
 
 
Från: Strålskyddsstiftelsen [mailto:info@stralskyddsstiftelsen.se]  

Skickat: den 21 september 2016 10:01 
Till: 'Estenberg, Jimmy' 

Kopia: 'Stråhle, Maria' 

Ämne: VB: mätning i skolor 

 
Hej Jimmy! 
 
Du hade alltså redan fått min fråga nedan från Maria Stråhle. Ändå låtsades du som om du hade svårt 
att förstå och jag fick upprepa samma fråga flera gånger och du begär dessutom att jag ska sända 
den igen så du kan svara skriftligt eftersom du hävdade att du inte kunde svara i telefon när du 
ringde mig. 
 
Här är frågan som du fick redan i går: 

1. Vilka vetenskapliga undersökningar, har studerat effekter på barn av längre tids 
exponering för WLAN och visar de fakto att längre tids exponering för WLAN-signaler 
under eller runt 10 000 mW/m2 inte medför hälsorisker för barn på sikt i form av 
försämrad kognitiv förmåga (minne, inlärning) huvudvärk eller andra risker för den 
psykiska hälsan eller för cancer, neurologiska sjukdomar? Jag önskar att få en 
förteckning över de vetenskapliga studier som studerat detta och som säkerställt att 
barn inte utsätts för hälsorisker vid exponering för WLAN-signaler vid och under 
denna nivå vid längre tids exponering.  

 
Om du inte kan finna och redovisa dessa vetenskapliga undersökningar förväntar jag mig ett ärligt 
svar att de saknas. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mona Nilsson 
Strålskyddsstiftelsen 
www.stralskyddsstiftelsen.se 
Telefon: 08-560 512 13 
 

 
 
Arbetar med utgångspunkt från 
Europarådet resolution 1815 maj 2011. 
Alla måste få veta om riskerna. Barn är extra känsliga. 
Stöd vårt arbete Bankgiro 814-8504 

 
 
 
Från: Stråhle, Maria [mailto:Maria.Strahle@ssm.se]  

Skickat: den 20 september 2016 15:51 
Till: Strålskyddsstiftelsen 

Ämne: SV: mätning i skolor 

 
Hej Mona! 

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/01/euoroparadet-informera-brett-om-riskerna/
mailto:Maria.Strahle@ssm.se


  
Jag tar den här frågan vidare till våra sakexperter och ser till att Jimmy får den innan ert samtal 
imorgon. 
  
Med vänliga hälsningar 
Maria Stråhle 
  
  

 
 
Maria Stråhle 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 
 
Kommunikationsstrateg, Kommunikationsenheten  
Communication Strategist, Communication section 
  
Utvecklingsavdelningen 
Development Dept. 
 
SE-171 16 Stockholm 
Solna strandväg 96 
 
Tel: + 46 8 799 44 82 
Mob: + 46 708 12 33 65 
Fax: + 46 8 799 40 10 
Web: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 
 
Prenumerera på myndighetens nyheter: 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/prenumeration 
 
Subscribe to news from the Authority:  
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/subscribe 
  
  
  
Från: Strålskyddsstiftelsen [mailto:info@stralskyddsstiftelsen.se]  

Skickat: den 20 september 2016 15:40 
Till: Stråhle, Maria 

Ämne: SV: mätning i skolor 
  
Hej 
Jag behöver också hjälp med följande fråga: 
  
Det står i mätrapporten från 2009 att ”Strålsäkerhetsmyndighetens rekommenderade maxvärde för 
allmänheten är 10 000 mW/m2 för WLAN-signaler (SSM FS 2008:18).” 
  

2. Vilka vetenskapliga undersökningar, har studerat effekter på barn av längre tids 
exponering för WLAN och visar de fakto att längre tids exponering för WLAN-signaler 
under eller runt 10 000 mW/m2 inte medför hälsorisker för barn på sikt i form av 
försämrad kognitiv förmåga (minne, inlärning) huvudvärk eller andra risker för den 
psykiska hälsan eller för cancer, neurologiska sjukdomar? Jag önskar att få en 
förteckning över de vetenskapliga studier som studerat detta och som säkerställt att 
barn inte utsätts för hälsorisker vid exponering för WLAN-signaler vid och under 
denna nivå vid längre tids exponering.  
  

  
Med vänliga hälsningar 
  
Mona Nilsson 
Strålskyddsstiftelsen 

http://stralsakerhetsmyndigheten.se/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/prenumeration
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/subscribe
mailto:info@stralskyddsstiftelsen.se


www.stralskyddsstiftelsen.se 
Telefon: 08-560 512 13 
  

 
  
Arbetar med utgångspunkt från 
Europarådet resolution 1815 maj 2011. 
Alla måste få veta om riskerna. Barn är extra känsliga. 
Stöd vårt arbete Bankgiro 814-8504 
  
  
Från: Stråhle, Maria [mailto:Maria.Strahle@ssm.se]  
Skickat: den 19 september 2016 16:51 

Till: info@stralskyddsstiftelsen.se 

Ämne: mätning i skolor 
  
Hej! 
  
Jag har tyvärr inte lyckats få tag i våra experter under eftermiddagen, men jag ska söka dem igen 
imorgon bitti.  
  
Den mätning i skolor som jag känner till är den som gjordes 2009.  
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/Mätprotokoll%20WLAN%20Hällsvi
ks%20bycenter.pdf 
  
Vi tar även del av andra myndigheters mätningar, och här är en som är gjord av den brittiska 
myndigheten, Public Health England. 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/Tradlos-teknik/Tradlosa-
natverk/ 
  
Jag hör av mig under morgondagen om jag får information om ytterligare någon mätrapport. 
  
Med vänlig hälsning 
Maria Stråhle 
  
  
  

 
 
Maria Stråhle 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 
 
Kommunikationsstrateg, Kommunikationsenheten  
Communication Strategist, Communication section 
  
Utvecklingsavdelningen 
Development Dept. 
 
SE-171 16 Stockholm 
Solna strandväg 96 
 
Tel: + 46 8 799 44 82 
Mob: + 46 708 12 33 65 
Fax: + 46 8 799 40 10 
Web: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

 
Prenumerera på myndighetens nyheter: 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/prenumeration 
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Subscribe to news from the Authority:  
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/subscribe 
  
 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/subscribe

