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Till: .............  Ansvarig utgivare för Medicinsk Access 
   
I Medicinsk Access #1 2022 finns en artikel med titeln ”Mikrovågsstrålning från basstationer på 
hustak gav medicinska symptom som överensstämmer med mikrovågssyndromet”. Artikeln gör 
gällande att en 5G-basstation som installerats på ett hustak har kraftigt ökat nivåerna av 
radiofrekventa elektromagnetiska fält (EMF) i en lägenhet och orsakat olika subjektiva symptom för 
de boende. 
  
Studien som är källan till artikeln har dock avsevärda brister i både vetenskaplig kvalité och saklighet: 
  

1. Felaktigt mätmetod  
EMF-mätningarna som gjordes i lägenheten innan och efter att 5G-basstationen togs i drift 
utfördes med ett mätinstrument (Safe and Sound Pro II) som är ”bredbandigt” och därmed 
mäter alla bidrag från närliggande radiosändare i frekvensområdet 200 – 8000 MHz. Det går 
därmed inte att påstå att skillnaderna i mätvärden mellan de två mättillfällena beror på den 
nya 5G-basstationen på taket. Det kan finnas många alternativa förklaringar till skillnaderna, 
exempelvis variationer i mobiltrafiken (beroende på tid på dagen) eller att radiovågor från 
mobiltelefoner eller WiFi har registreras i olika grad. För att kunna bestämma EMF-nivåerna 
från 5G-basstationen behöver ett frekvensselektivt instrument användas. Standarden SS-EN 
62232 beskriver hur sådana mätningar ska utföras på ett korrekt sätt, men denna har dock 
inte tillämpats. Mätningarna har uppenbarligen utförts av någon utan tillräcklig kunskap. 

2. Antenn ej riktad nedåt 
Den 5G-basstation som installerats på taket (Ericsson AIR 3278, B78K) till bostadshuset i 
Norrköping kommunicerar med uppkopplade telefoner och annan utrustning genom att 
skicka radiosignaler i riktningar där dessa finns och bort från byggnaden där antennen är 
installerad, dvs huvudsakligen horisontellt. Rakt nedåt skickas inga radiosignaler och 
dessutom dämpar plåttaket radiovågor i hög utsträckning. Detta innebär att man kan endast 
förvänta sig mycket låga EMF-nivåer från 5G-basstationen och inte ”en kraftig ökning” som 
författarna hävdar.  

3. Ej opartiskt, med intressekonflikt 
En av författarna driver organisationen ”Strålskyddsstiftelsen” (inte att blanda ihop med 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM)). På Strålskyddsstiftelsens hemsida finns en artikel (länk) 
där namnen på personerna i ”fallstudien” redovisas. Mannen heter .......... och äger företaget 
.............som bl a erbjuder tjänster att mäta EMF-nivåer från basstationer. På företagets 
hemsida skrivs att ”Utbyggnad av både 4G och 5G sker nu i stor omfattning i Norrköping. 
Detta kan medföra att ohälsosam eller till och med skadlig mikrovågsstrålning kan finnas i din 
bostad” och man länkar till Strålskyddsstiftelsen. Det är uppenbart att studien i artikeln i 
Medicinsk Access inte uppfyller grundläggande krav på saklighet och opartiskhet då en av 
personerna marknadsför tjänster som skapar en potentiell intressekonflikt i och med 
företagets verksamhet och sin koppling till en av författarna. 

4. Vetenskaplig grund saknas 
I artikeln beskrivs ”mikrovågssjuka/elöverkänslighet” som en etablerad sjukdom orsakad av 
EMF-exponering. Enligt både svenska myndigheter (länk till information från SSM) och 
internationella organisationer (länk till information från WHO) saknas vetenskaplig grund för 
att koppla de ospecifika symptomen som förknippas med elöverkänslighet med EMF-
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exponering. I författarnas partiska beskrivning saknas helt referenser till vetenskapliga 
slutsatser inom detta område. 

  
Artikeln har fått viss uppmärksam i internationell media (se t ex artikel i Rio Times) och refereras 
även av grupper som arbetar mot trådlös kommunikation. Med anledning av alla felaktigheter och 
den uppenbara partiskheten så uppmanar vi er att dra tillbaka artikeln för att undvika ytterligare 
spridning av felaktig information. 
  
Vänliga hälsningar, 
 
Tommy Ljunggren 
EMF-talesperson för TechSverige 
  
Christer Törnevik 
Ordförande för EMF-arbetsgrupp inom TechSverige, Senior Expert och ansvarig för EMF på Ericsson 
och ordförande för TK 106 (Elektromagnetiska fält - gränsvärden och mätmetoder) inom Svensk 
Elstandard 
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