
Elöverkänslighet är väl belagt 
Experter varnar för att förändringar av vår strålningsmiljö kan få allvarliga 
konsekvenser. Rapporterna från människor som upplever ohälsa från denna strålning 
ökar också. Omfattande forskning stödjer dessa samband, men provokationsstudier 
av elöverkänsliga, har i allmänhet allvarliga brister.  

Allt fler människor anser sig vara mer eller mindre elöverkänsliga, undersökningar de senaste 
åren, i olika länder, visar att det rör sig om 5% - 10% av de tillfrågade. De flesta har lindriga 
symptom och kan fortfarande arbeta eller studera, medan de svårast drabbade tvingas dra sig 
undan all exponering till lantliga torp eller i värsta fall en husvagn i skogen.  

Ett förhållande som säkert kan verka förvirrande för den oinvigde är att elöverkänsliga 
individer reagerar olika på olika typer av elektromagnetiska fält (EMF). En sak som dock så 
gott som samtliga elöverkänsliga reagerar på är lågenergilampor och lysrör, för somliga är 
detta den allra värsta exponeringskällan. Under senare år har det blivit allt vanligare att 
mikrovågor från trådlös kommunikation, som mobiltelefoni och trådlöst bredband, varit den 
utlösande faktorn för att utveckla elöverkänslighet. Att reagera på mikrovågor kallas också 
mikrovågssjuka.1 

Så här utrycker sig den tyske läkaren Dr Wolf Bergmann2. 
”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har 
samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och 
mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av 
naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. 
… 
Elöverkänslighet är den ofrivilliga förmågan att uppfatta den belastning på kroppen som 
elektromagnetiska fält ger genom kroppsliga och/eller själsliga subjektiva eller objektiva 
besvär. Liksom vid andra allergiska reaktioner handlar det om en överreaktion hos 
immunsystemet och adaptionen, orsakad av elektromagnetisk belastning. Men det handlar 
också om en varningssignal för alla människor, även och framför allt för dem som – ännu – 
inte märker några subjektiva eller objektiva verkningar, eller inte vill låtsas om dem. 
… 
Det typiska med detta symptomkomplex är först och främst att besvären i tid och rum hänger 
samman med belastning från elektromagnetiska fält, och att de försvinner fullständigt när 
belastningen minskar. Lika typiskt är att patientens besvär är olika från fall till fall, beroende 
på individens konstitution, levnadsålder, belastningens varaktighet och intensitet, andra 
föreliggande sjukdomar, annan miljöbelastning och möjligheter till återhämtning och 
avlastning. Med andra ord: Det ”specifika” med elöverkänslighet är att symptombilden är 
komplex och ospecifik!” 
 
En vanlig uppfattning är att det finns mycket lite forskning på sambandet mellan exponering 
för elektromagnetiska fält (EMF) och ohälsa, men det stämmer inte. Professor Karl Hecht vid 
Institutet för stressforskning i Berlin, redogör i rapporten Biologiska effekter av 
elektromagnetiska fält3, för den ryska forskningen mellan 1960-1996. I hundratals studier har 
man följt flera tusen anställda vid radaranläggningar, tunnelbana och inom elektronikindustrin 
under mer än 10 år. Det man fann var att en stor del av personalen med tiden utvecklade 
symtom på elöverkänslighet som trötthet, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, 
huvudvärk, svettningar, darrningar, yrsel etc. 
 



Efter 3 år kunde man observera tydliga störningar av det centrala nervsystemet, hjärnans 
elektriska signaler (EEG), blodtryck, hjärt/kärlfunktioner, sexualdrift, sömnmönster, håravfall 
mm, men symtomen var fortfarande reversibla, dvs de gick tillbaka när exponeringen 
upphörde. 
 
Efter 10 år hade 30-90% av personalen symptom på elöverkänslighet och hos en del hade 
symptomen gradvis accelererat och var nu irreversibla. Man fann att tidsfaktorn var mycket 
viktig och att symptomen inte var specifika utan kunde ta sig många uttryck och variera över 
tiden samt från individ till individ. När en person började visa symptom förflyttades hon/han 
till andra arbetsuppgifter för att förhindra att tillståndet förvärrades. 
 
De ryska studierna gjordes under lång tid i syfte att se till att företagens anställda höll sig 
friska och utfördes av oberoende läkarteam. Intressant är att jämföra med västerländsk 
forskning, där exponeringstiden i studierna varierar från några minuter till maximalt 2 år och 
där kommersiella intressen kan sägas ha ett betydande inflytande. 
 
Professorn och forskaren Henry Lai vid universitetet i Washington anses vara respekterad av 
båda sidor i debatten, såväl de som varnar för hälsoeffekter som de som förnekar dem4. Han 
menar att det finns mellan 2000-3000 vetenskapligt validerade och publicerade studier på 
området och ungefär hälften av dem har funnit risk för påverkan.5 Många av dessa 
forskningsstudier är helt eller delvis finansierade av telekomindustrin och de finner samband i 
endast 25% av studierna, till skillnad från oberoende studier där hela 75% finner ett samband. 

De flesta provokationsstudier som gjorts har dock misslyckats med att visa att 
försökspersonerna verkligen reagerar på EMF, men deras vetenskapliga metoder kan dock 
ifrågasättas. De har oftast missat att skärma av försöksrummet från omgivande fält, de 
exponerar personerna under mycket kort tid, de missar oftast att mäta de fördröjda reaktioner 
som många elöverkänsliga upplever och de tar inte hänsyn till hur exponerade 
försökspersonerna blivit på väg till försöken, och i vilket skick de alltså är när försöket startar. 

Den senaste i raden av sådana studier presenterades i juli 2007 och kommer från Essex 
Universitet i England6. Även den har missat att låta försökspersonerna hämta sig från den 
exponering de utsatts för under resan till försöket. Det kan liknas vid att placera en 
försöksperson i ett rökfyllt rum, sätta på en ögonbindel och be personen avgöra om någon 
tänder en cigarett. Dessutom annonserade man efter deltagare och kontrollerade aldrig deras 
bakgrund, dvs om de verkligen kunde definieras som känsliga.7 

En av de forskare som i laboratorieförsök kunnat visa att mänskliga celler reagerar på vissa 
frekvenser (så kallade frekvensfönster) är Docent Igor Belyaev, Institutionen för Genetik 
Mikrobiologi och Toxikologi vid Stockholms universitet, och så här resonerar han8: 
”Det komplicerade sambandet mellan effekter av låga EMF och fysikaliska och biologiska 
faktorer borde tas i beaktande vid studier på elöverkänsliga personer, inklusive i 
provokationsstudier. Av alla publicerade studier är det bara en studie av Dr Rea som 
uppfyller detta krav9. I hans studie visade elöverkänsliga testpersoner en reaktion på 
individuella frekvenser. Dr Reas resultat överensstämmer med många laboratorieexperiment 
med biologiska celler i vilka man sett respons på låga elektromagnetiska fält i specifika 
frekvensfönster10.” 

Den brittiske fysikern Dr Gerard Hyland säger så här11: 
”Vi blir utsatta för en rad typer av elektromagnetiska fält i vårt moderna samhälle. Detta är 
en helt ny form av miljöpåverkan som vi inte blev exponerade för i forntiden. Evolutionen 



skedde helt utan de elektromagnetiska frekvenser som används i modern teknik, och speciellt 
mobilteknik. När levande organismer i sina interna regleringsprocesser använder sig av 
frekvenser som också förekommer i den yttre miljön, kan inre elektromagnetiska aktiviteter 
som är avgörande för liv och hälsa störas. 
 
Fastän intensiteten av mikrovågsstrålning nära en basstation för mobiltelefoni är allt för låg 
för att kunna förorsaka någon form av uppvärmning av kroppens celler är den lika fullt 1013 
(10 000 000 000 000) gånger högre än naturlig bakgrundsstrålning på samma frekvens.” 
 
I en rapport från dåvarande Totalförsvarets forskningsinstitut (FOA) kan man läsa12: 
"Levande materia är i allmänhet genom naturligt urval anpassad att nätt och jämt tolerera 
sin normala strålningsmiljö som består av vågor med alla frekvenser, från statiska fält till 
kosmisk strålning. Att en ändring av denna strålningsmiljö kan få kraftiga konsekvenser har 
upprepade gånger belysts." 
 
I stället för att fråga sig om och varför det finns människor som reagerar med ohälsa på 
elektromagnetiska fält, kanske det är dags att ställa frågan: Hur sannolikt är det att biologiskt 
liv på sikt över huvud taget kan klara den elektrosmog vi skapat? 
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