
SSM:s vetenskapliga råd (8 personer) 2016 är till en 

majoritet kopplade till ICNIRP eller IEEE 

Mångårig ordförande med jäv 

År 2002 tillsatte SSM:s dåvarande generaldirektör Lars-Eric Holm en vetenskaplig 
“oberoende” expertgrupp genom att be professor Anders Ahlbom, Karolinska Institutet, 
vara ordförande för gruppen. Anders Ahlbom fick som ordförande föreslå de medlemmar 
han ville ha i gruppen som sedan antogs av Gd. Anders Ahlbom hade en tydlig jävsituation 
då han också var medlem i ICNIRP som fastställt gällande gränsvärden (riktlinjer för tillåten 
strålning) vilka är av mycket stor ekonomisk och strategisk betydelse för berörd industri. Ett 
medgivande om hälsorisker skulle underkänna ICNIRP:s  riktlinjer med allvarliga 
konsekvenser för industrin. De skyddar inte mot något annat än omdelbara 
uppvärmningseffekter och saknar skydd mot effekter av längre tids exponering, exempelvis 
cancer. Dessutom var Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, lobbyist i Bryssel för Telia 
Sonera, vilket inte redovisades som jäv. Anders Ahlbom var också finansierad av 
mobilindustrin, bland annat för undersökningen Interphone och för kohortundersökningen 
Cosmos. År 2011 lämnade Anders Ahlbom och Maria Feychting sina uppdrag för SSM sedan 
det avslöjats att Anders Ahlbom satt i styrelsen för sin bror Gunnar Ahlboms firma som 
riktade sina tjänster direkt till telekommunikationsindustrin.  

Då som nu dominerat av ICNIRP 

Anders Ahlbom utsåg sin kollega Maria Feychting till sekreterare. Hon är nu vice ordförande 
i ICNIRP. En majoritet av SSM:s ”oberoende” vetenskapliga råd kom under åren 2002-2011 
att till en majoritet bestå av Anders Ahlboms vänner i ICNIRP. Karolinska Institutets etiska 
råd konstaterade år 2008 att ett medlemskap i ICNIRP kan utgöra en intressekonflikt och 
därför bör redovisas för att allmänhet och beslutsfattare har tillgång till den informationen 
vid en värdering av expertens bedömning. Under alla år som Anders Ahlbom ledde de 
”oberoende” expertutredningarna fanns inte en enda representant för de många kritiska 
forskarna i gruppen. Varje år lämnades en rapport som avvisade eller tonade ner 
hälsoriskerna under ICNIRP:s gränsvärde.   

Inte längre påstått ”oberoende”  

 I dag kallas inte expertgruppen längre för ”oberoende” vilket den alltså aldrig varit. 
Fortfarande är en majoritet av medlemmarna medlemmar i den industripartiska 
organisationenerna ICNIRP eller IEEE (som också rekommenderar liknande gränsvärden för 
teknikens strålning). ICNIRP påstås vara oberoende från industrin men majoriteten av 
medlemmar har tydliga bindningar till industrin genom forskningsanslag. IEEE är öppet en 
industrisponsrad organisation och de flesta av medlemmarna kommer från industrin. 

Här är en lista på medlemmarna och de intressekonflikter som Strålskyddsstiftelsen 
identifierat. Genomgående har alla under flera år hävdat att det skulle saknas belägg för 
hälsorisker. Hälften är medlemmar i ICNIRP eller IEEE och en femte har tidigare varit 
rådgivare åt ICNIRP. 2 är involverade i mobilindustrins Sweiziska forskningsstiftelse FSM. 

Norska%20NRK%20Brennepunkt%20granskande%20reportage%20om%20WHO,%20Repacholi%20och%20IEEE:%20A%20Radiant%20Day%20från%202007


1. Eric van Rongen, Holland.  
Intressekonflikter: Ordförande för ICNIRP (sedan 2001) och medlem i IEEE/ICES 
(sedan år 2000). Arbetade med Michael Repacholi (ICNIRP:s förste ordförande) och 
Emilie van Deventeer på WHO under den period som WHO EMF-project till stor del 
finansierades av mobilindustrin. Fortsatt medarbetare åt WHO/Emilie van Deventer 
och medlem i WHO:s expertgrupp där en majoritet är medlemmar i ICNIRP liksom 
hos SSM. Eric van Rongen har aldrig bedrivit egen forskning på området. 
 

2. Martin Röösli, Schweiz.  

Intressekonflikter: Styrelsemedlem i den industrifinansierade Schweiziska 
organisationen Swiss Research Foundation on Mobile phone, FSM. Han har fått 
forskningsfinansiering från industrin bland annat från FSM. Han är även medlem i 
ICNIRP. Martin Röösli fick bland annat finansiering från FSM för undersökningen om 
hjärntumörrisker för barn som använt mobiltelefoner. Resultaten visade 
genomgående förhöjda risker men de viftades bort av Martin Röösli och den svenska 
kollegan Maria Feychting (Maria Feychting var under 9 år sekreterare i SSM:s 
expertgrupp och är vice ordförande för ICNIRP). Mona Nilsson har kritiserat 
slutsatserna och hur undersökningen genomfördes/manipulerades.  

3. Emilie van Deventer, WHO, Schweiz 

Intressekonflikter: Sedan många år medlem i IEEE. Hade då hon rekryterades av 
Michael Repacholi till WHO en anställning finansierad av ett större företag inom 
mobilbranschen (Bell/Nortel) och NSERC Kanada. Saknar medicinsk biologisk 
kompetens och har liksom Eric van Rongen aldrig forskat på hälsoeffekter av 
strålningen. Hon är elektroingenjör specialiserad på utveckling av 
mikrovågsantennteknik. Var under sin inledande tid med WHO EMF project 
finansierad till betydande del av mobilindustrin. 1 År 2000 samma år som hon 
rekryterades till WHO publicerades en artikel i Toronto Magazine som skrev följande 
om hennes arbete för industrin: The importance of this work is reflected in the 
research funding van Deventer and her team receive from the Natural Sciences & 
Engineering Research Council of Canada (NSERC), Communications & Information 
Technology Ontario (CITO), and their major industrial partner, Nortel. ”We are 
fulfilling a very real need in the industry today, which will only increase as technology 
creates more opportunity.”  

 

                                                           
1
 Imagine, a Belgian magazine, is reporting in its November/December issue that the WHO EMF project has been receiving even more 

industry money than has been previously disclosed. In a cover story, titled "Mobile Telephony: We're All Guinea Pigs!," David Leloup 

revealed that the GSM Association (GSMA) recently increased its annual payment to €150,000 ($165,000). Before 2005, the GSMA 
contributed €50,000 ($55,000) a year. This is in addition to the $150,000 a year, the Mobile Manufacturers Forum (MMF) gives the EMF 

project each year. (MMF's Mike Milligan confirmed this to Microwave News in 2003.) Previously, Motorola gave Repacholi $50,000 a year; 

but the company now funnels its payments through the MMF. Leloup estimates that these two mobile phone trade associations made up more 
than 40% of the EMF project's 2005-2006 budget. Källa: Microwave News 
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4. Anke Huss, Holland 
Intressekonflikter: Är liksom Martin Röösli knuten till den industrifinansierade 
organisationen FSM, Schweiz (medlem i vetenskaplig kommitté). Får också 
forskningsanslag från FSM.  
 

5. Lars Klaeboe, Norska Strålevernet, Norge.  

Intressekonflikter: Forskningsmedel från telekomindustrin (studier hjärntumörrisker 

mobilanvändning Interphone och Cefalo). 

6. Heidi Danker-Hopfe, Tyskland. 

Intressekonflikter: ej kända 

7. Maria Scarfi, Italien.  

Intressekonflikter: Forskningsfinansiering från industrin (Telecom Italia och CTIA). 
Tidigare rådgivande expert åt ICNIRP. 

8. Clemens Dasenbrock, Tyskland 

Intressekonflikter: Rådgivande expert ICNIRP 
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