FAKTABLAD

Faktablad om mobilmaster och hälsa
Mikrovågsstrålningen som sänds ut från mobilmaster och mobilbasstationer innebär 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. En studie visar ökad förekomst av DNAskador och ytterligare en visar förhöjd risk för ALS. 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. Det saknas fortfarande
studier som undersökt samband mellan exponering för bassttioner för mobiltelefoni och
Alzheimers, trots att misstankarna om samband är starka mot bakgrund av studier på lågfrekventa
magnetfält och djurstudier.
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
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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
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
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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
2011 Brasilien: Ökad dödlighet i cancer inom 500 meter från mobilmaster . Ökad förekomst av
dödsfall i cancer för de som bor inom 500 meter från en mobilmast Länk12
Irak 2011: Ökad förekomst av huvudvärk, sömnproblem, depression, irritation, obehagskänsla,
aptitlösthet, yrsel, koncentrationsproblem, synrubbningar och minskad livsenergi.
Signifikant ökad förekomst av huvudvärk, sömnsvårigheter, depression och
koncentrationsproblem bland boende nära mobilmaster, särskilt inom 100 meter. Länk1
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 mobilmast jämfört med boende på
längre avstånd. Länk14
2015 Brasilien: Ökad förekomst av depression och ångest bland boende nära mobilmaster.
Signifikant ökad förekomst av psykisk ohälsa i form av depression, nedstämdhet och ångest för
personer som bor nära mobilmaster (inom 300 m) jämfört med de som bor längre bort.
Depressiva symtom var också vanligare bland de som använder mobiltelefon mest. Länk2
2016: Indien: Sömnproblem, huvudvärk, högtblodtryck och försämrad salivproduktion.
I en undersökning som jämförde 20 personer som bodde nära mobilmast i 8 år jämfört med
personer som bodde minst 1 km från närmsta mobilmast, var det 4 gånger mer vanligt med
sömnproblem i närboendegruppen och 2,5 ggr fler hade problem med högt blodtryck. Endast 60%
hade normal salivproduktion i närboendegruppen jämfört med 85% i gruppen på 1 km avstånd.
Länk15
2017: Indien: DNA-skador och oxidativ stressForskare analyserade blodprov från 40 personer
boende inom 80 meter från mobilmaster eller basstationer samt 40 som bodde mer än 300 meter
från närmsta mast. De boende inom 80 meter hade högre förekomst av tecken på DNA-skada samt
tecken på oxidativ stress. Forskarna drar slutsatsen att långvarig exponering för mobilmaster kan
resultera i sjukdom inklusive cancer. Länk 16
2019: Frankrike: ALS. Ökad risk för den svåra nervsjukdomen ALS och beräknad exponering för
mobilbasstationer. Studien baseras på patienter som insjuknat i ALS i regionen Limoges,
sammanlagt 312 personer mellan år 2000 och 2012. Länk17
2010 Internationellt: Forskningssammanställning
Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster
visar förhöjda risker för ohälsosymptom (mikrovågssyndromet) och för cancer. Länk18
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
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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. Länk19
1

Oberfeld et al.: The Microwave syndrome. Further aspects of a Spanish study.
http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf
2

Santini et al.:Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: Incidence according to
distance and sex; Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73
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Hutter et al.: Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone
base stations; Occup Environ Med. 2006 May;63(5):307-13
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Eger et al.: Spezifische Symptome und Mobilfunkstrahlung in Selbitz (Bayern) - Evidenz für eine
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