
ELÖVERKÄNSLIGHET



VAD ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET?

• Personer som regerar negativt på från människan skapade elektromagnetiska 

fält och då framför allt pulsad strålning.

• Elektromagnetiska fält alstras från elnätet, elektriska apparater, radiosignaler, 

mobilsignaler, trådlösa nätverk till radioaktiv strålning och solljus.

• När frekvensen blir högre kan man använda ordet strålning.

• Olika typer av elektriska apparater och utrustning alstrar elektromagnetiska 

fält olika frekvenser och intensitet.
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VAD ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET?

• Vanliga problemkällor för elöverkänsliga är smutsig el (transistenter), 

elektriska apparater, mobiltelefoner, mobilmaster, DEC-telefoner, WiFi, radar, 

radio och telemaster.

• Således har många elöverkänsliga svårigheter att vistas i offentlig miljö, resa 

med allmänna kommunikationer, hitta eller behålla ett arbete och bostad i en 

för dom fungerande miljö.



SYMPTOM OCH SYMPTOMUTVECKLING

• Huvudvärk,  koncentrationssvårigheter, onormal 
trötthet/utmattning 

• Minnesproblem, tankspriddhet, oklart tänkande, tappar ord

• Brännande känsla och stickningar/domningar i hud, hudrodnad 
och eksem

• Värk i muskler och leder, sömnrubbningar, yrsel hjärtklappning 
och avvikande hjärtrytm  

• Ljuskänslighet, ljudkänslighet, frossa, förkylningssymptom



SYMPTOM OCH SYMPTOMUTVECKLING

• Oftast börjar problematiken med ett eller flera symptom och om man 

inte kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält är det att likna 

med en allergiutveckling där känsligheten ökar och med det även 

symptomen.

• Motsatt är att om man inte varit utsatt för en frekvens under en längre 

period så kan man under korta perioder tåla samma frekvens utan att få 

kraftiga symptom.



HISTORIK

• Under andra världskriget såg ryssarna samma symptom som 
elöverkänsliga har i dag på personal som jobbade vid starka 
radarstationer.

• När datatekniken introducerades på arbetsmarknaden var det en 
del av kontors- och teknisk personal som fick problem. Företag som 
Telia, SAAB och Eriksson elsanerade arbetsplatserna för att 
drabbade civilingenjörer skulle kunna återkomma till 
arbetsplatsen.

• Boverket hade rekommendationer för elsanering och med facket 
TCO:s agerande kom TCO-märkningen av dataskärmar.



HISTORIK

• 1987 bildas El- och Bildskärmskadades förbund som senare ombildas till 

Elöverkänsligas Riksförbund 2001.

• 1994 FEB upptas i Handikappförbunden HSO, numera Funktionsrätt.

• 1995 Regeringen beslutar att föreningen har rätt till statsbidrag som 

handikappförbund för sin verksamhet, vilket innebär att elöverkänslighet 

erkänns som funktionsnedsättning.

• 2000 Elöverkänslighet klassas som en arbetsmiljörelaterad symptombaserad 

diagnos enligt ICD-10



HISTORIK

• Riksdagen antar proposition ”Från patient till medborgare – en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken”. Dåvarande socialminister Lars Engqvist 

skriver: “Handlingsplanen avser personer med funktionshinder generellt. Inget 

funktionshinder lyfts särskilt fram och inget utesluts. Personer som är 

funktionshindrade till följd av elöverkänslighet omfattas därför av 

handlingsplanen.”

• 2011 Europarådet antar resolution 1815 där medlemsstaterna uppmanas att se 

över sina gränsvärden gällande mikrovågsstrålning.



FORSKNING

• Mer än 70% av forskningen i dag finansieras av industri och ekonomiska 

intressen.

• Det finns mycket forskning som visar påverkan på människor, djur och natur.

• WHO och de enskilda staterna har vetenskapliga råd som avgör vilken 

forskning som dom anser är adekvat. I Sverige är det SSM:s vetenskapliga råd 

som avgör hur man skall förhålla sig till forskning/fakta om elektromagnetiska 

fält. 

• Socialstyrelsen lutar sig mot deras bedömning i bestämmelser till läkare, 

kommuner och regioner.



FORSKNING

• Ledamöterna som sitter i WHO och de olika ländernas råd är många gånger 

samma personer och de har ofta en bakgrund i en icke offentlig stiftelse som 

heter ICNIRP och startades med pengar från mobilindustrin. Denna stiftelse var 

med och tog fram de hos oss gällande gränsvärdet på 10W/m2.

• Många länder har lägre gränsvärde än majoriteten av västvärlden bl.a. 

Ryssland, Polen, Italien, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Grekland och Israel.

• Hundratals läkare och forskare över hela världen varnar för hälsoriskerna med 

elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning. Exempelvis 

Bioinitiativerapporten 2007 och uppföljning 2012 från forskarvärlden och 

Freibergupproret 2002 från mer än 1000 läkare.



FORSKNING 

• Läkare i Tyskland och Frankrike kan diagnostisera elöverkänslighet med 
objektiva mätmetoder.

• Samma forskning som ignoreras i Sverige gör att t.ex. Frankrike och Cypern 
förbjuder mobiler och trådlösa nätverk i skolor. I andra länder har 
elöverkänslighet i domstol bedömts som arbetsskada.  

• Socialstyrelsen hänvisar också till provokationstester men dessa är 
missvisande då de ej utförts på ett korrekt sätt. 

• Reaktionen kommer inte alltid direkt och lokalerna som användes, var inte 
åtgärdade/el-sanerade och försökspersoner hade heller inte förberetts, levt 
”elfritt” innan testet. Deltagare vittnar om att reaktioner kommit efter att de 
lämnat testtillfället.



ELÖVERKÄNSLIGA I SAMHÄLLET I DAG

• De flesta klarar inte av ett arbete i den moderna tekniska miljön och de som 

inte klarar får inte sjukersättning då det i dag inte finns en godkänd 

sjukdomskod.

• Många tvingas till att acceptera att bli sjukskriven med diagnoser som 

depression, utmattningssyndrom eller liknande.

• Elöverkänsliga har svårt att hitta en fungerande bostad eller få hjälp från 

kommunen med att elsanera sin nuvarande.



ELÖVERKÄNSLIGA I SAMHÄLLET I DAG

• Många elöverkänsliga kan inte fullt ut ta del av samhällsinformation då de inte 

klarar av att använda icke elsanerad datautrustning och smartphones.

• Sjukvården är också ett mycket stort problem då många blir mer sjuka av att 

besöka vården bland annat p.g.a. att man använder allt mer trådlös teknik.

• Problem att ta del av hemtjänst och serviceboenden p.g.a. trådlös teknik.

• Man har stora svårigheter att deltaga i det offentliga livet som teater, 

restaurangbesök, konserter etc. eller bara socialt umgänge då de flesta bär på 

smartphones att trådlös teknik finns på de flesta platser.



ELÖVERKÄNSLIGA I SAMHÄLLET I DAG

• Trots ett godkänt funktionshinder och att de uppfyller kraven för 

funktionshinder enligt FN-konventionen får elöverkänsliga inget stöd för att få 

ta del av de mänskliga rättigheter man har enligt konventionen.

• Till och med i par- och familjerelationer ställs man inför svåra problem då 

eventuell partner och barn måste till stor del avstå från trådlös teknik och bo i 

ett anpassat boende.

• Således är det vanligt att den elöverkänslige både blir fattig och isolerad från 

samhälle och mellanmänskliga relationer.



FRAMTIDEN

• Nu kan det bli verklighet med 5G med ännu högre strålningsintensitet trots att 

det inte är bevisat att det är oskadligt för människor, djur och natur.

• I den senaste folkhälsoundersökningen är det alarmerande att så mycket 

ohälsa ökat de senaste 20 åren, i vissa fall flera hundra procent. Sömnproblem 

och psykisk ohälsa är några av exemplen som ökat mycket.

• Anders Ahlbom som tillsammans med Maria Feychting författade kapitlet om 

elektromagnetiska fält i denna undersökning blev utesluten ur WHO:s 

expertgrupp då det framkom att han var delägare i en lobbyfirma i Bryssel, 

denna firma lobbade för mobilindustrin.



FRAMTIDEN

• Påpekas bör att det nuvarande gränsvärdet bara skyddar mot termisk 

uppvärmning och inte mot långvarig exponering.

• 5G har stoppat på flera platser i världen i avvaktan på forskning om hälso- och 

miljöpåverkan. I vissa länder kan man inte ens bygga ut 5G då ländernas 

gränsvärde är för lågt.

• Kan man lita till SSM:S expertgrupp tar hänsyn till människors 

hälsa och mijön?


