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TRÅDLÖS TEKNIK- EN HÄLSOFARA. 

Vi omger oss idag av allt mera mikrovågor i olika frekvenser. Utbyggnaden av trådlös 
teknik går i allt snabbare takt. Radiomaster med 2G, 3G och 4G täcker stora delar av 
landets yta. WiFi monteras upp på många ställen i samhället. Bl. a. i det offentliga 
rummet, på arbetsplatser och inte minst i skolor.  Många har WiFi i sina hem kopplade 
till routrar. På kontor och i hemmen använder man ofta bärbara, trådlösa telefoner 
(DECT). Mobiltelefonen har blivit var mans egendom och Ipad har blivit ett viktigt 
arbetsredskap inte minst i skolan. All denna utrustning ger ifrån sig olika stark 
elektromagnetisk strålning vilket påverkar människokroppen, inte minst på den yngre 
generationen. DECT-telefon med sin bas strålar kontinuerligt och de nya smart-
telefonerna som kopplas upp mot WiFi, 3G och 4 G har höga strålvärden. 

Många känner av och blir sjuka av all strålning. Ca 4000 olika, framförallt utländska, 
forskningsrapporter ger vid handen att så är fallet. Sjukdomar och symtom kan 
härröras till strålningsskador.  

Symtom på elöverkänslighet (EHS) innefattar bl. a. sömnstörningar, kronisk trötthet, 
huvudvärk, muskelsmärtor, illamående, hudbesvär, problem med syn- och hörsel 
(tinnitus), yrsel, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, etc. Många kan inte vara 
kvar på sina arbetsplatser eller åka med allmänna kommunikationsmedel. 

Läkarkåren står handfallna eftersom de saknar utbildning i ämnet och dessutom saknas 
det diagnos som de skulle kunna använda för ev. sjukskrivningar. 

Ca 300. 000 svenskar med olika former av elöverkänslighet, ca 40. 000 av dessa svårt 
elöverkänsliga, har därför blivet lämnade åt sitt öde. Många lever i missär utan form 
av ersättningar från varken sjuk-eller arbetslöshetskassa.  

Svenska myndigheter som har att bevaka folkhälsan hänvisar genomgående till 
gällande gränsvärden för skadlig elektromagnetisk strålning.  

 

 



Svenska gränsvärdet ligger skyhögt över det som många andra länder tillämpar.  

Det har framkommit att barn och ungdom är särskilt känsliga. Många länder har därför 
vidtagit säkerhetsåtgärder. 

-Ryssland avråder barn och ungdom under 16 år att inte använda mobiler och Ipad. 
Dessutom förbjöd de tidigt mikrovågsugnarna. 

- Italien, Schweiz, Ryssland och Salzburg i Österrike har  tex. sänkt sitt gränsvärde 
dramatiskt jämfört med det svenska.  

- Kanada har nyligen gått ut med varning för skaderisker i hjärnan med mobilen direkt 
mot örat och skador i underlivet med mobilen i byxfickan. 

- Frankrike har helt nyligen i ett förslag till ny lagstiftning förbjudit WiFi i förskolorna 
och rekommenderar att WiFi är avslagna i skolan när trådlös teknik inte behöver 
användas. All reklam för mobiltelefoni måste innehålla en rekommendation av enheter 
(till exempel hörlurar) för att minska exponeringen i huvudet. Alla offentliga platser 
som erbjuder WiFi måste tydligt annonsera faktumet på en skylt vid ingången till 
fastigheten. 

Elöverkänslighet utvecklas över tid och ska vi inte gå emot en hälsokatastrof måste 
skyndsamma åtgärder vidtas. 

 

Socialdepartementet måste därför omgående ge Strålskyddsmyndigheten i uppdrag  

 - att ge förslag på dramatiskt sänkta gränsvärden för Sverige 

 - att se över WiFi användningen, framförallt i skolorna 

 - att förbjuda de farliga, bärbara -trådlösa DECT-telefonerna 

 - att brett informera om den trådlösa teknikens farligheter 

Samt ge Socialstyrelsen i uppdrag 

- att utarbeta relevant diagnos mot överkänslighet för strålning från el/trådlös       
teknik  

   


