
ÅTTA MYTER  om trådlös teknik
5. Strålsäkerhetsmyndigheten skyddar oss 
mot alla skadliga effekter av strålningen.  
Fakta: Historien visar att när stora ekonomiska intressen är in-
blandade tar det oftast lång tid innan myndigheter agerar och 
inför striktare regler. Det fi nns många exempel då myndighe-
terna haft fel om risker med olika pro dukter och ämnen. I stället 
har det varit insatta individer, kritiska forskare och olika frivil-
ligorganisationer som först pekat på riskerna. 

6. Vi kan lita på WHO som säger att strålningen 
inte är farlig! 
Fakta: WHO:s arbete med strålningsfrågan har under många 
år fi nansierats av mobilindustrin. Arbetet har letts av personer 
med kända fi nansiella bindningar till mobil-, el- och militär-
industrin. WHO:s expertgrupper domineras liksom svenska 
Strålsäkerhetsmyndighetens av individer som också har  fi nan-
siella bindningar till industrin. WHO har under åren fått mycket 
kraftig kritik för det alltför nära samarbet et med de industrier 
vars ekonomi påverkas av WHO:s hälsoriskbedömningar.   

7. Vi har haft radio- och TV-master i över 50 
år som sänder liknande strålning med  ännu 
högre effekt utan att hälsorisker observerats.
Fakta: Strålning från mobiltelefoni, trådlöst internet och mo-
bilmaster dominerar i dag kraftigt över strålningen från radio/
TV-master. Mätningar från bland annat Schweiz  visar att ra-
dio/TV står för cirka 10% och mobilmaster, mobiler och trådlösa 
telefoner (DECT) står för mellan 80-90% av den strålning som 
vi sammanlagt utsätts för. Radio/TV-master är dessutom inte 
ofarliga.  Upprepad forskning visar förhöjd risk för cancer och 
sömnsvårig heter i närområdet.  

8. Det fi nns ingen anledning till att förbjuda 
eller avråda barn att använda mobiler eller 
trådlös teknik.  
Fakta: I stort sett alla miljö- och hälsomyndigheter över hela 
världen är överens om att barn och foster är särskilt känsliga 
för olika miljöfaktorer. Det fi nns kritiska perioder under utveck-
lingen då mikrovågsstrålningen permanent kan skada exempel-
vis hjärnans utveckling. Nerv systemet fortsätter att utvecklas 
genom hela tonåren. Barns hu vuden absorberar mer strålning 
och de har snabbare cell omvandlingshastighet. Ett barn eller en 
tonåring som använder mobiltelefon löper högre risk för hjärn-
tumör  jämfört med en vuxen. 

1. Det fi nns inga belägg för att strålning från 
mobiler, trådlösa datorer, läsplattor och WiFi 
är skadlig.
Fakta: Det fi nns omfattande belägg för att mikrovågsstrålning-
en  från trådlös teknik är skadlig. Bland annat har forskningen 
visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör samt att 
långtidsexponering för mikrovågsstrålning ökar risken för can-
cer och olika symtom (sömnsvårigheter, huvudvärk, försämrat 
minne, hjärtproblem och yrsel) samt kan försämra fertiliteten. 

2. All trådlös teknik följer gällande  gräns-
värden som är satta med stor säkerhets-
marginal till påvisade effekter.
Fakta: Gällande gränsvärden är föråldrade, skyhöga och mer 
anpassade efter mobilindustrins och den militära industrins be-
hov än vad vi människor och andra levande varelser tål. Gräns-
värdet skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 
minuters exponering och saknar skydd mot dygnetruntexponering 
under längre tid. Gränsvärdet skyddar inte mot några som helst 
långtidseffekter och utesluter uttryckligen cancer.  

3. Strålningen från mobilmaster och trådlösa 
datanätverk är mycket låg. 
Fakta: Strålningen är endast låg om det jämförs med ett högt 
gränsvärde (se myt 2). Det är som att påstå att en låneränta på 
50% är låg bara för att den jämförs med en ränta på 500%. Upp-
repad forskning och människors erfaren heter visar att strål-
ningen från i stort sett all trådlös teknik är skadlig vid nivåer 
som kan vara hundratusen till en miljon gånger lägre.

4. Forskarna är överens om att strålningen är 
ofarlig.
Fakta: Ett växande antal forskare, experter och läkare är av upp-
fattningen att strålningen innebär många hälso risker, bland an-
nat cancer och hjärnskador. Det är en begränsad klick experter 
och forskare, som i stort sett alla har fi nansiella bindningar till 
mobil-, el- eller den militära industrin, som hävdar ofarligheten. 
På samma sätt som tobaksindustrin och kemikalieindustrin, 
har mobil industrin knutit lojala forskare till sig som för ut in-
dustrins argument. Denna begränsade grupp experter har fått 
stort infl ytande och dominerar de fl esta expertutredningar, så-
väl i Sverige som hos EU och WHO.  
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