större publikintresse och skulle kanske också därigenom 

generera mer pengar till professionell sport. Ett större publikintresse med ovan beskrivna fördelar 

kanske är något alla professionella atleter tjänar på (i betydelsen att alla professionella atleter skulle 

få bättre ekonomiska förutsättningar vid fri doping än vid ett dopingförbud). Kan det vara så att 

doping är en starkt bidragande orsak till att idrott är så stort som det är idag? Är svaret ja på denna 

fråga skulle det ju helt klart kunna ligga i alla atleters intresse att vilja ha fri doping, även om det 

inte ger tävlingsmässiga fördelar för någon av dem. 

 

 

Finns det då några skäl att tro att fri doping skulle öka publikintresset? På denna punkt tror jag det 

kan vara användbart att göra en distinktion mellan prestationer som orsakats av doping och 

prestationer publiken vet om är orsakade av doping. Även om det går att visa att otillåten doping 

(dopingfall där publiken varit ovetande om förekomsten av doping) är en stor bidragande orsak till 

att ha gjort sport populärt, så är det inte säkert att detta också visar att fri doping (en situation där 

publiken skulle vara medveten om dopingens förekomst) fortsättningsvis skulle göra sport lika 

(eller mer) populärt. 

 

Doping har ju alltid varit förbjudet inom modern sport[17], kanske skulle publiken ha svikit om den 

visste att många hade dopat sig, och kanske kommer den att svika om doping släpps fritt? Det torde 

å andra sidan stå tämligen klart för en stor det av åskådarna att doping är vanligt förekommande 

inom många sporter, trots förbud och löften från atleter att inte dopa sig, samt övertygande 

utläggningar från organisationer att skärpa upp kontrollerna. Hur är det då med publikintresset i 

dessa sporter? Svaret på denna fråga skulle kunna kasta lite ljus över huruvida doping i sig ger ett 

oförändrat, minskat eller ökat publikintresse. En annan möjlig tanke är ju att ehuru publiken i ett 

initialt skede skulle tappa intresse för sport om doping släpps fritt, (detta kan ju bero på att den så 

länge har förknippat doping med fusk) så kanske den i ett lite senare skede (då den fått vänja sig vid 

tanken att doping inte är fusk) skulle återfå sitt intresse igen. Dopingen skulle kanske också, (jag 

tillåter mig här att spekulera) i kraft av att ha släppts fri, bli så effektiv att den orsakar sådana 

ökningar av fysiska bragder att sport blev större än någonsin tidigare. 

 

Shwang gör i sin artikel en distinktion mellan relativa prestationer och absoluta prestationer. För att 

tydliggöra denna distinktion gör han en jämförelse mellan sportdoping och musikdoping. Det finns 

vissa preparat (betablockerare) som musiker kan ta för att bli mindre nervösa och därmed prestera 

bättre musikaliskt. Denna musikdoping kan också ge vissa mindre önskvärda biverkningar men den 

skapar inte, menar Shwang, lika tydliga positional treadmills som sportdoping gör. Att det är på det 

viset poängterar han, har sin orsak i att musikpubliken (och musikerna) bryr sig mer om den 

absoluta prestationen (prestationen i sig) än om den relativa prestationen (den individuella 

prestationens förhållande till andra musikers prestationer). 

 

Jag håller med Shwang här om att det blir en tydligare konkurrenssituation i sport än i musik. Detta 

på grund av att det i sport finns regler (poängsystem osv.) som gör det mycket tydligt för åskådarna 

att se hur bra eller dåligt sportdeltagarna presterar i förhållande till varandra. För professionella 

musiker (såvida det inte rör sig om någon slags poängbaserad tävling i musik) finns inte 

motsvarande regler. 

 

Däremot ställer jag mig frågande till huruvida detta förhållande verkligen skapar ett tydligare 
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positional treadmill i sport än i musik. Om alla musiker dopar sig får ju heller ingen av dem någon 

konkurrensmässig fördel av det (professionella musiker befinner sig även de, som Shwang också 

säger, i en slags tävlingssituation, där en bra prestation kan betyda ett bättre jobb med högre lön 

osv). Reglerna i sport gör nog att publiken bryr sig mer om den relativa än den absoluta prestationen, 

det håller jag med Shwang om. Men jag är som sagt inte säker på om det på grund av detta skulle 

skapa till ett tydligare postional treadmill vad gäller musikdoping. 

 

 

"Thus, athletic performance enhancement in competitive sport (where the level of competition is 

antecedently high) results in a purer positional treadmill than musical performance enhancement 

does, and my argument correspondingly applies much more strongly to athletic doping than to 

musical doping."[18] 

 

Av ovanstående citat att döma borde det enligt Shwang vara rationellt av musiker att vara för fri 

doping. Shwangs argument går ju ut på att det är irrationellt av professionella atleter att vilja ha fri 

doping, och eftersom hans argument enligt honom själv gäller mycket mindre för musikdoping än 

sportdoping, antar jag att han tycker att det är rationellt för musiker att föredra fri doping. På ett 

ställe säger han också tydligt att premiss 3 inte skulle följa av 1 och 2 vad gäller musikdoping: 

 

"Thus, for example, the analogue of premise 3 would not follow fromharm and treadmill premises 

for musicians taking beta-blockers."[19] 

 

Musikpubliken betalar indirekt musikernas löner, varför det borde ligga i musikernas intresse att 

publikintresset är så stort som möjligt menar Shwang. Detta (att publikintresset är så stort som 

möjligt) torde enligt hans resonemang uppnås genom att höja den absoluta prestationen, eftersom 

han menar att den absoluta prestationen är mycket viktig för musikpublikens intresse. Det är 

sannolikt så tänker jag mig, att om Shwang har rätt i att en ökning av den absoluta 

musikprestationen skapar en ökning av musikpublikens intresse, så torde en höjning av den absoluta 

prestationen i musik också ge bättre ekonomiska förutsättningar för alla professionella musiker. 

 

Kan inte nyssnämnda då, frågar jag mig, också vara fallet för professionella atleter? I så fall är det 

ju, enligt Shwangs sätt att se på saken, även rationellt för alla professionella atleter att föredra fri 

doping framför icke doping. 

 

Har Shwang visat att det inte förhåller sig på detta sätt (att fri doping skulle ge bättre ekonomiska 

förutsättningar för alla professionella atleter)? Låt oss här utgå från att Shwang har visat att 

idrottspubliken bryr sig mer om den relativa prestationen än om den absoluta. Har han då, i och med 

detta, också visat att sportpubliken inte även bryr sig om den absoluta prestationen i tillräckligt hög 

grad (tillräckligt för att den absoluta prestationen ska skapa ett intresse som ger bättre ekonomiska 

förutsättningar för alla professionella atleter vid fri doping än vid ett totalförbud mot doping) för att 

det, med Shwangs sätt att tänka, inte ska vara rationellt för alla professionella atleter att föredra fri 

doping framför icke doping? Jag tycker inte att han har visat det. 

 

Det är på sin plats att nu slutligen även påpeka en annan viktig aspekt av det spelteoretiska 

argumentet. Shwang säger att stora sportorganisationer inte endast bör försöka tillfredsställa nutida 

atleters rationella preferenser, utan även f.d. atleters preferenser, t.ex. preferensen att inte få sina 

gamla rekord slagna (vilket de med all sannolikhet skulle få med fri doping). Slutsatsen av detta är 

såvitt jag kan se att det finns skäl att förbjuda doping även om fri doping skulle förbättra de 

ekonomiska förutsättningarna för alla professionella atleter. 
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Det är emellertid möjligt att tänka sig, tycker jag, att de ekonomiska intressena här kan väga tyngre 

än f.d. atleters preferenser att inte få sina rekord slagna. I sådana här fall måste således 

sportorganisationerna väga atleternas preferenser mot varandra, och på något sätt försöka nå fram 

till vilka som är viktigast föreställer jag mig.   

 

Till sist, är premiss 2 sann? Den är nog i varje fall inte falsk tror jag, men kanske är det rimligt att 

göra följande tillägg: 

 

2. Även om doping ökar prestationsförmågan så påverkas inte den konkurrensmässiga situationen 

om alla dopar sig. 

 

2.1 Däremot ger det ekonomiska fördelar för alla professionella atleter. 

 

Lägger vi till 2.1 följer inte premiss 3 av den (eller av 1). Det innebär, att om det är riktigt att lägga 

till 2.1, så faller Shwangs argument. Den centrala frågan här är huruvida fri doping verkligen skulle 

förbättra (i jämförelse med icke doping) de ekonomiska förutsättningarna för alla professionella 

atleter. 

 

3. Därför föredrar atleter ett dopingförbud. (av 1 och 2) 

 

"Therefore, athletes prefer a total doping ban to permissive doping for all. [From 1 and 

2]"[20] 

 

Tjänar inte professionella atleter något på fri doping är det heller inte rationellt av dem att önska sig 

detta menar Shwang. Finns det inga bevis för att doping ökar prestationen mer för vissa än för andra, 

finns det heller inte enligt honom några konkurrensmässiga skäl för professionella atleter att föredra 

fri doping. Det är emellertid, som jag tidigare också framhållit i denna uppsats, möjligt att tänka sig 

andra rationella skäl (än de som är baserade på tävlingskonkurrens) för atleter att vilja ha tillåten 

doping. Exempel på detta är att professionella atleter kan värdesätta en ökning av den absoluta 

prestationen för sin egen skull så mycket att de tycker det är värt de hälsomässiga riskerna med 

doping. Mer sannolikt tror jag dock är att en ökning (orsakad av fri doping) av den absoluta 

prestationen skulle skapa ett ökat publikintresse som i sin tur skulle kunna ge mer pengar och ära 

för alla professionella atleter, vilket också skulle göra det rationellt för dessa att föredra fri doping 

framför icke doping. Så trots att jag håller med Shwang om att sportpubliken bryr sig mer om den 

relativa prestationen än musikpubliken, tror jag ändå att sportpubliken bryr sig tillräckligt mycket 

om den absoluta prestationen för att en ökning av den (orsakad av doping) skulle kunna skapa ett 

större publikt och därmed också kommersiellt intresse. 

 

Skulle det avslutningsvis vara så att fri doping inte skulle få ovan beskrivna effekt, så kan jag inte 

se annat än att premiss 3 är sann, d.v.s. att den följer av 1 och 2 (Shwangs ursprungliga premiss 2 

syftar jag på här, inte tillägget (2.1).   

                                                                                                                                                                             

4. Stora sportorganisationer bör inte tillämpa en praxis som tillåter att vissa atleter att dopa sig och 

andra inte. 

 

"We should not enact any policy that gives some athletes permission to dope but not 

others. [Moral Impartiality Premise]"[21] 

 

Syftet med denna premiss, såsom jag tolkar Shwang, är att argumentet ska få en tillämpning som är 

rättvis.                                                                                                                                                                           
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Och vid första anblicken verkar innehållet i den självklart, men kanske kan det finnas undantag från 

denna princip. I de fall när en atlet på grund av ett medicinskt tillstånd (t.ex. testikelcancer) behöver 

tillskott av exempelvis testosteron för att kunna tävla med de andra atleterna på lika villkor bör 

kanske de stora sportorganisationerna tillåta doping. Följande tillägg till premiss 4 tror jag gör den 

mer ändamålsenlig för Shwangs argument. 

 

4. Stora sportorganisationer bör inte tillämpa en praxis som tillåter vissa atleter att dopa sig och 

andra inte. 

 

4.1 Förutom i de fall då det inte innebär en konkurrensmässig fördel för de dopade. 

 

5. Inom vissa gränser bör stora sportorganisationer ge atleterna det de vill ha. 

 

"Within some constraints, we (big sports) should give athletes what they want. [Moral Beneficence 

Premise]"[22] 

 

I sin artikel berör Shwang kort den logiska möjligheten att proffesionella atleter kan vara 

irrationella. Det spelteoretiska argumentet går ut på att tillfredsställa atleters preferenser i den 

mån/om de är rationella. Skulle det visa sig att preferenserna är irrationella, t.ex. att atleterna inte 

har något intresse av att undvika fysisk skada, (även då denna skada inte ger någon vinning) så 

håller inte argumentet. Beträffande denna möjlighet erkänner Shwang att argumentet kan vara 

sårbart på denna punkt, men att det med all sannolikhet inte kommer att utgöra ett stort problem. 

Det verkar här som han menar, tycker jag, att det finns skäl att tro att de flesta atleter ändå vill 

undvika fysisk skada då denna inte ger någon vinning, och om det stämmer (att atleterna i de flesta 

fall vill undvika skada) så håller argumentet. 

 

Jag tycker det är svårt att neka till att sportorganisationer bör tillfredsställa vissa av sina atleters 

preferenser, och att välja de preferenser som är rationella verkar vara en rimlig princip. 

 

3.2 Analys av slutsatsen och sammanfattande och avslutande 
analys 
 

6. Alltså bör stora sportorganisationer förbjuda doping. (av 3, 4 och 5) 
 

"Therefore, we (big sports) should ban doping. [3, 4, 5]"[23] 

 

Undersökningen i denna uppsats har visat att premisserna 1, 4 och 5 är sanna. Huruvida 2 är sann är 

avhängigt av vad en empirisk undersökning (av skillnaden mellan individer i att fysiologiskt ta till sig doping) 

skulle visa. 

 

Däremot följer inte 3 av 1 och 2 (även om 2 skulle visa sig vara sann) om vi adderar det tidigare 

utredda tillägget (2.1) till 2. Och, adderar vi detta tillägg följer heller inte slutsatsen (6) av 3. Hur 

hållbart Shwangs argument är tycks således komma an på hur riktigt det är att göra tillägget (2.1) 

till premiss 2. 
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4. Corlett med fleras rättviseargument. Presentation 
 

J. Angelo Corlett är professor i filosofi vid  San Diego State University och hans intresseområden 

ligger på etik och kunskapsteori. Enligt J. Angelo Corlett m.fl. i artikeln "coping with doping" 

(2013) kännetecknas den nuvarande dopingsituationen av att andra personer än de dopade atleterna 

själva tvingas betala (genom skattemedel) för en del av de sjukvårdskostnader som doping orsakar. 

Men eftersom dessa personer, enligt artikelförfattarna, många gånger inte har något intresse av sport 

(intresse av att som åskådare följa sport) så borde det inte heller ligga i deras intresse att betala för 

sjukvårdkostnader som är orsakade av sportdoping. Att situationen ändå är sådan att de tvingas göra 

det är omoraliskt i att det är orättvist. Artikeln utgår sålunda från ett rättviseperspektiv, vilket 

placerar detta argument i den tredje kategorin av motargument. Corlett m.fl. kallar sitt argument för 

"Argument from Increased Health Care Costs to Others". 

 

Detta argument är också enligt artikelförfattarna applicerbart på andra saker än doping. Det är, 

menar Corlett m.fl, också orättvist att låta allmänheten betala för kostnader som orsakas av t.ex. 

rökning, alkohol och fettma. Artikelförfattarna sammanfattar sitt argument på detta vis: 

 

"The extent to which one is morally responsible for their medical condition is the extent to which 

one is morally liable and should be made legally liable for one’s medical costs." [24] 

 

Corlett m.fl. använder sig även av Rawls teori om den ursprungliga positionen[25] för att förstärka 

sitt argument. Det vore helt enkelt irrationellt av individerna bakom okunnighetens slöja att välja 

rättviseprinciper som tillåter doping, eftersom dessa individer inte har kunskap om huruvida just de 

skulle gynnas (genom att som atleter få framgång av doping) eller missgynnas (att som 

sportointresserade icke atleter mot sin vilja tvingas betala för dopingskador). 

 

För att jag (precis som jag tidigare gjort med Devines argument) lättare ska kunna undersöka 

innebörden och sanningshalten av premisserna och vad som följer av dem, ska jag här formalisera 

argumentet. 

 

1. Doping skadar de som dopar sig. 

 

2. Dessa skador ger upphov till sjukvårdskostnader som inte helt täcks av de dopade atleterna 

och/eller deras organisationer. 

 

3. Detta leder till att personer som inte har något intresse av sport mot sin vilja tvingas betala en del 

av dessa kostnader (av 1 och 2). 

 

4. Att personer som inte har något intresse av sport mot sin vilja tvingas betala för sådana kostnader 

är orättvist. 

 

5. Orättvisor bör elimineras. 

 

6. Alltså bör doping förbjudas. (av 3, 4 och 5) 
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4.1 Analys av argumentet. Premisserna 
 

1. Doping skadar de som dopar sig. 

 

Denna premiss undersöktes under andra argumentet (Shwangs hälsoargument) i denna uppsats där 

jag kom fram till att den förmodligen är sann. 

 

2. Dessa skador ger upphov till sjukvårdskostnader som inte helt täcks av de de dopade atleterna 

och/eller deras organisationer. 

 

"Until the time when the genuine costs of doping in medical terms can be either covered in full by 

the doping athletes or their organizations without raising the costs of health insurance for others 

without their consent, doping ought to be banned outright as it is a form of unfairness in that it free 

rides on the work of others just as many other lifestyles do."[26] 

 

Premiss 2 bygger som jag ser det på det empiriska antagandet att doping orsakar så omfattande 

fysiska skador att sjukvården måste involveras på ett så omfattande sätt, att inte kostnaderna för den 

helt täcks av de dopade atleterna och/eller deras organisationer. Som belägg för detta påstående 

hänvisar Corlett m.fl. till mayo clinik [27], men artikelförfattarna framhåller också att det råder 

delade meningar i frågan (om hur skadligt doping egentligen är). Låt oss dock om inte annat så  för 

argumentets skull här anta att premiss 2 är sann. 

                                                                                                                                                            

 3. Detta leder till att personer som inte har något intresse av sport mot sin vilja tvingas betala en del 

av dessa kostnader (av 1 och 2). 

 

"Hence the egoism of those who desire to win at any cost – even if that cost includes unwilling and 

unwitting others who share nothing of the spoils of greatly enhanced victories. It is unjust because it 

is unfair to essentially force the highly or moderately risk averse to subsidize the costly lifestyles of 

the highly risky. For it permits the highly risky to a free ride at a substantial cost to others most of 

whom care little if anything about sports and certainly do not benefit from the doping of sports in 

any direct or interesting manner."[28]                                                                                                                                                              

 

Premiss 3 är nog sann. Jag tror att det är ett riktigt antagande att personer som är ointresserade av 

sport också för det mesta inte vill vara med och betala för dopingskador. Ett tillägg skulle dock 

kunna göras till denna premiss tror jag, och det är att många personer som faktiskt är intresserade 

av sport också kan vara ovilliga att betala för dopingskador. Orsaken till detta kan ju helt enkelt vara 

att dessa personer är emot doping. Det här tillägget är dock ingenting som försvagar 

artikelförfattarnas argument, snarare förstärks deras resonemang av det. 

 

4. Att personer mot sin vilja tvingas betala skatt för sådant de inte har intresse av är orättvist. 

 

Är det verkligen orättvist att någon mot sin vilja tvingas betala skatt för något vederbörande inte har 

något intresse av? Många har nog inte, tänker jag mig, något intresse av, eller vilja att betala för 

barnomsorg, handikappanpassade offentliga miljöer, offentlig konst o.s.v. Är det orättvist att 

beskatta dessa personer för sådant? Denna fråga är enligt mig mycket större än bara dopingfrågan 

och jag ska inte vidare utreda den här. I stället ska jag för argumentets skull anta att även premiss 4 

är sann. 

                                                                                                                                                                            

5. Orättvisor bör elimineras. 
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Utgår vi från att orättvisor är moraliskt felaktigt och att det som är moraliskt felaktigt bör elimineras 

så är denna premiss sann (sann i bemärkelsen att värdeomdömet att orättvisor bör elimineras följer 

logiskt av värdeomdömena att orättvisor är moraliskt fel och att det som är moraliskt fel bör 

elimineras) 

 

4.2 Analys av slutsatsen 
 

6. Alltså bör doping förbjudas. (av 3, 4 och 5) 

 

Om vi antar (vilket vi gör för argumentets skull) att alla ovanstående premisser är sanna, så följer 

denna slutsats. 

 

4.3 Sammanfattande och avslutande analys 
 

Jag har hittills alltså antagit att alla premisser i argument from increased health care costs to others 

är sanna samt att slutsatsen följer av dem. Är detta då ett bra argument mot doping? Jag tycker inte 

det. Och jag tror mig också kunna visa att det inte är ett bra argument. Men inte genom att hänvisa 

till att det är ologiskt, falskt eller irrelevant, utan genom att visa att det får absurda konsekvenser. 

 

Corlett m.fl. tar i sin artikel upp möjligheten av att vissa sporter kanske borde förbjudas enligt deras 

argument eftersom dessa sporter i sig (även utan doping) ger upphov till så kostsamma fysiska 

skador att kostnaderna för dem inte helt täcks av de skadade atleterna och/eller deras organisationer. 

I denna fråga är artikelförfattarna konsekventa och säger att i den mån dessa sporter faktiskt skapar 

så kostsamma skador så borde dessa sporter också förbjudas. 
 

samtidigt verkar artikelförfattarna här medvetna om att deras argument är sårbart på denna punkt 

(d.v.s. att argumentet här skulle kunna få absurda konsekvenser) och försöker rädda det på följande 

vis. 

 

De medger som sagt att en konsekvens av argument from increased health care costs to others är 

(eller kan bli) att vissa sporter borde förbjudas, men framhåller samtidigt att detta inte 

nödvändigtvis måste bli konsekvensen av deras argument. Corlett m.fl. ger som jag ser det två skäl 

för detta. Jag ska i det följande granska båda dessa skäl var för sig. 

 

Det första skälet är att säkerheten kring skadebringande sporter (genom nya regler och teknologi) 

kan förbättras så att de inte längre bör förbjudas med hänvisning till artikelförfattarnas argument. 

 

”In reply to this objection to our Argument from Increased Health Care Costs to Others, we would 

like to point out that it might well be possible to continue to improve the technology of both 

football and boxing in order to continue to significantly protect against such medical risks.”[29] 

                                                                                              
                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                           

Min replik på detta är helt enkelt att vi inte bör gå med på att det är sant. Ingenting tyder nämligen, 

såvitt jag kan se, på att regler och teknologi i dagsläget eller inom en överskådlig framtid drastiskt 

skulle kunna minska skadorna i många skadedrabbade sporter. Den hårda konkurrenssituationen 

inom framför allt elitidrott, samt viljan att sätta nya rekord pekar tvärt om på att atleterna i både 
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träning och tävling kommer att pressa sig allt hårdare, vilket i sin tur rimligtvis också torde leda till 

en situation där skadorna snarare ökar. 

 

Det andra skälet (såsom jag tolkar artikeln) är att Corlett m.fl. försöker ge sken av att det bara är 

några få extrema sporter, (artikelförfattarna lyfter fram boxning och amerikansk fotboll som 

exempel) som är konstituerade på ett sådant sätt att de ger upphov till kostsamma skador, samt att 

dessa skador skulle vara begränsade till att endast gälla hjärnskador. 

 

"Thus the Argument from Increased Health Care Costs to Others, while it might succeed in 

demonstrating why doping in sports is morally problematic, implies that violent sports that 

normally result in increased head trauma and concussions should be banned."[30] 

 

Mitt svar på detta är dels att det finns många fler sporter än boxning och amerikansk fotboll som 

orsakar kostsamma skador, och dels att även om dessa sporter (andra sporter än boxning och 

amerikansk fotboll) inte ofta orsakar allvarliga hjärnskador, så orsakar de ändå en mängd andra 

kostsamma skador (t.ex. skador på olika leder). Detta torde gälla i princip nästan alla sporter som är 

fysiskt krävande. Exempel på detta är utförsåkning, olika bollsporter och inte minst friidrott [31]. 

Jag tror att det är ett korrekt antagande att enbart träningsmomentet i en stor mängd av dessa sporter 

ger upphov till minst lika kostsamma skador som orsakas av doping. För att hålla sig 

konkurrenskraftiga pressar atleterna sig till att utföra allt hårdare och extremare övningar. Patrick 

sjöberg skriver t.ex. i sin självbiografi att han gjorde upphopp med 160 kg skivstång på ryggen. Inte 

så nyttigt erkänner han, men effektivt för att utveckla explosivitet. Kanske kunde skadorna som t.ex. 

friidrott och olika bollsporter orsakar täckas (av atleterna själva och/eller deras organisationer) om 

bara träningsmomentet förbjöds? Denna lösning räddar dessvärre inte Corlett med fleras argument 

från absurda konsekvenser. När vi utredde det andra argumentet (Shwangs hälsoargument) i denna 

uppsats fann vi nämligen att ett träningsförbud skulle få följder som är just absurda. 

 

Artikelförfattarnas användning av Rawls resonemang om vilka rättviseprinciper rationella 

moraliska agenter skulle välja bakom okunnighetens slöja (om de vore okunniga om vilka 

förutsättningar de skulle ha i ett samhälle) räddar inte heller deras argument. Även om vi godtar att 

doping bör förbjudas utifrån denna princip, så måste vi ju också utifrån detta gå med på att vissa 

sporter bör förbjudas, eftersom de moraliska agenterna precis som med doping är okunniga om 

huruvida just de kommer att gynnas (som framgångsrika atleter) eller missgynnas (som 

sportointresserad allmänhet som mot sin vilja tvingas betala för sportskador) av dessa sporter. 

 

Så, om det skulle visa sig vara ett riktigt antagande, (vilket jag tror att det är) att sporter som t.ex. 

friidrott och en mängd andra sporter orsakar så kostsamma skador att kostnaden för dessa inte helt 

täcks av de skadade atleterna själva och/eller deras organisationer, så kan jag inte se annat än att 

dessa sporter också bör förbjudas utifrån argument from increased health care costs to others. En 

sådan konsekvens skulle vara mycket dålig är jag övertygad om, bl a eftersom jag tror att dessa 

sporter skapar en meningsfull tillvaro för väldigt många människor.   

                                                                                                                                                                            

5. Slutsats och jämförande analys av alla tre argument 
 

Devines integritetsargumentet (balance of excellences) som undersöktes först i denna uppsats går ut 

på att ett centralt syfte med sport är uppvisandet av specifika färdigheter i rätt inbördes balans. 

Artikelförfattaren menar att doping hotar att störa denna balans, d.v.s. att ta för stor plats i 

färdighetsbalansen. Därför, säger han, bör doping förbjudas eller begränsas. 
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När jag analyserade det här argumentet visade det sig vara logiskt ogiltigt i det att slutsatsen inte 

följer av premisserna, men även när vi konstruerade en slutsats som följer av premisserna visade sig 

argumentet vara irrelevant. Devine visade enligt mig i sin artikel under vilka omständigheter doping 

bör förbjudas eller begränsas. Han lyckades dock inte visa att dessa omständigheter faktiskt 

föreligger, varför den slutsats Devine kommer fram till, d.v.s. att doping bör förbjudas eller 

begränsas, inte kan följa logiskt av de premisser han ställt upp. Och när vi konstruerade en slutsats 

som faktiskt följer av Devines premisser (slutsatsen att doping bör förbjudas eller begränsas om/i 

den mån de och de förhållandena råder), så blev argumentet som att säga till någon att du bör 

hamna i fängelse om/i den mån du gör något olagligt där fängelse är enda tänkbara påföljden, vilket 

är ett irrelevant argument för att vederbörande faktiskt bör hamna i fängelse. 

 

Villkoren enligt Devine för att något ska förbjudas eller begränsas i sport är att det undergräver 

andra relevanta färdigheter så till den grad att dessa inte längre spelar en stor roll när det gäller att 

bli framgångsrik inom sport, och att detta sker på ett sådant sätt att det inte kan rättfärdigas med att 

det fyller ett annat i sammanhanget viktigare syfte med sport, t.ex. publikintresse. Att dessa villkor 

är uppfyllda vad gäller doping är något jag menar att Devine inte visat. På grund av detta kan han 

inte, menar jag vidare, sluta sig till att doping bör förbjudas eller begränsas. Min slutsats här är 

således att detta argument inte i någon mån kan anses vara hållbart eller användas för att rättfärdiga 

det nuvarande dopingförbudet. 

 

Shwangs hälsoargument (game theoretic argument) kan sammanfattas med att stora/rika 

sportorganisationer bör tillgodose de av deras atleters preferenser som är rationella. Shwang menar 

att dessa atleter, om de är rationella, bör föredra icke doping framför doping. Orsaken till det är 

enligt honom att atleterna inte har något att vinna på en situation där alla atleter dopar sig. En sådan 

situation ger nämligen inga konkurrensmässiga/tävlingsmässiga fördelar (eftersom alla atleter gör 

samma sak). Däremot innebär nämnda situation hälsomässiga nackdelar i form av dopingorsakade 

biverkningar. Därför, menar Shwang, är det rationellt av  professionella atleter att föredra ett totalt 

dopingförbud framför en situation där alla tillåts att dopa sig. 

 

Vid undersökningen av detta argument frågade jag mig om det är möjligt att fri doping skulle orsaka 

en höjning av idrottslig prestanda som i sin tur skulle generera mer pengar till professionell sport 

och därigenom förbättra de ekonomiska förutsättningarna för alla professionella atleter. Om detta 

skulle vara fallet så vore det ju också, tänkte jag mig, rationellt för alla atleter att föredra fri doping 

framför ett förbud, även om det (doping) inte skulle medföra några tävlings/placeringsmässiga 

fördelar för någon av dem. Om svaret skulle vara ja på denna fråga, d.v.s. om det vore riktigt att 

göra det tidigare berörda tillägget till premiss 2 så blir resultatet som jag ser det, att det 

spelteoretiska argumentet faller. 

 

 

                                                                                                                                                                            

Jag har dock svårt att hitta några belägg både för om det är eller inte är riktigt att göra tillägget (2.1) 

till premiss 2, varför jag anser att ett ställningstagande i denna fråga på sin höjd skulle bli 

spekulativt. Därför lämnar jag hellre frågan öppen, och nöjer mig med att konstatera att Shwangs 

argument, även om det skulle visa sig felaktigt att göra tillägget till premiss 2, ändå inte kan 

rättfärdiga nuvarande dopingförbud. Detta eftersom det nuvarande förbudet också gäller små 

sportorganisationer. Men Shwangs hälsoargument gäller endast stora sportorganisationer och de 

atleter som är anställda inom dessa. 
 
Corlett m.fl. konstruerar i artikeln Coping with doping (2013) ett argument baserat på att doping är 

orättvist. Det är orättvist menar de att tvinga personer som är ointresserade av sport att mot sin vilja 

genom skattemedel betala för skador som orsakas av doping. 
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Detta argument visade sig  när vi undersökte det få absurda konsekvenser. Om vi går med på att 

doping bör förbjudas för att kostnaderna för de skador doping orsakar inte helt täcks av de dopade 

atleterna och/eller deras organisationer, så måste vi även enligt denna logik gå med på att flera 

sporter bör förbjudas, i den mån/om de orsakar skador som inte helt täcks av de skadade atleterna 

och/eller deras organisationer. Mycket pekar också på att många populära sporter (t.ex. flera 

friidrotter och bollsporter) verkligen orsakar sådana skador. Detta leder till en för detta argument 

absurd konsekvens (att dessa sporter bör förbjudas) menar jag. För jag tror som sagt att nämnda 

sporter skapar en meningsfull tillvaro för väldigt många människor, på ett sätt som gör att de 

positiva aspekterna av dessa aktiviteter klart överväger de negativa. Jag kan alltså inte anse det här 

argumentet som vare sig hållbart eller användbart för att rättfärdiga nuvarande dopingförbud. 

 

Som framgått hittills har jag helt avfärdat Devines integritetsargument och Corlett med fleras 

rättviseargument. Shwangs hälsoargument har jag inte helt avfärdat (eftersom jag inte kan hitta 

några belägg för att det är riktigt att göra tillägget till premiss 2), därför är det detta argument jag 

anser som mest hållbart i jämförelse med de andra två. Jag kan emellertid inte som sagt se att 

Shwangs argument skulle kunna rättfärdiga det nuvarande dopingförbudet, däremot skulle det ju 

mycket väl kunna rättfärdiga ett förbud som är konstruerat på det sätt Shwang beskriver. 

 

Vid utredningen i denna uppsats av motargumenten från de tre kategorierna har det alltså visat sig 

att argumentet grundat på hälsoaspekter (Eric Shwang) är det mest hållbara. Denna slutsats är inte 

ett resultat av min personliga hållning, utan ett resultat av vad analysen av den empiriska och 

logiska delen av argumenten visat. Däremot stämmer slutsatsen överens med min personliga 

övertygelse, att det enda sätt att argumentera mot doping som är hållbart är att peka på att 

människor bör skyddas från de fysiskt skadliga effekter som doping potentiellt kan medföra. 
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