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FAKTABLAD 

Fakta om mobilmaster och hälsa 
Mikrovågsstrålningen som sänds ut från mobilmaster och mobilbasstationer innebär 
tveklöst en hälsorisk. Det finns gott om rapporter från människor som samstämmigt 
vittnar om ohälsosymtom och sjukdomar, inklusive cancer, sedan mobilmaster etablerats i 
närområdet. Upprepade forskningsresultat bekräftar människors erfarenheter. Strålning 
från mobilmaster är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av 
WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC. 

Inledning 
Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster har 
visat att mobilmaster ökar risken för den symtombild som sedan decennier fått benämningen 
mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Länk 1.1 Upprepade undersökningar visar också att 
mobilmaster ökar risken för cancer bland de närboende. I tillägg har upprepade internationella 
undersökningar visat att Radio/TV-master, som sänder ut liknande strålning, också ökar risken för 
cancer. 

Ingen undersökning av hälsotillståndet bland de som bor nära mobilmaster (inklusive 
basstationsläggningar på hustak) har gjorts i Sverige eller i Norden, trots många mycket trovärdiga 
och samstämmiga rapporter från människor som fått svåra symptom.  

De vanligaste rapporterade symptomen av mobilmaststrålning är: 

• Huvudvärk 
• Sömnproblem 
• Yrsel, illamående 
• Tinnitus 
• Sämre immunförsvar, ökad infektionsbenägenhet 
• Nedstämdhet, depression 
• Oro, ångest, ökad irritabilitet, stresskänsla 
• Trötthet 
• Hjärtproblem, hjärtarytmier 
• Minnesproblem, orienteringsproblem, koncentrationsproblem, svårighet att tänka klart 

Studier av mobilmasters effekter på människors hälsa  
2002, Frankrike: Huvudvärk, sömnproblem, yrsel 

Statistiskt signifikant samband mellan det skattade avståndet till basstationen/antennen och olika 
uppgivna symtom som trötthet, huvudvärk, irritation, yrsel, olustkänslor, sömnsvårigheter med flera 
symtom, samtliga typiska för mikrovågssyndromet. Länk2 

2004, Spanien: Huvudvärk, sömnproblem, koncentrationsproblem 

Statistiskt signifikanta samband mellan grad av rapporterad ohälsa och uppmätt strålning i hemmen. 
Resultatet visade att de boende i den högst exponerade gruppen led mer av symtom som är typiska 
för mikrovågssyndromet: obehagskänsla, irritation, aptitlöshet, trötthet, huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Länk3 

http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12168254
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2004, Tyskland: Ökad cancerrisk  

Fördubblad förekomst av cancer bland boende inom 400-metersradie från mobilmast jämfört med 
personer som bodde längre bort. När enbart de senaste fem åren 1999-2004 analyserades, sågs att 
risken för att insjukna i cancer var hela tre gånger högre i gruppen som bodde inom 400 m från 
masten. Länk4  

2004 Israel: Ökad cancerrisk  

Risken att få cancer är fyra ggr högre för boende inom en radie av 350 m från en mobilmast. 
Forskarna hade jämfört cancerförekomsten 1997-1998 hos boende inom 350 m från en mast som 
installerats 1996 med risken att insjukna i cancer för hela nationen. De högsta uppmätta 
strålningsnivåerna var långt under gällande gränsvärden: 0,53 μW/cm2. Länk5 

2006 Österrike: Huvudvärk, koncentrationsproblem, sömnproblem 

Forskarlaget vid Wiens Medicinska Universitet undersökte om mobilmaster orsakar bland annat 
huvudvärk, trötthet, koncentrationsproblem och sömnproblem. Deltagarna indelades i tre olika 
grupper beroende på uppmätt strålningsnivå i hemmen: mindre än 0,1 mW/m2, 0,1-0,5 mW/m2 
samt över 0,5 mW/m2. Huvudvärk var det symtom som ökade mest ju mer strålning som uppmätts i 
hemmen. Andra symtom som ökade med ökad strålning var kalla händer eller fötter, 
koncentrationsproblem, utmattning, darrningar och sömnstörningar. Länk6 

2007 Egypten: Huvudvärk, minnesproblem, sömnproblem 

Forskare vid Menoufiya University publicerade 2007 en studie som också visade att mobilbasstationer 
orsakar neurologiska symtom hos närboende. I studien jämfördes personer som bodde och arbetade i 
närhet av en mobilbasstation med en kontrollgrupp som hade 2 km till närmaste mast.  Huvudvärk, 
minnesstörningar, irritation och sömnproblem var de symtom som ökade mest i den exponerade 
gruppen jämfört med kontrollgruppen. Länk7 

2007 Cypern: Huvudvärk, yrsel 

I en brittisk studie genomförd på Cypern konstaterades också en ökad förekomst av symtom i by med 
högre radiofrekvent strålning (huvudvärk/migrän och yrsel) jämfört med boende i en by med 
betydligt lägre strålning. Mätningar visade att en betydande del av den uppmätta strålningen i den 
exponerade byn kom från mobilmaster. Länk8 

2009 Tyskland: Ökad cancerrisk 

Cancerförekomsten var förhöjd bland boende inom 400 meter från mobilmast fem år efter att en 
mobilmast tagits i drift. Länk9 

2010 Tyskland: Sömnproblem, neurologiska symtom, depressioner 

Forskarna fann signifikanta samband mellan avstånd till mobilmast och sömnstörningar, depressioner, 
neurologiska symptom, ledsmärtor, infektioner, hudförändringar, hjärtstörningar och påverkan på syn, 
hörsel och matsmältning. Länk10 

2011 Tyskland: Förändringar av stresshormoner och välbefinnandesubstanser 

Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av 
stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin. Den senare är kopplad till 
depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även kopplats till 
beteendestörningen ADHD. Länk11 

http://www.tetrawatch.net/papers/naila.pdf
http://www.hese-project.org/de/emf/Studien/StudienDiskussion/NetanyaStudie/Netanya.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16621850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16962663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2078518/pdf/402.pdf
http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/109_en_z.pdf
http://www.emf-portal.de/viewer.php?l=e&aid=18762
http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/111_be_z.pdf
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2011 Brasilien: Ökad dödlighet i cancer inom 500 meter från mobilmaster  Studie konstaterar ökad 
förekomst av dödsfall i cancer för de som bor inom 500 meter från en mobilmast Länk12  

2012 Taiwan: Ökad risk för barncancer 

Ökad förekomst av barncancer i områden med högst beräknad strålning från mobilmaster. Länk13  

2013 Iran: Sömnproblem, huvudvärk, yrsel, depression m.m. 

Signifikant ökad förekomst av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, obehagskänsla, depressioner, 
minnesstörningar, ökad irritabilitet samt nervositet bland boende inom 300 meter från en mobilmast 
jämfört med boende med längre avstånd till mobilmaster. Länk14 

2010 Internationellt: Forskningssammanställning 

Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster visar 
förhöjda risker för ohälsosymptom (mikrovågssyndromet) och för cancer. Länk15 

2005 Tyskland: Sömnproblem, huvudvärk, yrsel 

En grupp tyska läkare genomförde en undersökning av strålningsnivåerna i bostäderna hos drygt 350 
personer och ställt det i relation till självrapporterat hälsotillstånd. Resultatet som redovisades 2005 
blev att ju mer strålning som uppmättes i bostaden ju fler symtom hade personerna eller omvänt ju 
lägre strålning, desto färre symtom rapporterade de boende. Länk16 

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig 
elektromagnetisk strålning genom att informera om riskerna och publicera rekommendationer. Stiftelsen 
verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. 
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