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Förord 

I samband med min verksamhetsförlagda utbildning har jag utfört ett examensarbete, som ingår 

i kursen Y0009B. Studenten får i uppgift att skriva en B-uppsats i form av en utredande rapport. 

Det är det avslutande arbetet för högskoleprogrammet Samhällsbyggnad och ämnet har valts i 

samråd med både praktikmentor vid WSP, Christer Olofsson, och kursansvarig, Kerstin 

Pousette.  

Arbetet har varit mycket lärorikt. Jag har kunnat se ett större samband mellan verklighet och de 

tidigare kurser som ingår i programmet. Jag har förhoppningar om att det ska ge en förberedelse 

för kommande tekniska arbeten och deras kvalitet.  
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Sammanfattning 

I samråd med min praktikmentor och kursansvariga, har jag beslutat att skriva en utredande 

rapport om Elektromagnetiska fälts påverkan på personer i dess närhet. Arbetet utgår från 

rapporter, forskning, bestämmelser och utredningar kring elektromagnetiska fält [EMF]. 

EMF:s existens är känt sedan länge, och man har nästan lika länge undersökt vad det är och 

huruvida det påverkar oss människor. Det är bland annat EMF som gör att fåglar kan navigera 

över så långa sträckor som flyttfåglar flyger. (Arbetsmiljöverket m.fl, 2009) 

Med ökad användning av elektricitet har mängden fält ökat och man har sett en ökning i vissa 

sjukdomar hos människor som befinner sig i en miljö där EMF värden är högre än vad som 

betraktas som normalt, vilket enligt studier har maxvärde 0,4 µT. (WHO, 2005) Rapporten 

kommer analysera forskning och studier och ge en klar bild av vad elektromagnetiska fält är. I 

slutet diskuteras det hur forskningen kan fortsatt bedrivas och vinklingar som inte verkar tänkt 

på vid tidigare utförd forskning, till exempel att ta hänsyn till efterträdande generationers 

välmående/goda hälsa. All forskning har utförts på ett liknande sätt med snarlika målgrupper 

och detta bör man ändra på för att få ett bredare spektrum. Många resultat har redan uppnåtts 

fullgott, det är dock mer som borde göras. Bland andra resultat som har uppnåtts är att EMF 

betraktas som möjligen cancerframkallande. Klassificeringen har gjorts utefter hur trovärdiga 

bevisen som tagits fram är och hur samband mellan EMF och cancer påvisats. 

(Arbetsmiljöverket m.fl, 2009) (Riksdagen, 2013) 

Användningen av mobiltelefoner är fortfarande något som är relativt nytt och tidig forskning 

pekade mot att försiktighet bör uppmanas. Enligt en rapport av WHO från 1999 visades att 

mobiltelefoner hade subtila effekter på celler som skulle kunna påverka utvecklingen av cancer. 

(World Health Organization, 1999) Senare forskning är inte lika entydig. 

Strålsäkerhetsmyndigheten [SSM] visar på att det inte klart går att fastställa huruvida 

användningen av mobiltelefoner påverkar uppkomsten av hjärntumörer eller cancer. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016) Strålskyddsstiftelsen är av en annan uppfattning och lade 

2014 fram en sammanställning på forskning som pekar mot att det finns ett tydligt samband 

mellan elakartad cancer och användningen av mobiltelefon. Strålskyddsstiftelsen framhäver 

även forskning som styrker att barn är 2–3 gånger mer mottagliga för strålning, jämfört med 

vuxna.  (Strålskyddsstiftelsen, 2014) 
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Det är inte med full säkerhet ett samband mellan sjukdom och EMF kan bevisas eftersom de 

som ingår i studierna har utsatts för andra faktorer som har bevisats vara grund för ökad 

cellaktivitet och cancer. Det största sambandet som kan utläsas är att EMF ger en högre risk för 

leukemi hos barn. (Folkhälsomyndigheten, 2016) Sambandet mellan användningen av 

mobiltelefoner och cancer är inte heller bevisat och Strålsäkerhetsmyndighetens forskning från 

2016 resulterade i en lägre misstanke om att ett samband existerar. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2016) 

Jag har inte själv utfört en studie, utredningen grundar sig i forskning och utredningar, som 

tillsammans med mina tidigare erfarenheter och meriter kan ge förslag på vidare 

forskningsinriktning. 
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 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det finns mer forskning kring elektromagnetiska fälts [EMF] direkta påverkan på en persons 

hälsa, än vad det finns kring en del kemikalier. Under 30 år har det producerats över 25 000 

artiklar i ämnet. De flesta artiklar kretsar kring så kallad joniserande strålning, vilket innebär 

att elektromagnetiska vågor bär så mycket energi att de har förmåga att bryta föreningar mellan 

molekyler. Joniserande strålning är inget man finner i vardagen, utan snarare i laborativ miljö.  

Trots all forskning, har man kommit överens om att det finns luckor och begränsningar i hur 

man påverkas biologiskt av låga nivåer av EMF under en lång tid. (World Health Organization, 

1999) 

Det har inte heller gått, trots omfattande forskning, att fastställa ett samband mellan 

mobilanvändning och misstänkta sjukdomar som cancer, hjärntumörer, huvudvärk, sömnlöshet 

etcetera. Det syns ett samband mellan symtomen för mobilanvändande och exponering av EMF, 

därför är det intressant att inkludera forskning som utförts av Strålsäkerhetsmyndigheten samt 

Strålsskyddsstiftelsen kring sambandet mellan sjukdom och mobiltelefon. Deras forskning 

försöker motbevisa respektive bevisa att mobiltelefoni är en källa till sjukdom eller grund för 

diffusa symtom. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016) (Strålskyddsstiftelsen, 2014) 

1.2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda och ytterligare sammanställa tillhandahållen forskning, 

samt tekniska utredningar, och på en grundläggande nivå visa vad man har kommit fram till 

hur/om elektromagnetiska fält [EMF] påverkar hälsan. Detta utreds framförallt hos individer 

som arbetar i en miljö där man frekvent utsätts för EMF eller bor i närheten av källor för EMF, 

främst tågbanor. 

1.3.  Metod 

Jag har utgått från forskning, rapporter, tekniska utredningar och artiklar. Jag har inte själv 

utfört någon utredning i ämnet, jag har istället använt mig av material som jag antingen 

återfunnit hos företag eller myndigheter som har gjort utförliga studier kring EMF, eller blivit 

tilldelade av min handledare under praktiken.  
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Med hjälp av materialet har jag sedan sammanställt en rapport som på en grundläggande nivå 

förklarar strålning, EMF och hur man tror att Elektromagnetiska fält påverkar individer som 

utsätts för stora mängder. 

1.4.  Avgränsningar 

Det finns många källor för strålningsskador eller förekomst av sjukdom på grund av strålning, 

men rapporten kommer fokusera på effekter av EMF kring strömkällor. Alltså utesluts 

radiovågor från mobilmaster eller dylikt. Däremot är det intressant att omnämna 

mobiltelefoners misstänkta effekt på huvudet under samtal och vilka effekter det misstänks ha 

över en lång period.  

 Teori 

2.1. Elektriska fält 

Elektriska fält uppstår genom skillnader i spänning, har man hög spänning på kort avstånd får 

man ett högre fält medan man får ett lägre fält på låg spänning över ett långt avstånd. Elektriska 

fält mäts i Volt per meter [V/m] 

Elektriska fält uppträder i hemmet först när man stoppar kontakten i väggen, men apparaten 

behöver inte nödvändigtvis vara påslagen för att elektriskt fält ska uppstå. (World Health 

Organization, 1999) (Hult, 2006) 

Elektriska fält utgör inte någon direkt fara för hälsan, förrän fältet sänder ut en spänning som 

överröstar hjärnans signaler, vilka ligger på 15 mA (milli amper) för vuxna män, något lägre 

för kvinnor, och 5 mA för barn (Hult, 2006). Då gränsvärdena nås, kan de elektriska fälten ”slå 

ut”, också kallat excitera, signalerna till nerverna. Ett exempel på detta är när en strömkrets 

bryts med handen och den elektriska impulsen är så pass stark att den slår ut hjärnans signaler. 

Vid det tillfället går det inte att släppa föremålet som lade grund för impulsen eftersom handen 

krampar ihop i ett fast grepp. Det finns åtskilliga fall där någon klättrat upp på tågvagnar och 

kommit in i närområdet av högspänningsledningarna och att detta gett upphov till brännskador, 

och i vissa även lett till döden. (Hult, 2006) 

2.2.  Magnetiska fält 

Magnetiska fält beror på strömmar och mäts i Tesla [T], en Tesla är en mycket stor enhet och 

man pratar oftast om antingen milli-, mikro- eller nanotesla. Magnetfälten uppstår av rörelsen 

hos de elektriska fälten vilket gör att det endast uppstår magnetfält då det förs ström genom en 
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elektrisk ledning. Magnetfält delas in i statiska respektive växlande magnetfält. Statiska fält 

uppstår där det går en likström. Till statiska magnetfält hör jordens egna magnetfält som går 

från Nord- till Sydpol. Det är dessa magnetfält som får kompassnålen att riktas i norr till sydlig 

riktning. Statiska fält ändras inte över tid. Det är väldigt få apparater som sänder ut ett starkare 

magnetfält än jordens egna men det förekommer kring till exempel magnetkameror som 

används vid röntgen och vid industrier. (Arbetsmiljöverket m.fl, 2009) (World Health 

Organization, 1999)  

Elektriska och magnetiska fälts styrka mäts genom att bestämma dess frekvens, vilket anges i 

Hertz [Hz]. 

Växlande magnetfält uppstår vid växelströmmar, vilka återfinns i våra eluttag. De återfinns 

även i kraftledningar och transformatorstationer. Eftersom det är dessa fält som individer 

exponeras av i störst utsträckning, är det dessa som är mest intressanta att studera.  

Det har förts forskning i ämnet under en lång period, men tyvärr tycks man inte komma fram 

till entydiga resultat. Man har sett att vardaglig exponering av magnetfält över de 

rekommenderade maxvärdena, 0,2µT – 0,4µT, ökar risken för barnleukemi avsevärt. Det är det 

Figur 1 Det elektromagnetiska spektrumet, visar inom vilken frekvens olika 

sorters fält ligger 
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enda entydiga resultatet som svensk forskning och internationell forskning har gemensamt. 

Slutsatserna vad gäller hjärntumörer, bröstcancer etc. är inte entydiga. Orsaken tros vara att det 

inte statistiskt kan säkerhetsställas då antalet sjukdomsfall inte är tillräckligt många för att ge 

resultaten fullkomlig säkerhet. Vid amerikansk forskning söktes sambandet mellan bröstcancer 

och överexponering i yrket. 27 882 kvinnor avled i bröstcancer år 1992, av dessa arbetade 68 i 

elektriska yrken. Författarna kom fram till att det inte är med enkelhet som ett samband kan 

avgöras.  (World Health Organization, 1999) (Hult, 2006) (World Health Organization, 1999) 

2.3. Vagabonderande strömmar 

I vanliga fall, om man ser till en tågbana, går en ström till en sugtransformator som är placerad 

längs med banan. Det händer dock att strömmar smiter utanför och letar sig in i hem eller 

arbetsplatser. Detta sker främst genom vattenledningsrör och fjärrvärmesystem som ligger 

kring tågbanan. Vagabonderande strömmar alstrar magnetfält som mäter lika höga värden som 

man finner i hem just intill kraftledningar. (Arbetsmiljöverket m.fl, 2009) (Hult, 2006) 

Vagabonderande strömmar är en av de största anledningarna till förhöjda EMF i hem och 

arbetsplatsen. (Hult, 2006) 

2.4.  Mobiltelefoni 

Mobiltelefoner fungerar genom radiovågor som skickas mellan en basstation och 

mobiltelefonen. När kommunikationen mellan dessa försvagas sänder basstationen ut starkare 

signaler till telefonen. (World Health Organization, 1999) Studie från 1999 visade att om 

telefonantennen användes för att klia sig i huvudet samtidigt som ett pågående samtal, ökade 

temperaturen i huvudet. Denna typ av forskning har varit grund till mängder forskning och 

debatter kring mobiltelefoni. Strålskyddsstiftelsen har upprättat sammanställningar av 

rapporterade besvär och studier sedan upprättandet av tredje generationens mobilnät (3G) 2002. 

Deras studier trycker hårt vid att användningen av mobiltelefoner är ’möjligen 

cancerframkallande’ och att försiktighetsprincipen bör åberopas. Deras rapporter tar upp 

diffusa symptom som huvudvärk, sömnproblem, yrsel och olustkänslor som rapporterats i olika 

länder, men även ökad risk för utveckling av cancer har rapporterats efter att 3G master 

upprättats. (Strålskyddsstiftelsen, 2014)  
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Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fick i samband med upprättandet av 3G uppdraget att 

dokumentera och bedöma risker kring strålning. Deras studier kring samband mellan ovan 

sagda symptom och sjukdomar har utförts kontinuerligt allteftersom ny teknik har 

introducerats. Det Strålskyddsstiftelsen inte tar hänsyn till, jämfört med SSM, är huruvida de 

diffusa symptomen härstammar från användning då användaren egentligen sovit eller andra 

liknande faktorer. Stora delar av forskningen som Strålskyddsstiftelsen använder sig av har inte 

tagit med dem som använder mobiltelefon eller trådlöstelefoni mest, utan har fokuserat på 

alldagligt användande, vilket betraktas vara mellan 20–30 minuter per dygn.  

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016)  
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 Resultat 

Begreppet EMF är vedertaget eftersom elektriska fält och magnetiska fält ofta förekommer 

tillsammans. Det har däremot påvisats att det är de magnetiska fälten man ska se upp för då det 

är de som kan bidra till försämrad hälsa, genom att i det dolda påverka personer. Elektriska fält 

utgör en fara då man exponeras för ett kraftigt fält, och det är oftast i form av brännskador, 

vilket man enkelt ser och känner. (Trafikverket, 2016) (Hult, 2006) 

Det är intressant att veta vad som händer med de personer som bor eller arbetar i närheten av 

lågfrekventa EMF, för att se ifall det finns ett samband mellan olika sjukdomar och exponering 

för höga nivåer av elektromagnetiska fält. Ett klart samband mellan sjukdom och exponering 

för lågfrekventa EMF under lång tid kan inte bevisas, däremot råder enighet om att det inte kan 

helt uteslutas. I Europa är nivån för magnetfält betraktad som normal vid 0,07µT och i till 

exempel Nordamerika anses 0,11µT vara en normal nivå. Det har däremot konstaterats av 

Socialstyrelsen att exponering för EMF upp till 0,4 µT inte har några negativa hälsoeffekter. 

(Trafikverket, 2014) (WHO, 2005) (Hult, 2006) 

3.1. Klassificering 

För att bedöma hur EMF påverkar hälsan, har man delat upp fälten i extremt lågfrekventa fält 

[ELF], fält med intermediära frekvenser [IF] och radiofrekventa fält [RF] enligt tabell 1. 

Tabell 1 Frekvens för olika sorters elektromagnetiska fält 

Extremt lågfrekventa fält (ELF) <300Hz 

Fält med intermediära frekvenser (IF) 300Hz-10MHz 

Radiofrekventa fält (RF) 10MHz-300GHz 

 

När International Agency for Research on Cancer [IARC] tog upp forskning om andras resultat, 

gjorde de en bedömning om huruvida EMF ska betraktas som cancerframkallande. 

Bedömningen gjordes enligt deras enkla tabell nedan, vilken är enkel att förstå. (se tabell 2) 
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Tabell 2 Sammanställning av IARCs klassning av cancer 

 

Extremt lågfrekventa fält bedömdes att vara i klass 2B, vilket räknas som möjligen 

cancerframkallande. Bevisen upplevs som begränsade eller otillräckliga, där det största 

sambandet mellan ELF och barnleukemi ses. 

3.2. Misstänkta effekter 

Det som främst undersöks är om EMF påverkar olika typer av cancer. Enighet råder om att det 

skulle kunna vara en grund för barnleukemi, eftersom ett samband ses mellan antal sjukdomsfall 

och styrkan på magnetfält i hemmet. Det undersöks även om EMF kan vara grund för andra 

cancerarter också men olika länders studier ger olika resultat. I Sverige och Danmark har ett 

visst samband kunnat ses mellan hjärntumörer, Alzheimers och EMF, men på andra sidan 

Atlanten har inte samma samband påvisats. (Hult, 2006) 

I rapporten säger dessutom Hult (2006) att det skulle finnas en koppling till missfall, 

bröstcancer och elöverkänslighet ifall man utsätts för starka lågfrekventa EMF. I en finsk studie 

drogs slutsatsen att bildskärmar som alstrar 0,9µT och över, ökar risken för missfall. Eventuella 

missbildningar hos foster har ännu inte kunnat påvisas och knytas till exponering av EMF som 

uppgår till 4µT.  

När 3G nätet upprättats rapporterades att ett samhälle i Tyskland drabbats av dubbelt så många 

fall av cancer, mindre än fem år efter masterna upprättats. Totalt undersöktes 967 personer och 

författarna jämför förekomst av cancer från studier mellan 1994 – 2004 och mellan 1994 – 

1999. 1999 rapporterades 13 fall av cancer och 2004 rapporterades att 34 personer i området 

drabbats av cancer. De drabbade personerna bodde inom 400 meters radie från masten och hade 
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vid upprättandet av studien en genomsnittsålder på 40,21 år. Andelen som var över 60 år visades 

vara 22,4 % år 1994 och 26.3 % år 2004, vilket tyder på att majoriteten varit förhållandevis 

unga vid insjuknandet. (Strålskyddsstiftelsen, 2014) (Eger, Hagen, Lucas, Vogel, & Voit, 2004) 

3.3. Forskning 

När forskare tagit upp ämnet, har man baserat forskningen på att det ses ett samband mellan 

rapporterad sjukdomskänsla/ohälsa och ett visst yrke. Exempel på sjukdom har varit, påverkad 

graviditet, gråstarr, leukemi, bröstcancer, hjärntumör, elöverkänslighet och depression. En 

bedömning har då gjorts över vad personerna har gemensamt och vilken sannolikhet det kan ha 

varit att EMF skulle ligga till grund för de olika sjukdomsfallen. (World Health Organization, 

1999) (Hult, 2006) (WHO, 2005) 

Det tydligaste sambandet mellan sjukdom och EMF, har setts avseende ökade fall av 

barnleukemi. (Arbetsmiljöverket m.fl, 2009) Det är baserat på att de drabbade barnen har varit 

bosatta i områden med högre exponering än andra. De allra flesta studierna pekar mot samma 

resultat, men det finns inte total enighet om att lågfrekventa fält är den enda anledningen till 

uppkomsten av barnleukemi. Vad beträffar graviditet, visade bara viss forskning att det skulle 

finnas ett samband mellan missfall och exponering från bildskärmar i arbetsmiljön, där EMF 

uppmäter 0,9µT (Hult, 2006). I Norge har det genomförts en gedigen kohortstudie som 

involverat 100 000 gravida kvinnor med fokus på EMF kring mobilmaster och användandet av 

mobiltelefon under graviditeten. Studien visar att det inte skulle påverka fostret om mobilen 

användes för samtal, men det visades en större exponeringsnivå när mobilen bars mot magen. 

Studien kunde inte fastställa samband mellan missfall och EMF från mobilmaster. Det visades 

däremot i en kinesisk studie att det var en signifikant större risk för missfall under de första 20 

veckorna om man bodde inom 100 meter av en mobilmast. Hur mycket större risken är 

redovisas inte och andra forskare kan inte ställa sig bakom forskningen eftersom kvinnornas 

levnadsförhållanden inte redovisas. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016) 

Noterat är att de som är mest utsatta för förhöjt EMF är tåg- och spårvagnspersonal. Under 

arbetsdagarna utsätts de för fält som normalt ligger mellan 3-10µT, vilket är långt över de 

referensvärden som är satta för normalexponering, vilka är 0,2 – 0,4µT. Det breda spannet beror 

på att fältens styrka skiljer sig från när vagnarna står still, jämfört med när de accelererar. 

Undersökningar visar på ett starkt samband mellan exponering för EMF med dessa 

normalvärden och ökad förekomst av kromosomskador, cancer och hjärntumörer. I USA har 
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det erkänts ett samband mellan sjukdomsfall och EMF vilket resulterat i att skadestånd betalats 

ut. (Riksdagen, 1999) (Hult, 2006) 

Vid Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset (2012) sägs det att blodflödet hämmas med 

5%, vilket ökar hjärtarbete, då fälten uppgår till 10T. Det uttrycks även att en exponering för 

fält kring 2-4T kan göra att en känsla av yrsel upplevs. Dessa värden är så pass höga att det i 

vardagen är omöjligt att utsättas för fält av den magnituden. Eftersom det är bevisat att EMF 

kan påverka personer i sin närhet, har det bestämts att rekommendera försiktighetsprincipen för 

att ingen ska riskera något i onödan. 

Forskningen som utförs för att bevisa eller motbevisa detta har utförts på djur, och den har i 

vissa fall kunnat styrka misstankar och i andra fall inte, trots intensiv forskning i laborativ miljö. 

Forskningen har utförts med samma förutsättningar med den enda skillnaden att den inte utförts 

på samma plats. (Uppsala Universitet m.fl, 2012) 

3.3.1. Elöverkänslighet 

Vad beträffar elöverkänslighet, eller elallergi, råder det osäkerhet om vad orsaken är. Man har 

funnit en sjukdomsbild och ett antal symptom, men det har inte kunnat fastställas vad som 

framkallar symptomen. Forskning visar också att det inte, på en fysiologisk nivå, går att styrka 

att individer som uppvisar symptom har något sjukdomssyndrom eller allergi. Symptomen som 

har beskrivits i samband med elöverkänslighet är rodnad, en brännande känsla, stickningar, 

utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och 

matsmältningsstörningar. (WHO, 2005) 

Det har inte gått att komma fram till annat än mer eller mindre troliga hypoteser. Ett samband 

ses mellan dem som uppvisar symptom och dem som arbetar vid bildskärmar som utstrålar ett 

magnetfält över 0,3µT, eller som utsätts för elektrisk fältstyrka över 30 V/m. Det har inte gått 

att provocera fram symptom i laborativ miljö, genom att utsätta testpersoner för både elektriska 

och magnetiska fält. (Hult, 2006) 

Forskning, i form av dubbelblinda studier och kontrollerade laboratorieförhållanden, som 

genomförts i uppdrag av Världshälsoorganisationen (2005), har inte heller kunnat framkalla 

symptomen hos elöverkänsliga personer.  
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4. Diskussion 

Det jag upplever när jag gått igenom de flesta texter är att studierna utförts på väldigt lika sätt, 

oberoende var man är. Där forskningen utförts har snarlika målgrupper valts med enda egentliga 

skillnad att forskningen utförts på till exempel män istället för kvinnor. Man har varit mer 

kreativ i urvalet när forskning kring mobiltelefoner utförts, orsaken kan vara att i dagens 

västländska samhälle äger de allra flesta en mobiltelefon. Mobiltelefonen har betraktats som en 

fokuserad källa till strålningsskador och det kan vara orsaken till att man tror sig se ett samband 

mellan stor användning och sjukdomar som cancer, hjärntumörer eller liknande. 

(Strålskyddsstiftelsen, 2014) (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2014) 

På riksdagens hemsida går det att läsa en insändare som önskar gränsvärden för magnetfält, 

(Riksdagen, 1999) då det har genom fältstudier visats att tågpersonal uppvisar diffusa 

sjukdomssymptom som skulle kunna vara anknutna till den förhöjda magnetfältsnivån. Det har 

inte gått att finna en gemensam sjukdomsbild, vilket borde göra tågpersonal till en målgrupp 

för framtida forskning och underlag för eventuella gränsvärden. För att få fram referensvärde 

och klara resultat angående mobiltelefoni bör man, enligt min tolkning av det 

Strålskyddsstiftelsen och SSM skriver, fokusera på de som använder mobiltelefonen mest i 

jämförelse med dem som använder dem minst. Studien bör ha urvalsgruppen barn och 

ungdomar då de är mer mottagliga för strålning och riskerar i större utsträckning förändring. 

Eftersom symptomen är snarlika i jämförelse med de för övriga EMF kan forskningen kring 

mobiltelefoni vara svaret på obesvarade frågor kring EMF. (Strålskyddsstiftelsen, 2014) 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016) (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2014) (Hult, 2006) (WHO, 

2005) 

Vid nya byggnationer av järnvägar, eller andra konstellationer som brukar högspänning, ska 

”försiktighetsprincipen” användas, och aktivt arbete för att förebygga exponering av för hög 

grad av EMF ska göras. Samtidigt har det inte gått att hitta en effektiv lösning för att skärma av 

för befintliga hus. Den bästa lösningen, som har påvisats i städer, är att minska avståndet mellan 

sugtransformatorer för att inte magnetfältet ska vara aktivt lika länge (Trafikverket, 2016) (Hult, 

2006). Denna lösning är dock oerhört kostsam då ny järnväg upprättas, vilket kan vara en 

anledning till järnvägen inte byggs ut, eftersom allt ska, enligt de flesta upprättare, vara 

ekonomiskt lönsamt.  
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Om vi ser till ett större perspektiv, är det viktigt att vi förespråkar och utvecklar landets 

infrastruktur på ett sätt som förespråkar kollektivtrafik, eftersom våra levnadsvanor är ytterst 

krävande för vår omgivning (Gröndahl & Svanström, 2011). I Gröndahl & Svanströms bok om 

”Hållbar Utveckling” (2011) tar de upp tre grundpelare för hur vi ska tänka vid nybyggnation, 

utifrån ett större perspektiv. Deras andemening är att eftervarande generationer ska kunna leva 

ett lika gott liv som den nuvarande. Om vi då går tillbaka till vad de flesta studierna kring 

barnleukemi och EMF resulterat till, anser jag att fortsatt utbyggnad av elnätet, utan en ordentlig 

lösning för avskärmning av EMF, motstrider efterträdande generationers välmående och lika 

rätt till god hälsa som den nuvarande.  

Avslutningsvis måste jag hålla med insändare till Riksdagen, Barbro Feltzing, (Riksdagen, 

1999) att Sverige borde införa gränsvärden för hur höga värden som en person/en individ får 

utsättas för på arbetsplats och hem och att det skulle gå att begränsa. Man skulle kunna använda 

sig av de riktvärden som redan finns för en vardaglig miljö med tillfällig överexponering, dessa 

ligger på max 0,4 µT Exponeringen av elektromagnetiska fält ska inte vara orsak till att 

individen mår dåligt i den miljön hen vistas i mest. Gränsvärden är redan införda i exempelvis 

Italien och USA har betalt ut skadestånd till personer som drabbats av sjukdom på grund av 

EMF.   (World Health Organization, 1999) 
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5. Slutsats 

Det är inte enkelt att komma fram till resultat vid forskning kring EMF, eftersom de som utsätts 

för förhöjda värden av ELF, eventuellt skulle kunna utsättas för andra faktorer som skulle kunna 

vara bidragande till samma symptom.  

Vid cancerforskningen måste man ta hänsyn till ifall någon kan ha utsatts för farliga ämnen, 

kemikalier eller ändrad luftsammansättning. Trots att mycket forskning i ämnet har bedrivits, 

har det inte gått att komma fram till ett enhetligt svar, varken vid forskning i kontrollerad 

laborativ miljö eller vid studier på individer. Detta på grund av att personen som ofta befinner 

sig i miljöer med förhöjda EMF nivåer även kan ha utsatts för andra faktorer som skulle kunna 

ligga som grund för deras sjukdomsbild.  Som ett exempel tas elektriker upp, som naturligt 

utsätts för kraftigare magnetfält än gemeneman, men all forskning resulterar i samma sak: att 

det inte kan uteslutas att de elektriker som ingått i forskningen och som uppvisar symptom, eller 

har fått till exempel cancer, inte skulle kunna ha fått det av kemikalier som funnits i deras 

omgivning. Forskningen som omnämns i utredningen om Västlänken (Hult, 2006) har avlidna 

kvinnor undersökts för att få svar om det finns ett samband mellan elektriker och bröstcancer. 

Men av de 27 882 kvinnor som undersökts var det endast 68 som haft ett elektriskt yrke. 

Resultaten visar på en ökad risk för bröstcancer med 38%, men det låga antalet som kunde 

medtagas i undersökningen har beslutats inte ge ett tydligt svar. Därför beslutades ännu en gång 

att det inte är med säkerhet det går att uttrycka ett samband mellan cancer och EMF. 

Det kan tyckas att det borde ge ett säkrare resultat om man forskar i personal som arbetar kring 

järnväg, och framförallt tågpersonal. Det är entydigt att tåg avger ett starkare magnetfält än vad 

som rekommenderas som standardnivå i hem eller arbete, där mest tid tillbringas. Detta betyder 

att de symptom som gemensamt uppvisas hos personal som jobbat på spårvagn eller tåg under 

en längre period, borde stå som någon slags referenspunkt när det sedan forskas vidare på 

kontorspersonal och exempelvis elektriker. De utsätts dagligen under längre perioder för EMF 

som överstiger de rekommenderade standardvärdena som är max 0,4µT (Hult, 2006). Vid 

mätning har det visats att tågförare vistas i EMF upptill 10µT och övriga i 3-4µT. Detta är 

avsevärt mycket högre än vad som rekommenderas av SSM. (Riksdagen, 1999) (Riksdagen, 

2013) 
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Forskningen kring symptom som upplevs av att använda mobiltelefon och bevisade 

förändringar i kroppen är som tidigare nämnts snarlika de rapporterade symptomen kring EMF. 

Trötthet, sömnlöshet och huvudvärk är de symptomen som verkar vara svårast att konkret knyta 

till överflödig exponering. Det är däremot bevisat att kroppstemperaturen påverkas, därmed 

också cellaktiviteten (Eger, Hagen, Lucas, Vogel, & Voit, 2004) (World Health Organization, 

1999). Om det går att bevisa att det är från mobilens elektromagnetiska fält symptom 

uppkommer, kommer det vara lättare att fastställa huruvida antaganden stämmer eller ej. Det 

är osäkert vad de diffusa symptomen beror på, då det kan bero på att mobilen används då 

individen egentligen skulle sova. Det vill säga skulle symtomen bero på för lite sömn. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016). 

I utförda undersökningar kring elöverkänslighet, råder det osäkerhet ifall det verkligen är EMF 

som är bakomliggande orsak till symptomen, då forskarna menar på att det lika väl kan vara 

flimmer eller liknande från till exempel fluorescerande lampor eller andra visuella faktorer. Det 

som inte går att återfinna är studier där de medverkande specificerats till nedsatt syn eller är 

blinda. Detta skulle ge ett förtydligande ifall symptomen uppkommer av ELF, eller andra 

faktorer som är belägna runt arbetsplatsen. WHO (1999) säger så här om forskning kring EMF: 

”Om elektromagnetiska fält vid de nivåer som är typiska för vår omgivning var starkt 

cancerogena, skulle det ha varit lätt att bevisa det vid det här laget. Om däremot 

elektromagnetiska fält vid låga nivåer är svagt cancerogena, eller till och med starkt 

cancerogena för en liten grupp av människor i den större befolkningen, så skulle det vara 

betydligt svårare att demonstrera. I själva verket kan vi aldrig vara helt säkra på att det 

inte finns något förhållande, även om en större studie inte visar på något samband.” 

Om det skulle gå att uppnå väldigt höga nivåer av magnetfält, upp över 1 T, skulle det märkas 

akuta hälsopåverkningar, men eftersom det är så lågt som miljondels tesla, blir det mycket 

svårare att avläsa hur magnetfält påverkar oss, även i kontrollerad laborativ miljö. Den 

forskning som skulle krävas skulle betraktas som etiskt inkorrekt, eftersom allt en individ 

utsattes för under en stor del av dennes liv, skulle behöva kontrolleras. 
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