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Rättelseblad

TÅL DU EL?

Sid 39, näst sista stycket: "åtgärder" skall vara "resultat",

alltså: "En total elsanering av olika bilar har enbart lett till blygsam

ma resultat."

Sid 40, punkt 4, ordet "med" skall vara "till"

alltså: "...fältstyrkan normalt sänkas till mellan en femtedel och en

tjugondel."

punkt 5, ordet "ger" skall vara "sker med",

alltså: "...laddningsström inte uppstår. Det sker med en strömbrytare

som bryter."

Sid 75, fel bild, se omstående sida.

Sid 163, andra stycket, "möta" skall vara "mäta",

alltså: "Ett tips är att alltid börja med att mäta det elektriska fältet..."
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Del kan vara intressant alt notera att det främsl ar på kontor som man

klagar över bildskärmar och lysrör, även om de också förekommer inom

industrin.

T K näves undersökning (1989) av en grupp elöverkansliga var 75

procent yrkesverksamma. Av dessa blev sexton procent i stort sett be

svärsfria, medan 22 procent blev bättre. Av de 25 procent som var sjuk

skrivna hade tillståndet försämrats hos nitton procent. To l all sett hade

tolv av 32 personer förbättrats medan åtta försämrats. Resterande tolv

personer uppvisade ett oförändrat tillstånd. För personer där symptom

från huden dominerande blev 40 procent bättre, medan ingen av de som

hade dominerande symptom från nervsystemet blev boll besvärsfria ocb

endast nio procent bättre.

Ar 1 993 och 1996 gjorde SIF enkäter för att samla in fakta om elö

verkänslighet i arbetslivet. Av de som svarade på enkäten 1 993 hade 46

procent symptom, men hela 61 procent hade inte vågat tala om sina

bildskärmsbesvär rned någon. En direkt jämförelse mellan 1993 och

1996 är inte möjlig att genomföra, dels på grund av anonyma svar och

O 5 13 -i 211 25 30 35 iO 45 SOU 

Ar 1993 angav tre procent att de hade "Mycket svåra symtom" medan elva

procent angav "Svåra symtom'1'. I 1996 års undersökning hade andelen

"Myckel svåra symptom'' ökat till åtta procent och andelen "Svåra symptom

till tjugo procent.
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FÖRORD

För 3,5-3,8 miljarder år sedan började de första encelliga organismerna

att bildas och livet uppstod på jorden. Under de tusentals årmiljoner som

följde slog sig celler samman till flercelliga individer, dessa blev mer och

mer komplicerade och snart började jorden befolkas av insekter, kräldjur,

fiskar, fåglar och slutligen däggdjur. Under några hundratusentals år har

också människan funnits till på vår planet.

Mot dessa svindlande tidsperspektiv skall vårt kunnande och den mo

derna tekniska utvecklingen ses. Under mindre än hundra år har vi fått

saker som radio, teve, datorer, mobiltelefoner, lysrör och hushållsappara

ter av de mest skiftande slag. Medan den tekniska utvecklingen gått i en

rasande fart har den biologiska utvecklingen gått mycket långsamt fram.

Det är faktiskt svårt att i ett mikroskop se skillnad på en cell från en fisk

och en cell från en människa trots att de utvecklingsmässigt skiljs åt av

många hundra miljoner år.

I föreliggande bok avhandlar författaren Clas Tegenfeldt ett ämne som

normalt är tabubelagt i de finare vetenskapliga salongerna. Det handlar

om hälsoeffekter av de elektriska och magnetiska fält vi alla är omgivna

och genomkorsade av, skapade av våra elektriska och elektroniska appara

ter, samt om begreppet elsanering - alltså hur man kan åtgärda miljöer så

att fält reduceras.

Det är viktigt att redan här poängtera att det strikt naturvetenskapliga

underlaget både vad gäller vald försöksmetodik samt erhållna resultat noga

avhandlas. Det viktigaste att komma ihåg torde dock vara att mycket lite

resurser har satsats på att utforska ovanstående fenomen och teorier, anta

let genomförda projekt är alltså därigenom automatiskt begränsat. Trots

denna vetenskapliga gråzon har ofta den offentliga debatten förts utifrån

svartvita ståndpunkter, något som Clas Tegenfeldt tager avstånd från.

En styrka i boken är genomgången av gällande avtal och lagar samt kapit

let med frågor och svar. Redan från de senare kan man få mycket matnyttigt till

livs, och vill man snabbt leta efter sin egen fråga och få ett svar till densamma,

rekommenderas att börja bläddra i boken bakifrån. En annan styrka i boken

ligger på området "reduktion av fält". Detta är det område som författaren

själv ägnat mycket av sin vardagliga verksamhet åt, och hans idéer och tankar

rörande begreppet elsanering är sannerligen värda att tagas på allvar.

Min egen forskning har varit inriktad på att undersöka möjliga biolo
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giska förändringar i hud och slemhinna hos människor som upplever ar-

betsmiljörelaterad bildskärmsskada och elöverkänslighet. När det gäller

detta område har alltför länge den vetenskapliga utvecklingen hindrats av

att självsäkra och självutnämnda experter förklarat sig "veta" vad sjukdo

men elöverkänslighet beror på och därför inte lyssnat på de drabbade ar

betstagarna samt deras anhöriga. Tyvärr har därigenom mycket värdefull

information gått dessa "experter" förbi. Själv anser jag att bara förutsätt

ningslös forskning kan råda bot på denna brist.

I den vetenskapliga pressen kan man läsa om olika biomedicinska ex

periment vilka påvisat att cellkulturer (alltså celler som växer på botten av

en plastskål) samt försöksdjur (t. ex. råttor och möss) kan påverkas av på

lagda elektromagnetiska fält. Bland annat demonstrerade forskarna Henry

Lai och Narendra Singh vid University of Washington i Seattle, USA, att

råttor som utsatts för radiofrekventa fält (mikrovågor) fått skador på arvs

massan i nervcellerna i hjärnan. En upptäckt som självklart oroar mycket,

speciellt mot bakgrunden av tidigare diskussioner om mobiltelefoner och

hjärntumörer!

Det som är intressant med denna typ av försök är att man inte kan

hävda några "psykologiska förklaringsmodeller", ingen "massmedial psy

kos", ingen "betingning". Råttor läser inga tidningar och tittar inte på TV,

cellkulturers "psyke" torde inte kunna åberopas, och att påstå att de har

elfobi, att de skulle tänka elöverkänslighet är att vara vetenskapligt blas-

femisk! Med den kunskap vi har idag måste vi istället våga inse att män

niskan mycket väl kan må dåligt beroende på olika fysikaliska och/eller

kemiska faktorer i vår omgivande miljö.

Det är uppenbart att den moderna människan alltmer känner sig vilsen

och främmande inför den forskning och kunskap som i vår tid möter dem.

Jag har själv inga absoluta svar. Det enda jag vet är att vi behöver fler

uppsluppna lekstugor och mindre "tyst i klassen" baserat på uppgivenhet

och disciplin.

Att vara nyfiken och öppen kännetecknar den upplysta människan. Att

våga möta det okända utan att vara fördömande likaså. Dessa egenskaper

har verkligen Clas Tegenfeldt. Det är en stor ära och glädje att ha fått läsa

igenom hans bok och att ha fått tillfälle till detta förord!

Stockholm den 24:e september 2001

Olle Johansson

Docent, universitetslektor
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II OM BOKEN

Mål och målgrupper

Den här boken belyser hur elektriska apparater avger elektriska och

magnetiska fält, hur dessa kan påverka kroppen, eventuella hälsorisker

och vad som kan göras åt detta. Människan liksom övriga djur är helt

beroende av elektriska signalsystem i kroppen för att leva. Vad händer

med hälsan när vi i allt högre grad använder elektricitet i vårt samhälle?

Vi använder allt fler tekniska hjälpmedel, egentligen utan att re

flektera över hur det påverkar vår situation, i smått eller stort. En del

forskning pågår sedan några år om hur tekniken påverkar samhällets

utveckling, men ett gravt eftersatt område är hälsoeffekter på grund av

teknikanvändningen. För att ta ett välkänt exempel: det tog trettio år

innan asbestens negativa hälsoeffekter erkändes och ersättningsmate

rial togs fram. Elöverkänslighet har uppmärksammats sedan 1980-ta-

let, främst i samband med bildskärmar, och cancer från kraftledningar

omtalas sedan 1970-talet. "Strålkärringar" omnämndes på 1960-talet.

Skadliga effekter från radar beskrevs redan på 1940-talet. Det finns

rapporter från 1930-talet om vad man då kallade radiooperatörssjukan.

I dag diskuteras mobiltelefonins eventuella hälsoeffekter intensivt.

Boken riktar sig till teknikern som behöver veta mer om biologin,

medicinaren som behöver bättre förståelse för tekniken, samhällsveta

ren eller politikern som behöver veta mer om teknikens bieffekter, in

köpare och beslutsfattare som ska välja vilken teknik som ska använ

das, skyddsingenjörer och fackföreningar som måste ställa högre krav

på vår arbetsmiljö, drabbade som behöver veta praktiska åtgärder, men

framför allt riktar den sig till alla som vill veta mer.

Varför skrev jag boken?

Jag som arbetar både teoretiskt och praktiskt med elektromagnetiska

fält vet hur stort informationsbehovet är. Frågetecknen är många om

vad elöverkänslighet är, vad det innebär för de drabbade eller för an

svariga arbetsgivare, samt inom sjukvården. Vad menar vi med "elöver
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känslighet"? Var går gränsen mellan att vara frisk och att vara elöver-

känslig? Vilka symptom får man och vad kan man göra åt dem? Hur

förebygger man elöverkänslighet? Ar det medicinska eller tekniska åt

gärder som behövs?

Media har belyst ämnet under många år, men bevakningen har mest

handlat om de värst drabbade, de som inte tål någonting och bor i sko

gen. Den sneda massmediala bevakningen har gjort frågan känslolad

dad och skrämmande. Samtidigt har myndigheter och "experter" utta

lat sin skepsis till att fenomenet överhuvudtaget existerar, samt att vi

inte vet någonting alls om biologisk påverkan av elektromagnetiska fält.

Tesen om att "vetenskapligt bevis saknas" har successivt präntats in

och kontroversen är ett faktum.

Det är helt enkelt illa ställt med kunskapen — man vet för litet och

pratar för mycket. Eftersom området blivit så kontroversiellt och infek

terat är det tyvärr så att forskare, ingenjörer och andra kunniga skräms

bort och väljer att arbeta med något annat. Det har lämnat fältet öppet

för de mindre nogräknade; kunderna har inte haft kunskap nog att be

döma om ett arbete eller en produkt varit av god eller undermålig kva

litet.

Boken försöker inte lösa elöverkänslighetens gåta och är inte heller

någon lärobok i ellära eller elsanering. Jag är nöjd om dimridåerna

skingras något och om fakta börjar användas istället för förutfattade

meningar.

Det är dåvarande SAN (Statliga sektorns Arbetsmiljönämnd), fram

förallt K. G. Lindström, som möjliggjort denna bok, och jag står i djup

tacksamhetsskuld för detta. Jag vill också tacka Gunni Nordström på

TCO-tidningen som bad mig dokumentera mitt kunnande i bokform.

Hon sådde fröet, Ulf Åhlstedt (TCO-OF) fick det att gro, och SAN odla

de det vidare.

Jag är också tacksam för alla som tålmodigt stått ut med mig under

tiden. Att skriva en bok är ett arbete som fjärmar en från omvärlden...

länge.

Översikt över innehållet

Hur hanterar man problem där det ännu saknas förklaringsmodeller

och kunskap om mekanismer? Hur går man tillväga för att utnyttja
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empirisk erfarenhet tillsammans med tekniskt kunnande? Hur kan en

organisation lösa uppkomna problem och förebygga att nya tillkommer?

Vilka lagar, regler och rekommendationer finns och vilken betydelse

har de för att det ska gå att hitta lösningar?

Hälsa. Avsnittet behandlar olika biologiska effekter av elektromag

netiska fält. Vissa är hälsoeffekter och några innebär hälsorisker, bland

annat elöverkänslighet, cancer och alzheimers sjukdom. Innehållet ger

en översiktlig genomgång av vad forskare rapporterat till dags dato och

kunskapsläget i dag. Vad har vi för indikationer och observationer? Vil

ka symptom har elöverkänsliga personer och vad kan det säga oss?

Vilka biologiska system har kända elektromagnetiska effekter och vil

ka förklaringsmodeller finns?

Elektricitet. I detta avsnitt behandlas bland annat elektromagneti

ska fält och frågan om hur de uppkommer. En översikt ges över dagens

elmiljö, de fält som omger oss och varifrån de kommer. Till vad används

elektricitet och vad genererar fält?

Teknik. Det tredje avsnittet fokuserar på vilka tekniska åtgärder

som kan göras på apparater eller elinstallationer för att reducera fält.

Begreppen skärmning och jordning behandlas, samt vilka åtgärder som

är lämpliga att utföra. När är fält önskvärda respektive onödiga? Vad

kan man åtgärda och vad menas med "elsanering"?

Boken är inte tänkt att läsas från pärm till pärm. Det är inte heller

säkert att kapitlen bör läsas i den ordning de kommer. Boken ska främst

ses som en uppslagsbok där det går att söka svar på frågor.

Första avsnittet ger snabbt en god översikt av de flesta aspekter som

praktiskt handlar om att hantera frågan om elöverkänslighet på arbets

platsen. Tillsammans med "Frågor och svar" ger detta en grund att stå

på. Den som vill få en djupare förståelse går vidare och läser bokens

övriga delar. Ordlistan är tänkt att vara till ytterligare hjälp vid läsning

en den tjänstgör även som index med sidhänvisningar. Beferenser (inom

hakparenteser) som listas i marginalen efter ett stycke text eller direkt

i löpande text är alla samlade i slutet av boken.

Linghem i maj 2001

Clas Tegenfeldt
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1. ATT HANTERA ELMILJÖPROBLEM

Det här kapitlet visar hur uppkomna eller befarade hälsoproblem av

elektromagnetiskafält kan hanteras, vad man kan göra och vem som

lämpligen gör vad. Innehållet är generellt skrivetför att ge vägledning

åt alla inblandade parter: företagshälsovården, de som besväras av

elöverkänslighet, personalansvariga, Försäkringskassan, fackförbund,

läkare, tekniker och andra. Kapitletfungerar som en inledning till

resten av boken och rekommenderas i sin helhet till alla läsare. Bokens

övriga delar kan ses som en extra resurs för den som behöver merfakta

och kunskap.

KAPITLETS NYCKELORD

Elöverkänslighet • Ett hälso- och miljöproblem • Diagnos och under

sökning • Mätning och åtgärder • Ansvarsfrågor

Sammanfattning

I tjugo år har hälsoproblem på grund av elektromagnetiska fält och den

oro som ofta är förknippad med dessa varit aktuella. Mycket erfarenhet

har samlats, även om många frågor ännu är obesvarade. Annu känner vi

inte till mekanismerna bakom elöverkänslighet och hur fält påverkar

människan. På grund av detta har vi inte heller några klara riktlinjer

eller lagar som reglerar dessa frågor på ett bra sätt. Det man har att

falla tillbaka på är ett pragmatiskt handlingsförfarande baserat på em

pirisk erfarenhet. Medicinska och tekniska undersökningar, tillsammans

med erfarenheten, utgör en grund för beslut och åtgärder. Besluten ba

seras av nödvändighet mer på Försiktighetsprincipen än på lagligt tving-
o

ande regler, och åtgärderna är mestadels av teknisk natur. Åtgärder i

byggnaden samt på utrustning på arbetsplatsen, kompletterat med åt

gärder i hemmet och eventuella transportmedel, leder till att de flesta

drabbade personer kan återgå till ett i det närmaste normalt liv.
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Ett hälsoproblem dyker upp

Ett nytt hälsoproblem har dykt upp de senaste tjugo åren: elöverkäns

lighet. I första hand tillhör bildskärmsanvändare de som har drabbats,

men vissa har aldrig suttit vid en dator.

Begreppet elöverkänslighet grundas helt på empiriska observatio

ner. En elöverkänslig person får subjektiva eller objektiva symptom

(ibland både och) i samband med exponering för elektromagnetiska

fält. Hudsymptom av olika slag — främst en känsla av att huden hettar,

sticker eller svider i en triangel över kindknotorna — är vanligt. Huvud

värk, koncentrationssvårigheter, minnesproblem och ögonbesvär före

kommer också ofta.

Genom åren har bland annat elallergi, elkänslighet och bildskärms

sjuka använts för att beskriva samma sjukdomsbild. I den här boken

används elöverkänslighet, en sammansättning av "el" och det medicin

ska begreppet "överkänslighet". Elöverkänslighet betyder alltså "ett

tillstånd med sjuklig förhöjd känslighet mot el". Den engelska termen

för elöverkänslighet är electrosensitivity och förkortas ES.

ELÖVERKÄNSLIGHET. Nationalencyklopedin beskriver elöverkänslig

het på följande sätt: ". . .bildskärmsanvändare vilka angivit mer uttala

de hudproblem (rödflammighet. rosighet. rodnad, hetta, värme, stick

ningar, värk. stramhet, klåda etc.) oftast i kombination med funktio

nella symptom från nervsystemet (yrsel, stickningar, trötthet, kraft

löshet, huvudvärk, andningssvårigheter, svettningar. nedstämdhet.

hjärtklappning, minnessvårigheter etc.) Besvären har inte enbart varit

bildskärmsrelaterade: även närhet till utomhus och inomhus förekom

mande elledningar, elektriska apparater och maskiner och lysrör med

mera har angetts vara utlösande faktorer. Många personer i denna

grupp är allvarligt påverkade och har varit sjukskrivna i långa perio

der. Bland de drabbade själva har begreppet 'överkänslighet mot elek

tricitet' präglats då en minsta gemensam nämnare skulle kunna vara

en reaktion som uppträder i närheten av olika elektriska utrustningar,

apparater och ledningar."
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FEB — Föreningen el- och bildskärmsskadade — definierar elöverkäns

lighet som ett sjukdomstillstånd där symptom uppstår (direkt eller med

fördröjning) vid närhet av spänningssatta eller strömförbrukande elek

triska apparater och installationer.

Hittills har forskarna inte kunnat ge en enhetlig förklaring till be

svären och dess orsaker, men flera undersökningar pågår för att klar

lägga sambanden. I väntan på teoretiska modeller förespråkas försik

tighetsprincipen.

läs mer om Försiktighetsprincipen på sid. 42

Vad kan man göra för att minska besvären om någon säger: "Jag klarar

inte av att arbeta med min bildskärm längre"? Går det att förhindra att

fler får samma besvär? Hur hanterar man människors oro för att de

också ska drabbas? Vilket problem ska lösas? Ar det ett tekniskt pro

blem med skärmen eller datorn, eller en orimlig arbetssituation? Eller

är det ett hälsoproblem? Och om det är ett hälsoproblem: Vad består

det i så fall av?

Arbetet som utförs måste vara metodiskt och den tid som läggs ner

har man med stor sannolikhet igen senare. En plan bör göras, men det

gör inget om den är översiktlig i början. Det viktiga är att komma över

ens om vad problemet består i, hur en kartläggning, mätning eller ana

lys ska göras, samt att bestämma vad som kan göras, hur man går vida

re, hur man får tag i kompetens, och när och i vilken ordning åtgärder

ska göras. Sist, och inte minst viktigt, är att bestämma sig för när pro

blemet ska vara löst.

Att följa upp och sammanställa erfarenheterna är andra viktiga del

moment. Det är bra att ha löst ett problem, men hur undviker man att

det dyker upp igen? Bör det sättas in några förebyggande åtgärder? Ar

det aktuellt att skapa en policy eller en handlingsplan?

Elmiljöproblem

Elektriska apparater skapar och utnyttjar elektriska och magnetiska

fält på många olika sätt, till exempel en elmotor om drivs runt med

hjälp av magnetiska fält, ett lysrör som lyser på grund av att ett elek

triskt fält driver en ström genom lysröret, eller en radio som fungerar

när elektromagnetiska vågor från en radiosändare tas emot i radiomot

tagaren.
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Dagens elmiljö är komplex. Många nya apparater har tillkommit under det

sista årtiondet. En del apparater och sladdar syns, men mycket är gömt

bakom eller i skåp, tak, golv och väggar i byggnaderna.

De elektriska och magnetiska fälten ingår i den elmiljö som finns runt

omkring oss. En del av dem är nödvändiga. Det går till exempel inte att

ta bort fält mellan 88—108 MHz eftersom FM-rundradion i så fall slutar

fungera. Men många fält är helt onödiga, till exempel ett magnetfält

utanför en elmotor — det är snarare en ren förlust. Fält som stör någon

ting annat kan utgöra ett elmiljöproblem, till exempel en moped som får

tevebilden att "snöa" eller en GSM-telefon som stör datorn.
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En störning består alltid av tre delar: sändare, kanal och mottagare.

Sändaren kan vara avsiktlig (radio, mobiltelefon) eller oavsiktlig (mo

torer, dimmer, vagabonderande ström). När kanalen består av en kabel

brukar man kalla störningen för ledningsbunden, när den går i luft kal

las det för radiostörning, kapacitiv koppling, eller luftburen störning.

Mottagaren kan vara avsiktlig (till exempel en radiomottagare) eller

oavsiktlig (instabil bildskärm på grund av magnetfält). Oftast är motta

garen av störningen en apparat, men detta tas inte upp i den här boken

förutom då det (indirekt) påverkar människan. Om mottagaren är en

levande varelse handlar det om en biologisk störning.

Det är vetenskapligt fastlagt att elektromagnetiska fält påverkar le

vande organismer, att de har en biologisk effekt. Ett exempel är fåglar

och andra djur som navigerar efter jordens magnetfält, eller hajar som

jagar genom att de kan upptäcka bytets ytterst svaga elektriska fält.

Djurens förmåga att känna av och utnyttja fält är helt överlägset män

niskans. Aven människan kan känna av elektromagnetiska fält om de

är tillräckligt starka, till exempel statisk elektricitet som får håret att

resa sig eller ett fält som "ger stötar". Ett magnetfält kan också göra att

man ser ljusblixtar. Vissa typer av biologisk påverkan kan innebära en

hälsoeffekt, antingen positivt (pulserande magnetfält kan till exempel

ge snabbare läkning av benbrott) eller negativt. I det senare fallet talar

vi om en hälsorisk.

Om ett växlande fält är tillräckligt starkt kan det uppstå direkta

värmeskador. Det har varit känt i över femtio år när det gäller radar

(mikrovågor). Inom medicinen används mikrovågor för att värma upp

djupt liggande vävnad, bland annat för att behandla cancer eller andra

sjukdomar. Aven om ett fält inte ger upphov till värmeskador så kan det

ändå vara livsfarligt, till exempel om det ger en lågfrekvent ström ge

nom kroppen. En sådan ström kan bland annat ge muskelkramp i hjär

tat, vilket är direkt livshotande. Muskler är mest känsliga för kramp vid

50 Hz. Aven statiska, icke växlande fält kan ge effekter eller hälsoska-

dor om de är tillräckligt starka. Därför finns det regler för hur starka

fält av olika frekvenser och typer får vara. När det gäller misstankarna

om cancer eller elöverkänslighet så är dock nivåerna i vår vardagsmiljö

långt under de fastställda gränserna.
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Elmiljöproblem kan grovt delas upp på följande sätt:

TEKNISK STÖRNING EXEMPEL

En apparat stör andra apparater

via luft eller kablar

GSM telefon, varvtalsreglering etc. ger ofta upphov

till kraftiga störningar.

En apparat blir störd via luft

eller kablar

Radio, teve, dator, hörapparat, medicinsk utrustning

är exempel på apparater som lätt blir störda.

En elinstallationen stör

apparater

Övertonshalt, spänningsvariationer, avbrott.

Vagabonderande ström kan ge bildskärmen en

suddig och vibrerande bild. Ojordad bildskärm eller

dator kan ge ostadig bild, brum och elektriska

stötar.

Säkerhet Vagabonderande ström kan medföra brandfara på

grund av gnistbildning. Gnistbildning kan ge ozon.

Vagabonderande ström kan innebära personfara vid

rörarbete. Hög övertonshalt kan ge kabelbrand. Alla

slags störningar på elnätet ger sämre driftsäkerhet.

BIOLOGISK STÖRNING TÄNKBAR ORSAK

Värmeskador

fältstyrka.

Elektromagnetiska fält (oftast mikrovågor) av hög

Muskelkramp Lågfrekvent fält som driver ström genom kroppen,

optimum runt 50 Hz, särskilt vid kontaktströmmar.

Magnetofosfen (ser ljusblixtar) Förändring eller rörelse i starkt statiskt magnetfält.

Elöverkänslighet Elektriska eller magnetiska fält. typ eller mängd av

apparater, kemi. ljus.

Huvudvärk, ögonbesvär Flimrande, ostadig eller oskarp bild, eventuellt

orsakat av höga magnetfält.

Cancer eller andra tänkbara

sjukdomar

Höga magnetfält.

Hur diagnostiseras elöverkänslighet?

Man vet sedan länge att starka fält påverkar människan. Mekanismerna

bakom är väl kända och de modeller som tagits fram stämmer bra med

verkligheten. Modellerna bygger på hur fälten värmer upp kroppsväv
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nad, vilket kan ge värme- eller brännskador. Däremot saknas ännu kun

skap och modeller som förklarar hur svaga fält påverkar biologisk väv

nad (eller människan) och hur stora de eventuella hälsoriskerna är.

Man känner inte till hur elöverkänslighet passar in bland övriga

biologiska effekter. I dag finns det inte något etablerat sätt att testa om

en person är elöverkänslig. I praktiken blir det snarare patienten själv

som ställer diagnosen utifrån sina symptom. I brist på diagnosmetoder

blir läkarens uppgift att utesluta att det finns andra sjukdomar som

orsakar de uppkomna besvären.

Besvären är alltid verkliga för den som upplever dem, men reaktio

nen kan variera från gång till gång. Flera faktorer kan påverka dagsfor

men, hur känslig man är och hur besvären yttrar sig. Både fysiska och

psykiska faktorer har betydelse för symptomen och hur de upplevs.

Hur mycket som krävs för att utlösa en reaktion — droppen som får

bägaren att rinna över — varierar från person till person.

Aven om elöverkänslighet inte kan betraktas som en vanlig allergi

finns det stora likheter, både när det gäller symptom och reaktions

mönster. I dag vet man att allergi och annan överkänslighet ofta är mil-

jöbetingad — alltså ett problem som vi själva har skapat. Eftersom vi

tillbringar cirka 95 procent av vår tid inomhus är inomhusmiljön enormt

viktig! Luftens kvalitet, det termiska klimatet, kemikalier, elektriska

och magnetiska fält, akustik och ljus påverkar vårt välbefinnande.

Den här boken fokuserar på de olika aspekter som har att göra med

elektromagnetiska fält, men om någon har problem med arbetsmiljön

är det givetvis viktigt att se över hela arbetssituationen; ventilation,

temperatur, belysning, ergonomi, organisation, kemikalier, fält och myck

et annat.

Det finns listor på symptom som uppkommer vid elöverkänslighet

och som kan användas för att diagnosticera elöverkänslighet. Det är

framför allt det tidsmässiga sambandet mellan besvären och orsaken

till besvären som är en viktig ledtråd till diagnosen:

• Varierar besvären? Om ja, på vilket sätt?

• Uppkommer besvären alltid i samband med samma arbetsuppgift?

• Har den drabbade en egen idé om vad som orsakar besvären?

De flesta elöverkänsliga brukar kunna tala om precis när besvären bör
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jade. Ofta var det i samband med byte av bildskärm till en nyare mo

dell, eller efter en period med intensivt arbete. Många relaterar symp

tomen till vissa apparater eller miljöer. Det är därför viktigt att se över

arbetsorganisation, arbetsinnehåll, påverkansmöjligheter, arbetsledning,

arbetstider och fördelning samt upplevd stress. Undersökningen kan

utföras av personalchef eller en konsult från företagshälsovården.

Den som mår bra förutom vid arbete med bildskärm brukar ha lätt

att peka ut orsaken. De drabbades egna erfarenheter och beskrivningar

av olika besvärssituationer en naturlig utgångspunkt för elöverkänslig

hetsproblematiken. Beprövade metoder har redovisats av företag, före

tagshälsovård samt fackliga organisationer som kan användas som un

derlag för lämpliga åtgärder.

En intervju bör göras med den drabbade så fort som möjligt om man

misstänker elöverkänslighet. Intervjun kan bland annat omfatta:

• Symptom

• När problemet uppstod

• Vilka faktorer som utlöst besvären

• Arbetsbelastning, arbetsorganisation, ev. problem eller förändring

ar i samband med detta

• Förändringar i utrustningen, i kontorsmiljön

• Nya elektriska apparater, till exempel dator. TV. klockradio, belys

ning, trådlös- eller mobiltelefon

• Förändringar i hemmiljön eller boendet

• Vattensäng. elektrisk golvvärme, elfilt

• Renovering, och vad som i så fall har gjorts

• Den drabbades syn på orsakssamband

• Vad som kan göras

Många drabbade har fått sina reaktioner vid arbetsperioder med hög

arbetsbelastning. Det är därför viktigt att se över arbetsorganisation,

arbetsinnehåll, påverkansmöjligheter, arbetsledning, arbetstider och

fördelning samt upplevd stress. Undersökningen kan utföras av perso

nalchef eller en konsult från företagshälsovården.

De drabbades egna erfarenheter och beskrivningar av olika besvärs

situationer en naturlig utgångspunkt för elöverkänslighetsproblemati
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ken. Beprövade metoder har redovisats av företag, företagshälsovård

samt fackliga organisationer som kan användas som underlag för lämp

liga åtgärder.

Går det att hitta tillbaka till nolläget?

Det är inte ovanligt att besvär vid bildskärmsarbete leder till ett raskt

byte av bildskärm, utan att man först tagit reda på om den drabbade

klarar arbetsmiljön i övrigt. Vederbörande kanske mår lika dåligt även

om bildskärmen är avslagen. Det kan också vara så att det inte räcker

med att byta bildskärmen. Besvären kanske orsakas av vagabonderan

de ström som ger en instabil skärmbild och i så fall borde elinstallatio-

nen åtgärdas. Skyddsingenjören kanske tycker att det är skrivmaskinen

som ska bort eftersom den har höga magnetfält, medan den drabbade

snarare förknippar besvären med bildskärmen. Om besvären uppstår

vid bildskärmsarbete är det lätt att anta att symptomen beror på fält,

men orsaken kanske är att kemikalier frigörs från plasten då skärmen

blivit varm? Det finns alltså en risk att det ärfel fel som åtgärdas!

Det går att uppskatta vidden av problemet genom att återgå till nollä

get (minimalt med apparater och el). Det går också att bedöma hur bra

resultatet kommer att bli av olika åtgärder. Pröva under en tid att redu

cera all belastning, såväl arbetsmässig som av teknisk natur. Det inne

bär att minska arbetstiden och stressnivån, att ta bort tunga uppgifter

och att överväga en tids ledighet. Det kan vara nödvändigt med en sjuk

skrivning. Slå av dator och bildskärm, låt bli mobiltelefonen, släck lys

rören och flytta bort eller slå av all övrig utrustning i närheten av perso

nen. Minskar besvären eller inte?

I en rehabiliteringsplan bör den drabbade får testa sin arbetsmiljö i

bästa möjliga skick, till exempel att inga apparater finns inkopplade i

kontorsrummet och att arbeta med papper och penna i dagsljus under

några veckor. Om personen är besvärsfri kan man tryggt gå vidare och

införa arbetshjälpmedel och andra åtgärder i rummet. Arbetshjälpme

del är ett begrepp som används inom försäkringskassan, sjukvård och

liknande. För fysiska handikapp kan det handla om att bygga om ma

skiner eller liknande. I kontorsmiljö omfattas ofta telefon, dator samt

belysning. Andra åtgärder kan vara att byta till skärmade kablar i rum
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met, eller åtgärda vagabonderande ström i byggnaden (vilket också

påverkar rummet).

Om besvären finns kvar är det möjligt att det finnas en störning

även då rummet är "tomt" utan påslagen elektrisk utrustning, till ex

empel vagabonderande ström (som ger magnetfält i fastigheten), kemi

kalier eller annat. I sådana fall kan det bli nödvändigt att genomföra

åtgärder utan att man på förhand vet om de kommer att leda till bättre

hälsa. En tänkbar åtgärd är att låta den drabbade byta till en annan

miljö med låga fält och utan elektrisk utrustning. Om det fungerar kan

det vara värt att gå vidare och introducera den utrustning som behövs

för arbetsuppgifterna. Det är dessutom viktigt att ta reda på om bosta

den fungerar bra, dagtid såväl som nattetid. Om den gör det kan det

vara värt att överväga distansarbete, i alla fall under en tid. I annat fall

kan den drabbade behöva hjälp att finna en evakueringsbostad.

TA ETT STEG I TAGET

• Återgå till nolläget (minimalt med apparater och el), utvärdera ef

fekten av att vistas i den nya miljön. Om nödvändigt: Flytta till en miljö

med låga fält och utvärdera resultatet.

• Se till att boendemiljön är god (symptomfri). En stor del av dygnets

timmar tillbringas där. framförallt i sovrummet. Elmiljön i bostaden

kan försämra situationen på arbetet.

• Återinför elinstallation. telefon, dator och övriga hjälpmedel succes

sivt när den drabbade klarar av att arbeta utan elektriska hjälpmedel

på platsen.

• Utvärdera efter varje steg och följ upp efter en tid.

I flera studier har man funnit en skillnad i allmän sjuklighet mellan de

som har mer än fyra timmars bildskärmsarbete per dag jämfört med de

som har mindre än fyra timmar. Eventuellt bör personer som har eller

har haft problem med bildskärmsarbete inte spendera mer effektiv ar

betstid framför bildskärmen än fyra timmar per dag. En stor svensk-

norsk studie påvisade för några år sedan ett liknande samband där ökad

användning av mobiltelefoner (både NMT900 och GSM) gav upphov

till ökad mängd besvär.
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Handlingsplan

När problemet har identifierats gäller det att se till att förankra den och

planen som ska leda fram till en lösning inom och utom organisationen.

Det gäller att alla vet vad målet är, samt att sjukvård, externa konsulter,

försäkringskassa, försäkringsbolag eller andra organisationer arbetar

mot samma mål och inte trampar på varandras tår.

Inom begreppet elmiljö kan frågan om elöverkänslighet sägas vara

om elektriska apparater stör människan. Elöverkänslighet kräver alltså

både kunskap om den tekniska elmiljön och om människan, och det är

ett tvärvetenskapligt gränsland där få arbetar i dag. För att inte stå

handfallen om ett problem dyker upp bör det finnas en policy inom

organisationen som omfattar elkvalitet, elmiljö och arbetsmiljön i stort.

Policyn kan delas in i två delar: förebyggande åtgärder och en hand

lingsplan som används vid akuta behov. De förebyggande åtgärderna

inkluderar planering och krav vid ombyggnation eller nybyggnation.

Handlingsplanens åtgärder inkluderar bland annat:

• Den utrustning som finns intill personen, till exempel telefon,

belysning, dator, bildskärm, mus och tangentbord.

• Rummets elmiljö, det vill säga kablar och fast elinstallation för

rummet eller i dess närhet, inklusive utrymmena bredvid, under

och över.

• Fastighetens elmiljö, till exempel fläktanläggning och vagabonder

ande ström i och utanför byggnaden.

• Boendemiljön, apparater, elinstallation, värmesystem, grannarnas

apparater och verksamhet, vagabonderande ström.

Åtgärderna bestäms lämpligen tillsammans med den anställde, läkaren

och den lokalansvarige. Enligt 2 § Hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) ska vården bygga på respekt för patientens självbestäm

mande och integritet och så långt som möjligt utformas och genomföras

i samråd med patienten. En tidsplan ska också göras (AML 3 kap. 2 §,

läs mer om Arbetsmiljölagen på sid. 209).

De olika frågorna hanteras bäst genom att ansvaret delas mellan

den drabbade och arbetsgivaren, samt andra organisationer och myn

digheter. En del åtgärder måste utföras av annan personal eller extern

hjälp.
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• Kontakta konsult, skyddsingenjör eller intern kompetens för

bedömning och tekniska mätningar av elektromagnetiska fält, den

övriga fysiska arbetsmiljön och boendemiljön.

• Samordna den medicinska och tekniska bedömningen, planera

vilka åtgärder som ska genomföras. Det kan vara nödvändigt med

ett byte av arbetsuppgifter och (eller) lokal, på prov eller perma

nent.

• Genomför tekniska åtgärder och eventuell medicinsk terapi.

• Följ upp resultaten, åtgärda eventuellt kvarstående problem.

• Följ upp efter ett halvt år och ca ett år.

Det är viktigt att uppföljning och dokumentation sker (AML 3 kap. 2 §)

ytterligare någon gång, kanske efter ett år. Resultaten bör sammanstäl

las med tidigare erfarenheter och eventuella kompletterande åtgärder

vidtas.

Medicinsk undersökning

Allmänläkare har ofta erfarenhet av patienter med diffusa och allmän

na symptom och bör utföra den medicinska undersökningen. Den kan

eventuellt kombineras med undersökningar av annan hälsovårdsperso

nal och experter på fält. Det är viktigt med kontinuitet och förtroende i

kontakterna mellan den drabbade å ena sidan och läkare och övrig per

sonal å den andra. Flexibilitet och tillmötesgående (till exempel att

lysrör släcks och att bildskärmar eller annan elektrisk utrustning stängs

av) kan underlätta besöket för den elöverkänslige. Socialstyrelsen po

ängterar vikten av att ha respekt för patientens önskemål (SOSF 1998:3).

Läkaren bör tydligt beskriva patientens symptom och undersöknings

resultaten för patienten och (eller) uppdragsgivaren. Till det som note

ras hör när besvären debuterade, förloppet (hur de har utvecklats över

tiden), tänkbara utlösande eller försämrande faktorer och vad som un

derlättar dem. Enligt medicinsk praxis inventeras sjukdomshistorien,

skador och behandlingar och pågående medicinering (inklusive natur

läkemedel). En noggrann kroppsundersökning genomförs. I SOSFS

1998:3 finns förslag till laboratorieprover som kan övervägas. En kart

läggning görs av yrkes- och sociala förhållanden samt stressnivå.

I många fall går det inte att hitta tecken på en specifik sjukdom
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eller patologiska avvikelser. Annu finns det ingen vedertagen metod att

diagnosticera elöverkänslighet, men inte heller några belägg för att

besvär från el kan uteslutas. Utredningen får ofta inriktas på differenti

aldiagnostik då man utesluter alternativa orsaker till de upplevda be

svären. Aven om undersökningen resulterar i en differentialdiagnos så

får den senare inte förväxlas med en förklaring! Diagnoserna bronkiell

hyperreaktivitet eller rosacea säger exempelvis inte mer än patienten

redan vet; att luftrören (bronkerna) ibland är irriterade (hyperreaktiva)

eller att ansiktshuden blir rödrosig (rosacea betyder ansiktsros).

För genomgång av arbetsmiljörelaterade analyser eller åtgärder kan

företagshälsovården eller en yrkes- och miljömedicinsk enhet kontak

tas. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska åtgärder alltid ske i

nära samarbete med patienten.

Teknisk undersökning

I samband med läkarundersökningen undersöks även arbetsplatsen.

Syftet är att få fram vilka förändringar som eventuellt har skett och hur

arbetssituationen sett ut fram till dess att besvären uppmärksammades.

Det är viktigt att alla iakttagelser dokumenteras:

• Lokalen: elinstallation, ventilation, belysning, byte av arbetslokal,

ommöbleringar, renovering, målning, nya textilier, prydnadsväxter,

golvbeklädnad, uppvärmningssystem, antal arbetsplatser, städruti-

ner etc.

• Utrustning: bildskärmar, övrig elektrisk utrustning, kemikalier,

hjälpmedel, dataprogram, möbler, synhjälpmedel, olika apparaters

typbeteckning, serienummer, modell och liknande.

• Uppmätning av elektriska och magnetiska fält från utrustning och

arbetslokaler.

• Arbetsorganisation: arbetsbelastning, arbetsuppgifter, arbetstider,

terminal eller datortid, arbetsfördelning, arbetsledning, personal,

omorganisation, omlokalisering.

Mätning ger kunskap

När avstånd mättes i tum valdes en standardtumme som gemensamt

mått. Alla måste känna till och ha tillgång till måttet, man måste mäta

och redovisa resultat på ett gemensamt sätt, och framförallt tolka resul
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täten på samma sätt. Genom konsensus blev mätningen objektiv. Sam

ma förutsättningar gäller i dag: en mätning är inte en absolut sanning

eftersom det alltid går att mäta på olika sätt. Konsten är att vara över

ens om ett tillvägagångssätt som anses relevant.

Hur mäts en ocean? Ar det arean, djupet, våghöjden, avståndet

mellan vågorna, antalet vågor, den största eller minsta våghöjden, tid

vattennivån eller något annat som är intressant? Det är likadant med

mätningar av elektromagnetiska fält. I ett experiment är det kanske

inte bara den genomsnittliga styrkan som har betydelse utan frekvens,

form, riktning och många andra parametrar kanske också behöver be

skrivas. Vad innebär egentligen exponering? Ar det fältets genomsnitt

liga styrka under en viss tid eller toppvärdet som är intressantast, eller

frekvensen, hur snabbt det förändras, eller den tid som fältet överstiger

ett visst gränsvärde?

I dag saknas kunskap om vilka parametrar hos fält som eventuellt

innebär risker och hur en riskbedömning görs. Det krävs mer forskning

innan en mätning av ett fält kan användas i ett enskilt fall för att avgöra

dess hälsopåverkan. Däremot kan den tekniska undersökningen ge ett

direkt underlag för tänkbara tekniska åtgärder som kan förbättra miljön

och underlätta för den drabbade.

Det finns två sätt att arbeta innan mer kunskap kommit fram:

• Att mäta så många olika parametrar som möjligt — att försöka

kartlägga fälten.

• Att mäta fältstyrkan för att se om det finns en källa till fält i

närheten.

Kartläggning handlar om att samla stora mängder information som kan

ge en översikt över hur fälten ser ut. En mätning upprepas många gång

er; under en bestämd tidsperiod för att se variationerna i tid, eller på

olika platser i rummet för att se fältets utbredning. Kartläggningen är

ett sätt att inhämta kunskap om vad som är normalt och att få observa

tioner som går att analysera.

Det går att se hur fältet varierar över tiden om man mäter på samma

ställe under en längre tid. Om mätningen sker i punkt för punkt går det

att skapa en "karta" som visar fältets utbredning i rummet.
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Ett problem med kartläggningen av fält uppstår när man mäter i en

punkt, flyttar instrumentet, mäter igen, flyttar det igen och så vidare.

Det innebär att mätningarna över rummets eller byggnadens ytor är

gjorda vid olika tidpunkter. Eftersom vagabonderande ström tenderar

att skapa magnetfält som varierar kraftigt sekund för sekund så finns

ingen garanti att kartläggningen har någon som helst relevans. Mät

ningen kan skapa en felaktig bild över fältens utbredning.

En kartläggning av fält ger normalt liten eller ingen information om

källorna eller vilka åtgärder som kan minska dem. För att kunna fatta

rätt beslut om åtgärder och rätta till ett problem i elmiljön är det alltså

inte tillräckligt att ha ett mätinstrument och dokumentera mätresulta

tet. Kartläggningen är mer ett verktyg för kunskapsinhämtning än ett

praktiskt verktyg för förändring.

Uttrycket "fältjägarkåren" myntades på 1980-talet i en artikel

med titeln "Elektriska fältjägarkåren utstrålar ren vidskepelse ".

Det var tänkt som en drift med de som trodde attfält kunde påver

ka hälsan, men ordet har sin poäng — det är en jakt på fältets

orsaker och verkan.

Annu vet man inte vilka parametrar som är viktigast när det gäller mät

ningar i samband med elöverkänslighet. När det inte finns fullständig

kunskap om hur människan påverkas av fält är det inte meningsfullt att

använda sig av mätningar som ett facit på om människor klarar av en

miljö eller inte. Det är alltså fel att säga "det kan inte vara magnetfältet

du mår dåligt av eftersom det är under 200 nT". Problemet måste be

traktas från två håll: det rent tekniska (mätningar och åtgärder) och det

humana (upplevda besvär och försiktighetsprincipen).

För att förena den tekniska och den humana elmiljön — att kombine

ra kunskaper om teknisk elmiljö där apparater stör apparater och den

humana där kunskap om apparater och fält stör människan — krävs:

• att elöverkänslighet, cancer eller andra sjukdomar på något sätt

påverkas av spänningssatt eller strömförbrukande utrustning.

• att empirisk erfarenhet hittills visat att åtgärder som minskat

exponeringen för fält också minskat besvären

• att mätningar utförs som underlag för tekniska bedömningar, inte

medicinska (ännu inte möjligt).
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• att åtgärder som utförs också ger en reell sänkning av uppmätta

fält

Med det synsättet behöver man inte någon kunskap om hur fält påver

kar människan, det som behövs är grundlig teknisk kompetens på fält,

mätteknik och praktiskt genomförbara åtgärder i elsystem och appara

ter.

En praktiskt mätning av elmiljö med avseende på hälsoeffekter består

av:

• En översiktlig mätning av fält för att se om det existerar ett problem.

• Att ta reda på källorna till ett fält som behöver åtgärdas.

• En analys av orsaken till att källorna ger ifrån sig fält.

• Att upprätta åtgärdsförslag som baseras på förståelse om hur fäl

ten orsakas.

• Att kontrollera fälten efter utförda åtgärder.

Det är intefälten i sig utan orsakerna och tänkbara åtgärderför att

sänka fält som i praktiken är av intresse.

Mätning av elektriska fält

Mät de lågfrekventa (5-2 OOO Hz samt 2-400 kHz) elektriska fälten

med all utrustning påslagen. Rikta mätinstrumentet uppåt, åt sidorna

och nedåt. För mätinstrumentet nära ytor (30 cm) för att se om fältstyr

kan ökar och försök identifiera källorna till fältet. Pröva att slå av appa

rater, belysning, skruva ur säkringar eller slå av huvudströmbrytaren

tills ett lågt mätvärde (någon volt per meter) erhålls. Notera bidragen

från de olika källorna och bedöm resultatet av olika åtgärder. Det är

viktigt att komma ihåg att fält ofta går tvärs genom golv, tak och väggar.

Det innebär att belysning, kablar och apparater i rummet under eller

bredvid kan inverka. Det är också viktigt att tänka på att mätresultatet

för elektriska fält är olika beroende på om mätinstrument är jordat (till

skyddsjord eller stomjord via sladd) eller ojordat. (Se även sid. 31: Att

åtgärda rummets elektriska fält). Det är en fördel att utnyttja bägge

metoderna; ett jordat instrument underlättar en upprepning av mät

ningen, och det ojordade instrumentet är bättre på att spegla det fält

som träffar personen.
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Mätning av magnetiska fält

Mät de lågfrekventa (5-2 000 Hz samt 2-400 kHz) magnetiska fälten

med all utrustning påslagen. Mät med en treaxlig mätsond så att orien

teringen av mätinstrumentet saknar betydelse. Mät både vid golv och i

huvudhöjd. Lämpliga mäthöjder är 0 m, 0,8—1,2 m och 1,8 m över gol

vet samt 30 cm från apparater eller vägg. För mätsonden runt i utrym

met för att identifiera källorna, slå sedan av apparater och belysning för

att se hur lågt fältet kan bli med den enkla åtgärden. Mät på samma

punkt en längre stund för att se om fältstyrkan varierar i tid och slå

gärna på stora enfaslaster någon annanstans i byggnaden för att se om

det inverkar. Gör en snabb jämförelse av magnetfältets styrka högst upp

och längst ner i huset, samt i hörnen och utanför huset. Om det finns

generella magnetfält utspridda i byggnaden och eventuellt utanför så

måste den vagabonderande strömmen kontrolleras.

Mätning av vagabonderande ström

Mätningar av vagabonderande ström blir ofta komplexa. Mätningen krä

ver både kunskaper om elsystemet och om byggnaders konstruktion i

övrigt eftersom strömmen lika gärna kan gå via elsystemet som via vat

tenrör, fjärrvärme, ventilationskanaler, kabelstegar, plåttak, armerings-

järn, datornätverk och mycket annat. Strömstyrkan kan mätas genom

en så kallad tångamperemeter. Alla kablar ska ha en summaström av

noll ampere eftersom returledaren i kabeln normalt ska bära tillbaka

all ström som fasen (faserna) ledde fram. Eftersom rör och andra me

talldelar normalt inte ska bära någon ström ska de också ha en summa

ström av noll ampere. Om man hittar ström med en tångamperemeter så

är det vagabonderande ström som innebär onödiga magnetfält.

Mätning av radiofrekventa fält

Radiofrekventa fält är extremt svåra att mäta på ett bra och konsekvent

sätt som går att upprepa. Fälten varierar mycket snabbt med tiden och

mätresultatet beror på målpositionen. Det är inte ovanligt att resultatet

varierar med en faktor på upp till en miljon gånger mellan en signal

som är aktiv respektive inaktiv, eller beroende på att antennen flyttats

några centimeter. En utvärdering av radiofrekventa fält måste därför

baseras på mätningar utförda i en exakt punkt, eller ännu hellre en
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volym luft, samt under en längre tid. Exakt vad som krävs beror på

signalens ursprung. För att fånga en tillfällig sändare som brandkår

eller spedition kanske man måste mäta under mycket lång tid.

Mätning av lågfrekventa elektriska och magnetiska fält kan utföras

relativt lätt om man har instrumenten, men det är svårt att tolka mätvär

dena. Det krävs sakkompetens för att kunna bedöma orsakerna till fält

på ett korrekt sätt, samt vilka åtgärder som bör utföras så man får den

önskade förbättringen. Mätningar av vagabonderande ström och radio-

frekventa fält kräver i ännu högre grad speciell kompetens och utrust

ning.

När extern hjälp anlitas för mätning så är det åtgärdsförslaget som

är det viktiga, inte siffrorna i sig. Kräv av konsulten att åtgärdsförslaget

är anpassat till den aktuella situationen och praktiskt genomförbart med

rimliga (tillgängliga) resurser.

Generella tumregler är inte till någon större hjälp. Ett åtgärdsför

slag som rekommenderar byte till skärmade dosor och rör i en befintlig

fastighet är orimligt eftersom det innebär att man måste riva väggarna.

Andra åtgärder kan åstadkomma den önskade fältreduktionen utan åver

kan på den befintliga byggnadsstommen.

Åtgärder för att förbättra elmiljön

ATT ÅTGÄRDA RUMMETS ELEKTRISKA FÄLT

De elektriska fälten minskas i första hand genom att man slår av, plock

ar bort och drar ur sladdarna till den utrustning som finns i rummet.

Nästa steg är att slå av delar av elsystemet, till exempel genom att en

eller flera säkringar skruvas ur. En mer permanent lösning är att konse

kvent byta alla kablar och lösa sladdar till skärmade kablar, samt att

skärma eller jorda kopplingsdosor, kabelkanaler, apparater och belys

ningsarmaturer. Rummets elektriska fält beror på apparater, belysning,

kablar och fast elinstallation i och i närheten av rummet. Observera att

elektriska fält i många fall kan spridas genom både väggar, golv och

tak. Läs mer om elektriska fält på sid. 160.

Vad är ett elektriskt fält? Lite förenklat skapas ett elektriskt fält då

det finns en spänningsskillnad mellan två punkter. Spänning mäts i

volt (förkortas V) och avstånd i meter (m), därför brukar elektrisk fält
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styrka anges i volt per meter (V/m). Högre spänning ger högre elektrisk

fältstyrka för samma avstånd. Kortare avstånd ger högre elektrisk fält

styrka för samma spänningsskillnad. Detta innebär att man har två

metoder att reducera elektriska fält, att minska spänningsskillnaderna

och att öka avståndet.

MINSKA SPÄNNINGSSKILLNADEN

• Slå av apparaten, dra ur sladden: gör något spänningslöst.

• Se till att all utrustning har metallhölje med samma spänning, enk

last är att jorda.

• Se till att alla kablar har metallhölje (skärmad kabel) som ansluts till

samma spänning, enklast är att jorda.

• Potentialutjämning kan i vissa fall användas för att minska spän

ningsskillnader mellan byggnadsdelar.

• Minska drivspänningen (12 V är bara en tjugondelav 240 V) och ska

pa lägre elektriska fält. Observera att åtgärden ökar strömstyrkan

och därmed magnetfältets styrka.

ÖKA AVSTÅNDET

• Flytta bort apparater som sällan eller aldrig används, till exempel till

ett apparatrum.

• Flytta på sladdar, städa upp sladdhärvorna, lägg kablar i skärmade

kabelkanaler eller liknande.

• Flytta personen bort från apparater och elinstallationer.

Ett elektriskt fält går genom allt som inte är elektriskt ledande, till

exempel trä, isolering, plast, glas, betong, gips, papper och färg. Det

innebär att väggar, golv och tak som inte innehåller metall är "genom

skinliga" för elektriska fält. I en vägg kan det finnas armeringsjärn,

stålbalkar, putsnät, rör, plåtreglar och plåt som reflekterar och leder

elektriska fält, vilket både är en fördel och en nackdel. Om metallen är

ansluten till jord kan spänningsskillnaderna mellan olika byggnadsde

lar hållas nere, vilket kallas potentialutjämning eller stomjord. Den

befintliga metallen i en byggnad kan användas för att begränsa elek

triska fält. Metall som inte är ansluten till jord kan leda och sprida

elektriska fält, till exempel då en dator ansluts till ett ojordat vägguttag
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eller då ett skrivbord har metallunderrede. Det resulterar i onödig sprid

ning av elektriska fält. Det är dock inte metallen som orsakar det elek

triska fältet. Det finns redan där, metallen sprider det bara vidare.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ! Anslut aldrig en dator, bildskärm eller annan

utrustning avsedd för skyddsjordad användning till ett ojordat uttag.

Det leder inte bara till mycket höga elektriska fält utan också till tek

niska problem. Låt i stället en elektriker installera ett jordat uttag (även

för hemmadatorn).

Att åtgärda rummets magnetiska fält

De magnetiska fälten kan minskas genom att man ökar avståndet till

apparater, slår av de apparater som inte används och byter till en annan

modell eller typ. Magnetiska fält kan vara mycket höga intill en apparat

men avtar för det mesta snabbt med ökat avstånd. Redan någon eller

några meter bort kan fältet vara knappt mätbart. Tyvärr skapas höga

magnetfält ofta av vagabonderande ström och kräver en längre sträcka

för att minska till en rimlig nivå. Vagabonderande ström är den vanli

gaste orsaken till magnetfält i byggnader. Magnetfält går genom alla

material mer eller mindre obehindrat.

Ett magnetiskt fält skapas då det flyter en elektrisk ström i en leda

re. Ström mäts i ampere (förkortas A), och magnetisk fältstyrka anges i

ampere per meter (A/m). En vanligare enhet för magnetfältets styrka är

tesla (T) oftast med prefixet nano (nT) för en miljarddels tesla eller

mikro (/xT) för en miljondels tesla. Högre strömstyrka leder till högre

magnetisk fältstyrka för samma avstånd, medan kortare avstånd ger högre

magnetisk fältstyrka för samma strömstyrka.

Magnetfältet roterar runt ledaren och om strömmen vänder och går i

motsatt riktning roterar fältet åt andra hållet. Om två ledare läggs intill

varandra där strömmen går framåt vid ena ledaren och bakåt vid den

andra tar magnetfälten ut varandra. Det innebär att det finns tre meto

der att reducera magnetiska fält: att minska strömstyrkan, att minska

summaströmmen och att öka avståndet.



TRE SÄTT ATT REDUCERA MAGNETFÄLT

A. Minska strömstyrkan

• Slå av apparaten.

• Minska elförbrukningen genom att till exempel sänka värmen (om

det är elvärme) och släcka belysningen.

• Minska strömmen genom att höja spänningen, använd till exempel

en 230 V glödlampa istället för en 12 V halogen.

• Byt till mer strömsnål apparat. En solcellsdriven miniräknare

skapar mindre magnetfält än en 230 V bordsräknare med remsa,

(men se upp med lösningar som istället skapar högfrekventa

störningar, till exempel "lågenergilampor").

B. Minska summaströmmen

• Minska avståndet mellan ledare och återledare och se till att de

ligger nära varandra. I en kabel där fasledare och nolla (returleda

re) ligger inkapslade i samma mantel är det så redan från början.

Inuti apparater ligger ledarna däremot inte alltid tätt ihop, men det

är långt ifrån alltid det går att korrigera detta i efterhand.

• Se till att ledare och återledare bär samma ström, det vill säga: att

all ström verkligen återvänder i returledaren. Summaströmmen av

ledare plus återledare bör alltid vara noll; går det tio ampere fram

så ska det också gå tio ampere tillbaka. Om summaströmmen inte

är noll har strömmen valt en annan väg. Undanröj problemet

genom isolering. Ett exempel är inkommande kallvattenrör och

fjärrvärmerör som förses med en plastslang och isolerande pack

ningar.

• Genom att installera en så kallad sugtransformator kan summa

strömmen reduceras till cirka en tiondel. Det är en enkel och billig

åtgärd som kan rekommenderas.

• En fulltransformator eller isolationstransformator kan installeras

för att dela upp elsystemet i mindre delar och förhindra att ström

att går mellan de olika delarna.

• Ett femledarsystem kan minska eller helt förhindra vagabonder

ande ström. För att det ska fungera fullt ut krävs dock att alla

matarkablar och servicekablar byts ut hela vägen tillbaka till den

drivande transformatorn. Det är en dyr åtgärd.
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C. Oka avståndet

• Flytta bort apparater som används sällan eller inte alls, till

exempel till ett apparatrum.

• Flytta kablarna i installationen längre bort från det som ska

skyddas.

• Byt till annat rum längre bort från trapphuset (där matarledninga-

rna oftast finns), högre upp i huset (där kablar och rör bär mindre

ström, dessutom är avståndet till många strukturer som kan leda

vagabonderande ström större), samt längre bort från gator (med

serviskablar, vattenrör samt fjärrvärmerör).

Ett magnetiskt fält går igenom i stort sett alla material, till exempel trä,

isolering, plast, glas, betong, gips, papper och färg och liknar på så vis

ett elektriskt fält. Skillnaden är att väggar, golv och tak är "genomskin

liga" för magnetiska fält även om de innehåller metall. Det är först då

väggen innehåller en större mängd metallplåt (järn eller aluminium)

som magnetfälten dämpas. Magnetfälten från en apparat dämpas mer

än utspridda magnetfält som skapats av vagabonderande ström. Det är

knappast meningsfullt att försöka skärma av ett rum mot magnetfält

eftersom det blir mycket dyrare än att reducera den vagabonderande

ström som orsakar magnetfältet. Vagabonderande ström beror på jord-

ning (inte på ett jordningsfel) och går därför inte att jorda bort (potenti-

alutjämna), det förvärrar snarare situationen. Vagabonderande ström

använder metallstrukturer som en genväg mellan två delar av elsyste

met och den går i princip aldrig i mark.

Rummets magnetfält orsakas i huvudsak av större elförbrukare ut

anför rummet eller byggnaden. Den främsta anledningen är vagabon

derande ström. Aven om en byggnad i sig inte har någon vagabonder

ande ström kan närområdet ändå orsaka betydande magnetfält inuti

byggnaden. Innan en åtgärd vidtas bör de olika källornas betydelse

analyseras.

ATT ÅTGÄRDA ARBETSPLATSUTRUSTNINGEN

Den utrustning som finns intill personen — telefon, belysning, dator,

bildskärm, mus, tangentbord etc. — tillhör arbetsplatsutrustningen. Men

innan den åtgärdas bör man försäkra sig om att den omgivande miljön i
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lokalerna är tillräckligt god. Om besvären orsakas av lokalen spelar det

ingen roll om arbetsplatsutrustningen byts ut.

Börja med att minimera mängden utrustning. Ofta är det inte nöd

vändigt med skrivare, fax, kopiator, skanner etc. på skrivbordet. Flytta

bort all utrustning utom telefon, bildskärm, mus och tangentbord några

meter. Det är ofta en bra lösning att flytta utrustning till skåp i korridor

eller till särskilda apparatrum.

Skrivbordsbelysningen bör vara jordad glödljusarmatur, gärna med

skärmad sladd. Byt till skärmade skarvkablar för tangentbord, mus och

bildskärm i längder upp till tio meter (för längre avstånd krävs speciel

la lösningar). Sedan tio år finns telefoner med luftslang istället för ka

bel upp till luren och de fungerar bra för de flesta. Moderna tekniska

lösningar i tangentborden och möss i form av speciellt utvecklade chips

ger lägre fält än traditionella konstruktioner med komplexa kretskort.

Plocka isär eller kontrollmät. Byt till platt bildskärm, helst en som är

specialbyggd och skärmad. Mät och jämför olika skärmar. Mät både

elektrisk och magnetisk fältstyrka, tidsderivata samt radiofrekventa fält.

Arbetsgivaren står normalt för kostnaderna vid byte, anskaffning

eller ombyggnation av utrustning, men i vissa fall finns det möjligheter

att få annan ekonomisk hjälp, bland annat från försäkringskassan.

Bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan får enligt förord

ningen SFS 1998:1268 lämnas för åtgärder som behövs för att den för

värvsarbetande ska kunna utföra sitt arbete. Det gäller under förut

sättning att det inte är ett hjälpmedel eller anordning som normalt be

hövs i arbetet, eller krävs för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställan

de.

Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den försäkrade och får avse

kostnaden för:

• att köpa eller, om det är ekonomiskt mera förmånligt, att hyra såda

na arbetshjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen som behövs

för att den försäkrade ska kunna utföra sitt arbete

• expertundersökningar i ärenden om sådana anpassningsåtgärder

som avses i föregående punkt

• att reparera arbetshjälpmedlet



INTRODUKTION 37

Om ett arbetshjälpmedel inköps till en enskild person så är det dennes

personliga egendom, vilket också möjliggör flexibilitet på arbetsmark

naden. Det är därför viktigt att klargöra ansvar och försäkringsfrågor

för arbetshjälpmedlet.

ATT ÅTGÄRDA BOSTADENS ELMILJÖ

En anställds boendemiljö kan få betydelse även för arbetsgivaren. Om

boendemiljön inte fungerar tillfredsställande är risken uppenbar att si

tuationen på arbetet också påverkas eftersom personens allmäntillstånd

försämras. Samma metoder och åtgärder som används på arbetet fung

erar också i hemmet, men vissa skillnader kan noteras.

Avstånden mellan elmätare, elcentral, värmecentral, tvättstuga etc.

och sovrum och andra platser som man tillbringar mycket tid på är

oftast korta. Beroende på byggnadsmaterial kan grannarnas elsystem

och apparater påverka lika mycket som de man själv har i lägenheten.

Elektriska fält sprids genom golv, tak och väggar i hög omfattning i alla

hustyper utan armeringsjärn eller annan metall i konstruktionen, sär

skilt träbjälklag. Däremot har många lägenheter i hus med armerad

betongkonstruktion mycket låga elektriska fält, och ofta även låga ra-

diofrekventa fält.

Några trappor upp i huset är magnetfälten oftast lägre eftersom den

totala mängden vagabonderande ström minskar uppåt i byggnader. Dä

remot är det vanligt att de radiofrekventa fälten ökar högre upp i huset,

ibland rejält om det finns sändarantenner på tak i närheten. Om det går

att åtgärda vagabonderande ström och erhålla låga magnetfält så är

kanske en marklägenhet inne på en gård idealet i en större stad.

Många fastighetsägare ser positivt till alla åtgärder som förbättrar

fastigheten och som gör att hyresgästerna trivs, men allt sker på frivillig

basis eftersom det inte finns några tvingande regler. Det är inte alltid

det är vare sig möjligt eller effektivt att genomföra åtgärder i en lägen

het.

I en friliggande villa går det att genomföra åtgärder utan att påver

kas av grannar i någon större utsträckning. Det är däremot inte säkert

att exempelvis radiofrekventa fält är lägre i en villa på landsbygden

jämfört med i en lägenhet i stan. Den främsta vinsten med villan på

landet är möjligheten att åtgärda de lågfrekventa fälten.
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Åtgärder som kan genomföras i hemmet:

• Pröva att skruva ur säkringar för att göra ett eller flera rum spän

ningslösa, gärna under natten (natten är en lång tid på samma

ställe då kroppen ska vila och återhämta sig). Detta kan göras

automatiskt med en så kallad nätfrånskiljare som monteras av

elinstallatör. Dra dessutom ur alla sladdar till apparater eller

lampor som inte används.

• Möblera om så att avståndet ökar mellan egna apparater och

elsystem, och platser där man vistas långa tider, till exempel

sovrummet och favoritfåtöljen. Tänk på att grannarnas apparater

och elsystem inverkar, (om grannen har sin teveapparat på andra

sidan en vägg så kan man undvika att placera sin läsfåtölj just där,

och om elkablarna går i trapphuset och man har två sovrum varav

ett ligger invid trapphuset kan man välja att sova i det andra)

• Byt ut lysrör, kompaktlysrör, "lågenergilampor" och halogenlampor

till vanliga 230V glödlampor.

• Se till att dator och annan utrustning med jordad stickpropp sitter i

ett jordat vägguttag. Det är särskilt viktigt att en vattensäng har ett

jordat värmeelement som inte skapar höga magnetfält. Fråga

annars i möbelaffären eller byt till en golvvärmekabel av bra

konstruktion. Använd inte elektrisk dyna eller filt.

• Elektriska element av äldre typ kan bytas till moderna oljefyllda

radiatorer som ger mycket låga fält. Elektrisk golvvärme bör

kontrollmätas med avseende på magnetfält; modern golvvärmeka

bel har mycket låga fält.

• Mät summaström på stigarledningarna i byggnaden och reducera

eventuell vagabonderande ström (kapa och isolera inkommande

kallvattenrör om det är i metall samt ev. fjärrvärmerör, sugtransfor-

matorer kan behöva installeras).

• I byggnader med gjuten betong och armeringsjärn brukar de

elektriska fälten vara låga, och kablarna ligger ofta i järnrör. I det

fallet är det inte nödvändigt att byta till skärmade kablar.

• I byggnader med lättbetong eller träbjälklag blir de elektriska

fälten ofta relativt höga. Ett byte till skärmade kablar och jordad

installation sänker de elektriska fälten. Tänk dock på att varje lös

apparatsladd, skarvdosa, oskärmad eller ojordad belysningsarma
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tur eller apparat sprider elektriska fält till stora delar av byggna

den. I flerfamiljshus med träbjälklag kan en skärmbur (Faradays

bur) ibland vara det enda sättet att garantera låga elektriska fält.

ATT ÅTGÄRDA TRANSPORTMEDEL

Det är svårt eller omöjligt att genomföra reella förbättringar i efterhand

på tåg, spårvagn, tunnelbana, bussar och andra allmänna kommunika

tionsmedel. Vid konstruktionsstadiet kan man givetvis i hög utsträck

ning påverka vilka fält som skapas och som passagerarna kommer att

exponeras för.

Elöverkänsliga uppger ofta att de har problem med färdmedel. Erfa

renheter pekar på att tåg med diesellok ger lite besvär, att vanliga elek

triska lok går relativt bra om man är någon vagn bort, samt att vissa

typer av tåg eller motorvagnar ger stora besvär, exempelvis X2000.

Bussar brukar gå ganska bra om man inte sitter nära motor eller hjul

hus. Dagens taxibilar har mycket elektronik och upplevs ofta som be

svärliga. De flesta uppger att de får relativt lite besvär då de flyger,

medan flygplatser och transporter på marken kan ge svåra besvär. Allt

detta enligt FEBs medlemmar.

Situationen verkar något bättre vad gäller bilar, men det finns stora

skillnader mellan olika bilmärken och årsmodeller och det går inte att

dra några generella slutsatser.

En total "elsanering" av olika bilar har enbart lett till blygsamma

åtgärder. Att helt bygga om bilen har också prövats några gånger, bland

annat av Försäkringskassan i Linköping. Tyvärr är de tekniska resulta

ten av försöken dåliga, liksom upplevelsen hos de elöverkänsliga som

provat bilarna. De får symptom i dessa bilar likväl som i icke-ombygg-

da bilar. Ofta fungerar en vanlig diesel bättre, ibland även vissa omodi

fierade bensinbilar. De flesta ombyggda bilar har varit bensindrivna

och störningar från tändningssystem är alltid svåra att åtgärda.

Däremot har elöverkänsliga rapporterat att enkla och små modifie

ringar av dieselbilar lett till bra resultat. I många fall har bilen kunnat

utnyttjas helt obehindrat igen, i andra fall har åtgärden i alla fall lett till

en förbättring.
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ÅTGÄRDER SOM PRÖVATS FÖR ATT REDUCERA FÄLT I BILAR:

• Byte till. eller val av. dieselbil - ofta av enklare typ. utan onödig elek

tronik, (kan rekommenderas)

• Lyse och andra strömförbrukare är avslagna så mycket som möjligt.

En del har fått dispens och får köra utan halvljus under dagtid.

• Jordningspunkten för batteriet flyttas. Det innebär att minuskabeln

går parallellt med pluskabeln tillbaka till generatorn där den ansluts

till chassiet (till exempel generatorns fäste), istället för att anslutas

till chassiet direkt vid batteriet. Åtgärden gör att strömmen mellan

generator och batteri inte skapar några större fält eftersom plusle

dare och returledare ligger nära intill varandra. På det här sättet går

det att halvera magnetfältet i kupén som finns då bilen står stilla.

• Däckens körda avmagnetiseras. Kordan består av metalltråd och är

oftast magnetiserad. När hjulen snurrar roterar också det statiska

magnetfältet och det bildas ett växelfält i kupén. Fältstyrkan kan vara

upp till tiotalet mikrotesla i baksätets kanter nära hjulhusen. Genom

att avmagnetisera kordan kan fältstyrkan normalt sänkas med mel

lan en femtedel och en tjugondel.

• Generatorn kopplas ur för att undvika fält från batteriets laddning

och radiofrekventa fält från statorns gnistbildning. Det görs ofta ge

nom en mekanisk lösning, till exempel att remmen tas bort (förut

sätter att vattenpumpen inte drivs av samma rem) eller genom nå

gon slags frikoppling. Andra lösningar är att modifiera generatorn

så att magnetisering och laddningsström inte uppstår. Det ger en

strömbrytare som bryter eller sluter strömbanor i generatorn. En

del anser att generatorn inte bör snurra eftersom den kan ha ett per-

manentmagnetiskt fält.

• Tändningen sköts av ett relä som styrs av tändningslåset. istället för

att tändningsströmmen passerar låset.

• Tändningsspolen flyttas bort från kupén (om det är en bensindriven

bil).

Ansvar, krav och rekommendationer

Samhällets användning av elektricitet administreras av flera olika myn

digheter (se vidare i appendix B: Ansvariga myndigheter). När det gäl

ler problem med elöverkänslighet på arbetsplatsen har arbetsgivaren

ansvaret enligt Arbetsmiljölagen och måste därmed agera.
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Andemeningen bakom lagen är att "arbetsmiljörisker i första hand

skall mötas med tidiga och förebyggande insatser. Arbetsmiljöarbetet

måste inriktas på att hindra människor att drabbas av skador och ohäl

sa i arbetslivet och underlätta för de drabbade att komma tillbaka till

lämpligt arbete".

För elöverkänsliga innebär det att den drabbade ska informera sin

chef om misstankarna om elöverkänslighet i ett tidigt skede. En rehabi

literingsutredning ska påbörjas och hänsyn ska tas till de särskilda be

svär som elöverkänsligheten utgör. Internkontrollen ska innehålla de

åtgärder som bör vidtas vid elöverkänslighet. Den drabbade ska delta i

förändringen av sin arbetsplats. Arbetsgivaren bör sanera arbetsplat

sen och förändra arbetsorganisationen så den drabbade kan återgå till

arbete.

Läs mer i Appendix B: Arbetsmiljölagen.

Sedan 1980-talet har bildskärmsrelaterade bekymmer på arbetsplat

serna varit vanliga. Det finns numera rekommendationer som anger vil

ka elektriska och magnetiska fält en "bra" skärm får avge, så kallade

MPR-II eller TCO-märkta bildskärmar (se vidare sid. 210 i Appendix B:

Krav och rekommendationer på bildskärmar).

Man kan inte hävda att rekommendationerna för bildskärmar har

någon hälsomässig, vetenskaplig, medicinsk, pragmatisk eller empi

risk grund för de rekommenderade värdena. De är enbart tekniska och

ekonomiska kompromisser, men rent praktiskt har de inneburit en be

gränsning av de fält som förekommer runt dagens bildskärmar.

Tack vare den spridda kunskapen om kraven på bildskärmar har en

annan fråga uppstått: Går det att ställa motsvarande krav på expone

ring av fält från annan utrustning, byggnader eller elsystem i fordon

som från bildskärmen? Ett antal större fastighetsförvaltare och organi

sationer har tagit fram egna riktlinjer, de flesta med likartade krav som

de som ställs av TCO.

Endast i ett fåtal fall har bildskärmsskador accepterats som arbets

skada. Ett pilotfall avfärdade sambandet mellan bildskärmsarbetet och

den uppkomna skadan (se vidare i Appendix B: Arbetsskada av bild

skärmsarbete?). På senare år har antalet arbetsskadeanmälningar ge

nerellt sett minskat, i synnerhet anmälningar relaterade till bildskär
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mar. Förklaringen kan vara att antalet nya fall av elöverkänslighet har

minskat, att bildskärmarna blivit bättre eller att det finns en ökad med

vetenhet om att en anmälan brukar avslås.

Såvitt författaren känner till finns det bara ett fåtal fall där arbete

vid bildskärm godkänts som arbetsskada. Alla fall utom ett blev god

kända på lokal nivå och överklagades aldrig till högre instans. Undan

taget är ett fall där man kunde bevisa att ett tekniskt fel i apparaten

ledde till onormalt höga elektriska fält. Detta fel gällde ett enskilt bild

skärmsexemplar och godtogs som grund för arbetsskadan.

Skillnaden mellan de ovan nämnda rekommendationerna och lag

ligt tvingande gränsvärden är mycket stor. Gällande gränsvärden base

ras i stort sett på redan etablerade mekanismer — den främsta är ter-

misk uppvärmning av kroppsvävnad. Om fältstyrkan är tillräckligt hög

riskerar en värmeskada att uppstå i vävnaden. För att förhindra detta

finns gränsvärden som måste följas.

När vi diskuterar fenomen som bildskärmsskador, elöverkänslighet

eller cancer så är det däremot tydligt att detta knappast handlar om

termiska skador. Gränsvärden har hittills inte justerats med anledning

av uppkomna besvär. Normalt justeras gränsvärdena då kända meka

nismer etablerats och en ny lämplig nivå kan identifieras, men den

kunskapen saknas ännu när det gäller lågfrekventa elektriska och mag

netiska fält.

Dagens situation är därför att det inte finns något större stöd i strik

ta gränsvärden. Man får förlita sig på rekommendationer, generella la

gar samt den så kallade Försiktighetsprincipen.

Läs mer i Appendix B: Gränsvärden

"Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och

magnetiska fält" utarbetades som en vägledning för beslutsfattare. Men

även om det inte är möjligt att införa tvingande gränsvärden kan man

vidta åtgärder när misstankarna om hälsoeffekter inte kan förkastas.

Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrel

sen och Statens Strålskyddsinstitut rekommenderar gemensamt följan

de försiktighetsprincip (ADI477):

"Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till

rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att
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reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den

aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör

man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så

att exponeringen begränsas."

Syftet är att på sikt reducera exponeringen och risken för att män

niskor eventuella skadas.

Försiktighetsprincipen (i samband med fält) har utomlands kallats

ALARA (as low as reasonably achievable), "precautionary principle"

eller "prudent avoidance".

Miljöbalken har Försiktighetsprincipen som en generell ledstjärna

(inte bara för fält utan för alla miljöfaktorer) och medger inte att okun

skap eller väntan på "bevis" förhindrar åtgärder:

"Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador och olä

genheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att

negativa effekter på hälsa och miljö skall förebyggas, hindras eller

motverkas. Skyldigheten gäller alltså inte bara konstaterade skador och

olägenheter, utan även möjliga/sannolika/troliga skador och olägenhe

ter." "Inte heller behövs fullständig vetenskaplig bevisning för att en

skada eller olägenhet för människors hälsa kan uppstå för att en skyl

dighet att vidta åtgärder ska inträda." "En osäkerhet rörande en verk

samhets påverkan ska inte gå ut över människor eller miljö, utan istäl

let begränsa/hindra verksamheten." "Redan risken för att en viss åt

gärd ska medföra störningar för människor eller miljö är tillräckligt för

att man ska göra vad som går för att förhindra en störning."
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2. NATURENS FÄLT

Universum, solen och jorden har egna elektriska och magnetiskafält.

Askväder beror på jordens elektriska fält och kompassenfungerar tack

vare ett magnetisktfält. Aven djur använder elektriska och magnetiska

fält.

KAPITLETS NYCKELORD

Jordens elektriska och magnetiska fält • Luftjoner • Geomagnetiska stor

mar • Djur och elektriska fält • Biologiska magneter

Sammanfattning

Vissa typer av fält har alltid funnits — statiska magnetfält från jordens

inre och statiska elektriska fält från atmosfären — medan andra knap

past existerade innan människan industrialiserade världen. Den störs

ta skillnaden mellan naturens fält och de som människan skapat är

regelbundenhet. Naturliga fält är till största delen slumpmässiga och

betraktas som "brus", medan signaler från el— och kommunikations

system, radio etc. är strukturerade och i vissa fall mycket koherenta.

Elektriska och magnetiska fält i omgivningen påverkar växter, bak

terier, alger, djur och människor. Kapitlet redovisar kända effekter av

naturligt förekommande fält. De tydligaste exemplet är naturligtvis flytt

fåglar som navigerar med hjälp av jordens magnetfält. Men även andra

djurarter använder sig av, och skapar i vissa fall, elektriska och magne

tiska fält för orientering, navigation, jakt och ibland kommunikation.

Den mekanism som är mest etablerad och väl undersökt är effekten av

det magnetiska mineralet magnetit som förekommer i vävnad hos många

levande organismer.



INTRODUKTION 45

Jordens elektriska fält

Amerikanen och professorn Burr påvisade 1932 ett elektriskt spännings

förhållande mellan jonosfären på 120 km höjd och jordytan. Detta elek

triska fält är statiskt och förvånansvärt stabilt även om lokala variatio

ner förekommer, främst vid åskväder. Vid normalt vackert väder är fältet

100—200 V/m. I toppen av höga byggnader som Eiffeltornet kan det på

grund av spetsverkan vara 2 000 V/m och på bergstoppar 5 000 V/m.

Vid åskväder förekommer fältstyrkor på mer än 300 000 V/m.

Den synliga delen av ett åsknedslag föregås av ett osynligt stadium

där en kanal av elektroner sträcker sig från ett moln till marken. Elek

tronerna kommer från molnet och från luftmolekyler som blir jonisera

de inuti kanalen. Då kanalen når marken kan elektronerna snabbt ström

ma ner i marken och spridas. Kollisionerna mellan elektronerna och

luften i kanalen ger upphov till ett intensivt ljus. Luft joniseras i elek

triska fält över 3 x 106 V/m. En typisk blixtkanal är cirka sex meter

bred, men den del som lyser är bara en halv meter. Då elektronerna

rusar utgör de en elektrisk ström som strävar efter att utjämna skillna

den mellan atmosfärens moln och markytan: att minska den elektriska

fältstyrkan. När fältstyrkan har sjunkit under en viss gräns räcker den

inte till för att hålla blixtkanalen öppen längre och blixtnedslaget är

över.

I bilar eller hus med järnarmering eller plåttak avskärmas atmosfär

ens statiska elektriska fält. Att bilen betraktas som säker vid åskväder

beror inte på gummihjulen utan på att plåten omsluter kupén och på så
o

vis bildar en sorts skärmbur som leder blixten runt passageraren. Ask

ledare förhindrar inte åsknedslag utan leder dem förbi känsliga bygg

nadsdelar och ner i marken där strömstöten tillåts sprida sig.

Från marken ser man enskilda blixtar men från rymden blir per

spektivet lite annorlunda. Där ser man i princip kontinuerligt blixtar

över mycket stora ytor. Ett antal åskväder pågår alltid, dygnet runt och
o

året runt, över hela jorden. Askväder kan betraktas som jordens säker

hetsventil som motverkar att den elektriska fältstyrkan blir alltför hög.

Naturligt förekommande elektriska fält inom det extremt lågfrek

venta området existerar på grund av de ständigt pågående åskvädren.

Fälten kan avlyssnas med en speciell radiomottagare där blixtar hörs

som korta knäpp, "spherics", och så kallade "whistlers" som liknar en
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vissling som går ner i frekvens. Den typen av inspelningar går bara att

åstadkomma långt ute på landsbygden, kilometervis från närmaste

elinstallation.

I samband med blixturladdningar förändras fältstyrkan dramatiskt

mellan atmosfären och jordytan. Förändringen sprider sig över jorden i

form av så kallade Schumanvågor, där resonansfrekvensen för jordens

atmosfär ligger på cirka åtta till tio Hz. Den magnetiska komponenten

av denna elektromagnetiska våg är 0,1 nT (motsvarar tre /xV/m) vid fem

Hz och mindre än 0,01 pT (motsvarar 0,3 /xV/m) över 100 Hz. Forska

ren Wever [Weve74] har visat att människor som isoleras från jordens

elektriska och magnetiska fält tappar dygnsrytmen. Det intressanta är

att det räckte med extremt svaga elektriska fält med en frekvens av tio

Hz för att återställa dygnsrytmen. En del anser att så låga frekvenser

som tio Hz har betydelse eftersom dessa frekvenser återfinns i hjärnans

egna elektriska aktivitet (EEG).

Väderkänsliga personer brukar säga "nu är det oväder på gång" när

de får huvudvärk, ledvärk eller värk i gamla skador. I Israel har man i

studier [Sulm76] visat att symptomen kan komma upp till något dygn

innan väderomslaget. Känsligheten antas bero på förändringar i statis

ka och lågfrekventa elektriska fält. Förutom det verkar också luftjoni-

seringen ha betydelse.

[Weve74. Sulm76]

Luftjoner

Elektriskt laddade luftburna partiklar kallas för luftjoner och kan vara

antingen positivt eller negativt laddade. De beskrevs första gången 1894

av de tyska forskarna Elster och Geitel. Luftjoner är oftast små och

består av något tiotal molekyler (ofta syre eller vatten) som klumpat

ihop sig. De rör sig med en till två centimeter per sekund per 100 V/m.

I ett statiskt fält rör de sig åt ett håll hela tiden, medan de däremot rör

sig fram och tillbaka i ett växelfält (till exempel från en kraftledning).

De har en livstid på någon eller några minuter. Eftersom luftmolekyler

kolliderar miljarder gånger per sekund leder de lätt den elektriska ladd

ningen vidare till en annan molekyl. Normalt finns bara några tusen

luftjoner per kubikcentimeter luft.

För att skapa negativa eller positiva luftjoner — jonisering — krävs
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energi. Energin kan tas från naturligt förekommande radioaktivitet, rönt

gen, kosmisk strålning, ultraviolett ljus, upphettade kroppar, lågor, frik

tion samt koronaurladdning. Ett exempel på koronaurladdning är så

kallad S:t Elmseld: gnistor från masttoppen på segelbåten vid åskvä

der.

En stor källa till negativa luftjoner är växternas spetsiga blad där en

koronaurladdning sker när det finns ett statiskt elektriskt fält. En fin

sommardag i naturen är det statiska elektriska fältet cirka 200 V/m,

men kan öka till hundratusentals V/m under ett åskväder. En annan

källa till negativa luftjoner är strömmande vatten, särskilt vattenfall

eller brytande vågor.
o

Ar 1748 upptäckte fransmannen L'Abbé Nollet att växter som pla-
o

cerades under laddade elektroder växte fortare än andra. Ar 1901 skrev

den österrikiske forskaren Czermak [CzerOl] att föhnvinden innehöll

höga halter av positiva luftjoner och relaterade detta till väderkänsliga

personers sjuklighet. I Israel anger man att cirka 30 procent av befolk

ningen lider av besvär som klassas som väderstress, vilket är olika ty

per av besvär i stil med serotoninsyndromet (se serotonin, sid. 115). En

faktor som ryms inom begreppet väderstress är luftjonernas biologiska

effekter.

[CzerOl]

På 1950—talet upptäcktes att elektriska värmeradiatorer gav upphov

till huvudvärk och astma. Man har också funnit att de bildar positiva

luftjoner. Elektriska värmeelement i bastuanläggningar skapar också

en ökad mängd positiva luftjoner, till skillnad mot en traditionell rök-
o

bastu (där dominerar de negativa jonerna). Ar 1962 dokumenterade

Siksna i Statens naturvetenskapliga forskningsråds årsbok att elektris

ka värmeelement alstrar positiva luftjoner i "betydande mängd". Luft

konditionering och ventilationskanaler reducerar mängden negativa

joner och ökar relationen positiva gentemot negativa luftjoner, och det

samma gör luftfuktighet och cigarettrök.

Försök med tillsats av negativa luftjoner minskade serotoninsymp-

tomen hos 75 procent av patienterna, enligt Sulman 1979. De små luft

jonerna tas upp i blodet, de negativa binds till syret som oxiderar he-

moglobinet, medan de positiva binds till trombocyterna och bidrar till

att serotonin bildas.
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Jordens magnetiska fält

Det är jordens magnetfält som gör att vi kan använda en kompass. Jor

dens magnetiska poler sammanfaller nästan med de geografiska poler

na även om polerna flyttat på sig något hundratal mil de senaste år

hundradena. Som de flesta vet kan kompassen visa fel inte bara i när

het av polerna utan även i närhet av järngruvor eller andra typer av

berggrund med magnetiskt mineral. En lokal variation av jordens mag

netfält kallas anomali. Det är känt att havssköldpaddor utnyttjar ano

malier och variationer i jordens magnetfält för att kunna orientera sig.

Den kan fastställa både riktning och läge med hjälp av sin "kompass".

Jordens magnetiska flödestäthet varierar med breddgraden. Det är

60 /xT vid den magnetiska nordpolen, 70 /xT vid den sydliga och 30 /xT

vid den magnetiska ekvatorn. Styrkan varierar lite över dygnet och un

der året men större variationer förekommer också på grund av solakti

vitet. Styrkan av jordens magnetfält har successivt minskat under de

senaste 150 åren. Det finns indikationer på att jordens magnetiska po

ler håller på att byta plats, ett byte som kan ta 500 till 1 000 år. Histo

riskt sett byter polerna plats ungefär en gång på 200 000 år. Flera byten

har alltså skett hittills, vilket går att se i bottensediment av magnet-

otaktiska bakterier och i vulkanaska. Då bytet sker kommer magnetfäl

tet att vara avsevärt svagare än normalt, mycket mer oroligt och variera

mer i styrka och riktning än nu.

Jordens magnetfält skyddar mot kosmisk strålning och partiklar från

solen. Utan detta skydd skulle liv knappast kunna existera på jorden.

Under polbytet kommer fältet att vara lågt och allra lägst då polerna

passerar ekvatorn (halvvägs genom polbytet). Sannolikt finns det då

inte två poler utan fyra. När fältet är lågt träffar en större mängd strål

ning jordytan. Djurarter som använder magnetfält för att orientera sig

och navigera kommer att få problem. Ett exempel är flyttfåglar som

riskerar att hamna på helt fel ställen. Tillsammans med klimatföränd

ringar och ökad strålning kommer ett antal arter sannolikt att dö ut

under denna period, medan andra kan gynnas.

Man mäter jordens statiska magnetfält med så kallade magnetomet-

rar på ett stort antal ställen på jorden och i flera satelliter. Sedan ett

antal år går det också att följa utvecklingen i realtid över Internet, till

exempel från Kirunas eller NASAs satelliter.
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STATISKA MAGNETFÄLT

Källa Styrka i mikrotesla (/xT)

Jorden, vid ekvatorn

Jorden, vid polerna

30

70

20Under likströmskraftledning

Svävande magnettåg

Magnetresonanskamera (MR)

10 000-100 000

20 000-2 000 000

Geomagnetiska stormar

När solen får våldsamma utbrott skickas stora mängder elektriskt lad

dade partiklar iväg från solen och när de möter jordens magnetfält åker

de rutschkana ner mot polerna. När partiklarna träffar atmosfären upp

står norrsken (aurora borealis) respektive sydsken (aurora australis)

vid polerna. Det ser ut som svaga gardiner av ljus i skimrande färger

som hela tiden förändras och förflyttas. Fenomenet syns bara långt norrut

klara, mörka nätter i samband med solaktivitet. Vid sällsynt kraftiga

störningar kan norrsken ses nedåt södra Europa.

Solens totala utstrålning är 3,92 x 1026 watt. Av detta utgörs cirka

fem procent av UV—ljus, medan resten mestadels består av synligt ljus

och IR—ljus (värmestrålning). Största delen av UV—ljuset absorberas i

den övre atmosfären och producerar ozon. Det UV—ljus som når jord

ytan är i huvudsak långvågig UV, över 200 nm. En del av den energi

som solen vräker ut ger också störningar på jordens magnetfält. När

partiklarna krockar med jordens magnetfält utgör de en kraft som får

jordens magnetfält att darra till. Då uppstår så kallade geomagnetiska

stormar som normalt delas upp i tre distinkta faser.

Den första varar i några minuter upp till några timmar då magnetfäl

tet ökar till positiva värden upp till flera tiotals nT. Den andra och do

minerande fasen är någon halvtimme till flera timmar lång då fältet går

ner till negativa värden av flera hundra nT. Den tredje fasen är åter

hämtningsfasen då fältet sakta återgår till normalvärdet. Det kan ta tio

tals timmar upp till någon vecka. Man mäter jordens magnetfält med

magnetometrar endera i absolut styrka eller som förändring från nor

malvärdet. Jordens magnetfält är normalt 30 /xT vid ekvatorn och 70
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fiT vid polerna. Vid en kraftig magnetstorm kan styrkan variera med

några /xT timme för timme. Det är alltså relativt långsamma förändring

ar. De förändringar som uppträder minut per minut kan mätas i tiotals

nT och de som sker sekund för sekund är endast i bråkdelar av nT.

Kraftiga geomagnetiska stormar (störningar) är inte vanliga, inte ens

på toppen av solfläckscykeln. För att jämföra störningar av det geomag

netiska fältet kan man använda olika typer av index som på ett eller

annat sätt sammanfattar störningens karaktär och styrka. De flesta stör

ningarna inträffar efter solfläcksmaximum och under månaderna mars

till april och september till oktober. De mest intensiva perioderna hit

tills under detta sekel är mars 1940, november 1960 och mars 1989.

TEKNISKA EFFEKTER AV MAGNETSTORMAR

• Strömstötar i kraftledningar som ger fladdrande ljus, strömavbrott

och transformatorhaverier. Det beror på att det varierande magnet

fältet inducerar stora strömstyrkor i elsystemet. Under magnetstor-

men i mars 1989 gick ett antal transformatorer sönder både i

Finland och Sverige.

• Störningar och brus som stör eller bryter radio, teve, telefon och

övrig radiokommunikation.

• Oberäkneliga störningar på navigationsinstrument i flygplan och

fartyg.

• Störningar och även livsfara vid rymdfärder, fara för satelliter och

rymdfarkosters tekniska system.

• Störningar i militära system.

• Förändringar i ozonlagret och ozonhålet.

BIOLOGISKA EFFEKTER AV MAGNETSTORMAR

• Man har sett att flyttfåglarnas förmåga att orientera sig med hjälp

av jordens magnetfält förändras då en geomagnetisk storm pågår.
o

• Ar 1986 utförde Dr. Rolf Dubbels rutinmätningar av melatoninhal-

ten hos arbetare i Antarktis. Vid en tidpunkt fick ett solutbrott

jordens magnetfält att förändras, en så kallad magnetstorm. Under

magnetstormens mest intensiva natt hade tre av sju män en trefal

dig förändring av melatoninhalten.

• Det finns personer som har hört aura och beskriver det som ett
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slags sprakande. Det är okänt om det är ett akustiskt fenomen eller

om personerna hör elektriska eller magnetiska fält. En tänkbar

men inte verifierad förklaring är att det höga elektriska fält som

förekommer i samband med skenet ger upphov till spetsurladdning

i närheten av löv, barr eller iskristaller och att urladdningarna ger

ett ljud som går att uppfatta.

• Biometeorologer har sett statistiska samband mellan magnetstor-

mar och födslar, dödsfall, epileptiska anfall, självmord, intagning

till psykiatriska institutioner, hjärtattacker etc. En studie publice

rad 1979 visade att geomagnetisk aktivitet var korrelerat med

antalet personer som drabbats av en hjärtattack.

En studie publicerad 1994 visar att upp till 36 procent fler manliga

manodepressiva patienter tas in på mentalsjukhus två veckor efter en

geomagnetisk storm. Det är en av flera uppföljande studier med anled

ning av undersökningar i Sovjetunionen under 1950—talet som visade

på ökade psykiska problem vid oregelbundna variationer i magnetfäl

tets styrka och riktning.

En studie utförd av författaren 1996 gav följande graf:

FEB medl.antal jämfört med antal solfläckar

 

il-90 jan-91 jul-91 jan-92 jul-92 jan-93 jul-93 jan-94 jul-94 jan-95 jul-95 jan-96 jul

Antalet solfläckar jämfört med medlemsökningen i FEB. Tyvärr saknas

statistikföre 1990.
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Grafen bygger på medlemsregistret från FEB, officiella listor på antal

solfläckar samt på magnetfältets variation i Kiruna. Ur registret hämta

des antalet medlemmar som tillkommit under en viss period. Trenderna

överensstämmer, men tolkningen kräver samma försiktighet som vid

epidemiologiska studier. Det är möjligt att geomagnetisk aktivitet på

verkar allmäntillståndet hos elöverkänsliga personer (och andra). Det

är också möjligt att ett sådant samband inte existerar. För att veta sä

kert måste man genomföra experiment eller sammanställa statistik för

en period om ca. 30—50 år.

[Natur. Kay94. Tege96]

Djur skapar och upptäcker elektriska fält

Det pågår fortfarande en debatt om elöverkänslighet existerar eller inte

och vad det i så fall beror på. Men finns det inte andra effekter av

elektromagnetiska fält? Kan vi lära oss något om elöverkänslighet från

biologisk forskning?
o

Ar 341 f.Kr. skrev den Grekiske filosofen Aristoteles att den elek

triska ålen "torpedo" ger upphov till eller skapar "torpor", förlamning,

hos sitt byte. "This fish, if touched by a rod or spear, at a distance

paralyzes the strongest muscles, and binds and arrests the feet, howe-

ver swift.".

Det är alltså känt sedan länge att vissa djurarter kan producera elek

tricitet för att förlama sitt byte. En darrål kan prestera 650 V i sötvatten

och rockor 60 V i saltvatten. Stöten är tillräckligt kraftig för att förlama

bytet och kan ge så kraftiga kramper att ryggraden knäcks. En haj kan

känna av det extremt svaga elektriska fält som skapas av bytet även om

det gömt sig genom att gräva ner sig i havsbotten, eller spelar död.

När en impuls skickas längs en nerv skapas en elektrisk signal. Då

den når muskeln utlöses ytterligare elektrisk aktivitet som gör att mus

kelns celler drar ihop muskeln. Denna aktivitet ger ett elektriskt fält.

Aven joner som läcker ut i vattnet kan räcka för att hajen ska kunna

känna ett extremt svagt elektriskt fält över en meter bort i vattnet. Det

sker i särskilda känselorgan på käken. De ser ut som gropar och kallas

för Lorenziniampuller. Hajen är alltså ett exempel på ett djur som kan

detektera elektriska fält.
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En lång rad arter använder elektriska fält för att bland annat hitta

eller bedöma bytet, eller för att skrämma fienden på flykten. Zoologen

Lissmann upptäckte på femtiotalet att fiskar kunde skilja på föremål

enbart med hjälp av sina elektriska sinnen. Sedan dess har man visat

att många fiskarter har specialiserade elektroreceptorer över hela krop

pen som ger en bild av det omgivande elektriska fältet. Föremål i när

heten kommer att förvränga fältet så att goda elektriska ledare, till ex

empel växter och djur, visas som "ljusa" fläckar och dåliga ledare, till

exempel sten, visas som "mörka" skuggor. Genom att sända ut svaga

elektriska fält och sedan registrera det som kommer tillbaka kan fisken

"se" storlek, läge, form och känna igen fiskar av samma eller andra

arter. Den kan också identifiera kön, kalla på sin make, hitta sin plats i

stimmet och kommunicera med sina artfränder, vilket har ett klart över

levnadsvärde (aggression, flykt, parningslek, revir).

Två typer av signaler sänds ut; dels en kontinuerlig sinus med frek

vens mellan 50—1 250 Hz, dels millisekundlånga pulser som upprepas

mellan en och 100 gånger per sekund. Styrkan i båda fallen är 10—100 mV.

Varje fisk sänder och tar emot på sin egen frekvens. Det verkar som om

frekvensen styrs av jonkanaler i cellmembranen. Vissa proteiner och

hormoner påverkar jonkanalens frekvens. Honor använder högre frek

vens än hannarna. Hajarna kan uppfatta fält av lägre frekvens än övriga

fiskarter, ner under tio Hz.

Det finns olika typer av receptorer, bland annat en sort som reagerar

på styrkan av fältet och en som registrerar när en signal kommer. Käns

ligheten är otrolig! En del fiskarter har receptorer som kan särskilja

signaler som anländer 200 ns efter varandra. En haj kan detektera ett

elektriskt fält på bara 500 nV/m, det räcker med andra ord med ett

ficklampsbatteri kopplat till två elektroder som ligger 3 000 kilometer

från varandra. När hajen simmar i jordens magnetfält skapas ett elek

triskt fält som går att detektera, även om hajen bara skulle röra sig med

1 cm/s (36 m/timme). Faktum är att man i dag försöker imitera hajens

känselorgan för att skapa känsligare mätinstrument.

Man har även funnit att vissa däggdjur, bland annat mullvad, myr

slok och näbbdjur, utnyttjar elektroreceptorer för jakt.

Det är väl känt att människan kan känna ett statiskt elektriskt fält

bara det är tillräckligt starkt, så starkt att håret reser sig. Människan
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kan också känna av lågfrekventa elektriska fält om det är extremt starkt,

men då handlar det om tusentals eller tiotusentals V/m, flera miljarder

gånger starkare fält än hajens 500 nV/m.

Alessandro Volta använde sin egen kropp för att göra experiment med

sitt batteri och han beskrev sina upplevelser i ett brev år 1800 som

följer:

"/ can obtain a small tingling or slight shock ...by touching

[Voltas stapel, dvs. ett batteri], it is curious to observe how the

shocks gradually increase inforce [ju högre stapel, dvs. högre

spänning] ... may appear paradoxical and even inexplicable,

but it is no less true and real; and youfeel it, as I say, with your

hands. "

"...[if] the electric current sufficiently strong and in good order,

a sensation oflight in the eyes, a convulsion in the lips, and

even in the tongue, and a painful tingle at the tip ofit,followed

by a sensation oftaste. ...the taste was decidely acid if the tip of

the tongue was turned toward the zinc, the electric current

proceeded against it, and that another taste, acrid and incli-

ning to alkaline, wasfelt if the electric current issuedfrom the

tip of the tongue."

"/ introduced, a considerable way into both ears, two probes or

metallic rods...I received a shock in the head, and some mo

ments after I began to hear a sound, or rather noise in the

ears. ..it was a kind ofcrackling with shocks, as ifsome paste or

tenacious matter had been boiling... The disagreeable sensa

tion, which I believe might be dangerous because of the shock in

the brain, prevented mefrom repeating this experiment. "

Det är intressant att mannen som skapade det första batteriet också

påvisade muskelkramp, smärta, smak, ljus och ljud som ett resultat av

påverkan av elektrisk ström.

[Gilb2. Volt. Bull86. Moll95]



INTRODUKTION 55

Biologiska magneter

I träskmarker och i sjöbottnar finns bakterier som tillhör världens älds

ta levande organismer. De existerade antagligen innan syre fanns i till-
o

räcklig mängd för att annat liv skulle kunna uppstå. Ar 1975 rapporte

rade Blakemore något som ingen annan före honom hade lagt märke

till. Han studerade bottensediment från en träskmark och undrade var

för alla bakterier simmade åt samma håll. Han flyttade lampan till an

dra sidan av mikroskopet, men de simmade fortfarande åt samma håll.

Han vände sedan hela mikroskopet men de envisades ändå med att

simma åt samma håll. Han prövade då en magnet och beroende på hur

han vände den kunde han påverka åt vilket håll bakterierna simmade.

Han kallade detta magnetotaktilt uppträdande, bakterierna simmade

helt enkelt mot norr.

Hur kommer det sig? Genom att studera bakterier och alger i elek

tronmikroskop hittade man snart magnetosomer: kristaller av magnetit

(järnoxidmineral). Varje sådan magnetitkristall är endast 40—100 nm

men utgör en liten permanentmagnet. Varje cell kan bygga upp större

permanentmagneter som består av tusentals sådana kristaller. Bakte

rier och alger har en genetisk kod som gör att de producerar dessa

magnetitkristaller med full kontroll över kristallstorlek, struktur, ke

misk sammansättning, placering och orientering inuti cellen.

Magnetosomerna är otvivelaktigt ansvariga för att bakterierna orien

terar sig i ett magnetfält. Genetiskt muterade bakterier som inte produ

cerar magnetitkristaller simmar slumpmässigt åt alla håll. Det är lätt

att räkna ut att storleken på den inbyggda permanentmagneten hos både

bakterier och alger är tillräcklig för att vrida organismen på samma sätt

som en kompassnål. Varje cells permanentmagnet påverkas av en kraft

som lätt övervinner termiska krafter i vatten. Man har bevisat detta

genom att vända på cellernas magneter genom en kort mycket kraftig

magnetfältspuls och då simmar bakterierna simultant åt andra hållet.

Vilken fördel har bakterierna av den inbyggda "kompassnålen"? De

trivs i bottendyn och i en miljö med metangas, men dör av syre. Det är

därför en stor fördel att veta vad som är nedåt i bottendyn eftersom

nedåt är detsamma som syrefri i detta fall. Jordens magnetfält utgår

från polerna och är parallellt med jordytan endast vid ekvatorn. På

norra halvklotet kommer alltså en nordsökande bakterie att simma snett
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ned mot botten om den simmar mot norr. På södra halvklotet finns det

istället sydsökande bakterier som simmar mot syd för att nå bottensedi

mentet.

Det oväntade fyndet av magnetotaktiska bakterier ledde till ett sö

kande efter magnetiskt material i andra organismer. Man hittade snart

magnetit i bin, duvor, flyttfåglar, fjärilar, sköldpaddor, tonfisk, lax, möss,

delfiner och i människan.

I slutet av 1960—talet visade tysken Wiltscko att det gick att styra

flyttfåglarnas riktning genom ett externt statiskt magnetfält. Walcott

bland många andra har utfört studier på brevduvor där de fäst små

magneter på fågelns huvud. Med 60 /zT och med Sydpolen riktad uppåt

syntes ingen påverkan på fåglarnas navigationsförmåga, men med mag-

netens nordpol uppåt flög de åt motsatt håll. Man har också visat att

erfarna fåglar använder solen och andra riktmärken om deras magne

tiska "kompass" inte fungerar, men om det var mulet flyger de vilse

liksom de yngre fåglarna.

Honungsbiets dans i kupan signalerar till de andra bina var det

finns mat. Dansen påverkas dels av solens position, dels av jordens

magnetfält. Genom att lägga på ett externt magnetfält runt kupan kan

man lura bina att flyga åt vilket håll man vill.

Till skillnad från bakterier och alger där hela organismen vrids runt

som en kompassnål i jordens magnetfält så går det ännu inte att förkla

ra hur flyttfåglar känner av magnetfältet. Aven om man nu vet att det

finns magnetit i olika organ så är problemet att visa hur magnetitkris-

tallen kan ge information till nervsystemet.

Genom ommagnetisering där man har vänt på sydpol och nordpol i

den magnetit som finns i bakterier, bin eller andra djur har riktningen

också ändrats 180 grader. Detta visar att det trots allt är ett magnetiskt

material i kroppen som ger information till hjärnan. Det finns alltså

magnetreceptorer. Det troliga är att magnetitkristaller vrids som kom

passnålar inuti en sådan receptorcell som sedan sänder informationen

vidare via nervtrådar till hjärnan. Eventuellt har magnetreceptorceller

i regnbågsforell identifierats av Nya Zeeländska forskare.

En alternativ förklaring är att det i stället är ljuskänsliga pigment i

ögonen som gör att magnetfält kan detekteras. Forskare har visat att

vattenödlor och bananflugor inte kan känna av magnetfältet om de för



INTRODUKTION 57

hindras att se. Om man exponerar vattenödlan för ljus som saknar vissa

aktiva våglängder förändras deras förmåga att orientera sig efter jor

dens magnetfält och detsamma gäller för flyttfåglar. Det är ännu osäkert

om skillnaden beror på näthinnan i sig eller ljusets påverkan på andra

organ. En teori är att ljus av vissa våglängder exciterar ögats synpurpur

så det blir paramagnetiskt och därmed känsligt för magnetfält.

Två saker kan noteras eftersom magnetit finns hos människan, bland

annat i hjärnan. Dels kan magnetit vara en möjlig anledning till att

magnetfält kan påverka människokroppen, både när det gäller statiska

fält och lågfrekventa fält. Dels är magnetit en mycket god absorbent av

mikrovågor vilket eventuellt kan ha betydelse för hur säkra mobiltele

foner är.

[Blak75. Man84. Blak80. Kirs85]
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3. ELÖVERKÄNSLIGHET

Detfinns klara biologiska effekter av elektromagnetiskafält. Några är

hälsoeffekter och några innebär hälsorisker, däribland elöverkänslig

het, cancer och Alzheimers sjukdom. Kapitlet ger en översikt av dagens

kunskapsläge och vadforskarna rapporterat. Vad har vi för indikatio

ner på interaktion och mekanismer, vilka symptom har elöverkänsliga

personer och vad kan de säga oss? Vilka biologiska system har kända

elektromagnetiska effekter och vadfinns detförförklaringsmodeller?

KAPITLETS NYCKELORD

Elöverkänslighet • Biologiska effekter och hälsorisker • Forskningsläget

Sammanfattning

Elöverkänslighet är ett av flera sjukdomstillstånd som debatteras i sam

band med påverkan av elektromagnetiska fält, andra är cancer, Alzhei-

mer och ALS. Forskningsområdet är mycket omfattande och svåröver

skådligt, och många frågor återstår att besvara. Det är viktigt att sär

skilja biologiska effekter från risker, likdom det är viktigt att inse be

gränsningarna i forskningsmetodik och villkor. Begrepp som "veten

skapligt bevisat", dubbelblint försök, placebo eller statistiskt signifi

kant, gör det svårt att förstå vad forskarna egentligen säger.

Kapitlet beskriver de här begreppen relativt noggrant eftersom en

förståelse kan möjliggöra en tolkning av de otaliga forskningsrapporter

som finns på området. Tyvärr finns relativt få undersökningar som spe
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cifikt behandlar elöverkänslighet och forskarna har inte nått konsen

sus. Beträffande cancer har man däremot kommit längre och uppnått

konsensus när det gäller att sambandet mellan lågfrekventa magnetfält

och en viss riskökning för några cancerformer inte kan uteslutas.

Definition av elöverkänslighet

Redan vid 1970—talets början fick en del personer hud och ögonbesvär

i samband med datorarbete. I vissa fall utvecklades de till allmänna

besvär av el. Men vad är egentligen elöverkänslighet och hur är det att

vara elöverkänslig? Elöverkänslighet är kanske den eventuella hälso

risk som är mest diffus och svårbegriplig. Cancerceller kan odlas i skå

lar och undersökas under mikroskop eller testas på försöksdjur, men

elöverkänslighet är ett begrepp som helt vilar på empiriska observatio

ner av människor. Elöverkänslighet innebär att en person får subjekti

va eller objektiva symptom vid exponering för elektromagnetiska fält.

Hudsymptom är vanliga, liksom huvudvärk och ögonbesvär. Tolkning

en av känslor är alltid subjektiv och präglas av psykologi, hur man själv

tolkar och beskriver sina känslor. Tillsammans med få objektiva obser

vationer gör detta frågan om elöverkänslighet svårgripbar. Vad vet man

egentligen om elöverkänslighet?

Elöverkänslighet är ett sjukdomstillstånd där symptom uppstår

(direkt eller med fördröjning) i närheten av spänningssatta eller

strömförbrukande elektriska apparater och installationer.

I Nationalencyklopedin står följande om elöverkänslighet: "...bildskärm

sanvändare vilka angivit mer uttalade hudproblem (rödflammighet, ro

sighet, rodnad, hetta, värme, stickningar, värk, stramhet, klåda etc.)

oftast i kombination med funktionella symptom från nervsystemet (yr

sel, stickningar, trötthet, kraftlöshet, huvudvärk, andningssvårigheter,

svettningar, nedstämdhet, hjärtklappning, minnessvårigheter etc.) Be

svären har inte enbart varit bildskärmsrelaterade; även närhet till ut

omhus och inomhus förekommande elledningar, elektriska apparater

och maskiner och lysrör m.m. har angetts vara utlösande faktorer. Många

personer i denna grupp är allvarligt påverkade och har varit sjukskriv

na i långa perioder. Bland de drabbade själva har begreppet 'överkäns
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lighet mot elektricitet' präglats då en minsta gemensam nämnare skul

le kunna vara en reaktion som uppträder i närheten av olika elektriska

utrustningar, apparater och ledningar."

Genom åren har också elallergi, elkänslighet och bildskärmssjuka

använts för att beskriva elöverkänslighet. Ordet "elallergi" väckte mot

stånd eftersom man ansåg att det inte var en klassisk IgE—medierad

allergi, och "bildskärmssjuka" stötte på patrull i och med att det inte

bara är bildskärmar som ger symptom. Ordet "elkänslighet" ger ett

felaktigt intryck eftersom alla kan känna av ett elektriskt fält om det är

tillräckligt starkt. Eftersom "överkänslighet" är ett definierat medicinskt

begrepp och ordet "elöverkänslighet" betyder "tillstånd med sjuklig

förhöjd känslighet mot el" så kommer ordet "elöverkänslighet" att an

vändes i denna bok.

Voltaire gav en gångföljande definition "En läkare är en

person, som ordinerarför honom okänd medicin motför honom

okända sjukdomar".

Vad är allergi och överkänslighet?

Överkänslighet är ett tillstånd där ett eller flera organ i kroppen har en

sjuklig förhöjd känslighet för vanliga ämnen. Allergi är en specifik form

av överkänslighet och en oönskad immunologisk reaktion som innebär

att kroppens normala försvarsmekanismer mot främmande ämnen inte

fungerar som de ska. En person med allergiska besvär reagerar med

olika symptom vid kontakt med ämnen som friska personer tål utan

obehag.

Den viktigaste uppgiften för vårt immunsystem är att skydda oss

mot främmande ämnen, till exempel bakterier. Försvaret sker bland

annat genom att antikroppar bildas. En speciell typ av antikroppar är

IgE—antikroppar som bildas vid vanliga allergier mot djur, växter, mö

gel och livsmedel. Ibland överreagerar immunförsvaret mot vissa äm

nen, så kallade allergen. Allergen är en speciell typ av antigen — ett

ämne som uppfattas som kroppsfrämmande. När immunsystemet rea

gerar på ett allergen sker en sensibilisering (initiering) och en över

känslighet skapas. Risken för sensibilisering beror på mängden aller

gen, vilken typ av ämne det är, ålder och ärftliga faktorer.
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I Sverige har cirka 40 procent av skolbarnen och mer än var tredje

vuxen någon form av allergi eller överkänslighet. Det gör allergi och

överkänslighet till den vanligaste sjukdomen bland barn och ungdom.

För bara tjugo år sedan hade bara några procent av befolkningen be

svär av överkänslighet. Overkänslighetsreaktionerna ökar snabbt i hela

den industrialiserade världen, men inte i exempelvis före detta Sovjet

unionen.

"Det är tur att detfinns överkänsliga, så att vi vet vad som kan

vara skadligt. " (Björn Gillberg)

Allergisjukdomar innebär ofta försämrad livskvalitet och lidande för de

drabbade. Genom ökad kunskap och medvetenhet om hur allergi och

överkänslighet initieras, utlöses och påverkas av olika miljöfaktorer kan

vi förebygga och lindra besvär. På längre sikt kan den här kunskapen

leda till förändringar i samhället, prioriteringar av resurser och ett för

ändrat beteende så att människor kan ha en god hälsa.

Allmänt om allergiska reaktioner

När ett allergen kommer in i kroppen fångas det in av IgE—antikroppar.

De senare sitter bland annat på ytan av mastceller som finns i hud och

slemhinnor. Allergenet får mastcellen att gå sönder och dess innehåll

av histamin släpps ut. Histamin finns i många celltyper och frisätts då

cellerna skadas. Det ger akuta irriterande symptom inom några minu

ter. Histamin vidgar blodkärl (i huden kan resultatet bli så kallade näs-

selutslag) och verkar sammandragande på glatt muskulatur (kan dra

ihop luftrörsmuskulaturen och orsaka astmaattacker).

Cirka 90 procent av överkänslighetsreaktionerna varierar från en

gång till en annan. Flera faktorer kan påverka hur kraftig reaktionen

blir, bland annat den fysiska miljön i form av avgaser, rök, inomhusluft

etc, men även stress, oro och fysisk kondition. Psykiska faktorer har

betydelse för symptomen eller upplevelsen av symptomen. Den mängd

av ett allergen som krävs för att utlösa en reaktion — droppen som får

bägaren att rinna över — varierar från person till person.

Exempel på symptom vid en allergisk reaktion:

• eksem, nässelutslag, klåda, svullnad, torr kliande rodnande hud i

ansikte och på händerna
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Sjukdomsutbrottet har ofta skett vid ett miljöombyte eller byte av

utrustning, framför allt ett byte av bildskärm. Det är vanligt att den som

blivit elöverkänslig inte längre tål miljöer och apparater som han eller

hon kanske har jobbat i och med i många år. Den drabbade har blivit

sensibiliserad.

Mängden hudbesvär och andra symptom ökar vid en längre tid framför

bildskärmen. Resultatet kan jämföras med en stor fransk undersökning

bland kontorspersonal där det konstaterades att allmänna sjukdomsbe

svär (inte elöverkänslighet) var högre hos de som dagligen arbetade

mer än fyra timmar framför bildskärmen, jämfört med de som arbetade

mindre än fyra timmar.

De allra flesta har endast lättare besvär vid bildskärmsarbete men

är annars symptomfria och tillvaron i övrigt fungerar i stort sett nor

malt. För en del blir besvären med tiden mer allmänna och symptomen

uppkommer inte bara vid bildskärmsarbete utan även i bostaden, på

arbetsplatsen, och i samhället över huvudtaget. Det är oftast vid det här

stadiet som besvären börjar upplevas som en allmän elöverkänslighet.

Till en början försvinner besvären över natten, men vid långvarig

exponering tenderar symptomen att bli fler och svårare och ta allt läng

re tid innan de försvinner. Exponeringen ger effekter som i någon me

ning är ackumulativa (lagras och adderas på varandra) och symptomen

blir mer eller mindre kroniska. Den drabbade har då hamnat i en situ

ation som kräver långvarig sjukskrivning och omfattande rehabilite

ringsåtgärder.

I dag finns det ingen metod för att avgöra om en patient är elöver

känslig (samma sak gäller flera andra typer av överkänslighet). Smärta

eller obehag är något subjektivt som bara kan kännas av den person

som drabbas. Det är därför naturligt att de allra flesta elöverkänsliga

själva har ställt sin diagnos.

Vi läkare måste lära oss att se det som en tillgång när en

patient ställer sin egen diagnos. Pontus Herdenstam, allergo-

log.

På samma sätt som för annan överkänslighet ställer läkare diagnosen

"elöverkänslig" i stora drag genom att utesluta andra diagnoser och på

basis av sjukdomshistorien: 40 procent får ett utlåtande där "elöver
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känslighet" nämns, medan 60 procent får en diagnos där något symp

tom nämns. På grund av detta är det inte möjligt att få en rättvisande

statistik från till exempel försäkringskassorna.

Vilka drabbas?

Hela 90 procent av de elöverkänsliga pekar ut bildskärmen som utlö

sande faktor. De första rapporterna dök upp i England 1980, Norge

1981, Sverige 1985 och i USA 1988. Ingen vet om det är kemikalier

eller elektromagnetiska fält som sensibiliserat de drabbade, men sam

bandet med bildskärmsarbete är i det närmaste otvetydigt. Bildskär

men uppges bara ge upphov till symptom då den är påslagen. Enkäter

och intervjuer visar konsekvent att cirka 90 procent av de elöverkäns

liga upplever att deras elöverkänslighet startat vid bildskärmen. För

ungefär hälften kom besvären, främst hudbesvär, inom några veckor

efter ett byte av utrustning. För den andra hälften kom symptomen lång

samt smygande, främst gäller det påverkan på nervsystemet.

Enligt SCB använde en tredjedel av samtliga arbetstagare i Sverige

en dator i arbetet redan 1989 så det är naturligt att det utbredda pro

blemet med bildskärmsarbete har gjort elöverkänslighet till en omde

batterad arbetsmiljöfråga.

Elöverkänslighet drabbar fler kvinnor än män och alla åldrar finns

representerade, även om fördelningen i stort sett följer åldersfördel

ningen hos de yrkesaktiva. Många yrken och kategorier finns represen

terade: barn, studenter, hemmafruar, busschaufförer, affärsbiträden,

sekreterare, programmerare, forskare och professorer. Det finns famil

jer där far och son eller mor och son är drabbade även då barnet är

adopterat. Det finns till och med exempel på enäggstvillingar där bara

den ena är elöverkänslig. Allt tyder på att elöverkänslighet inte har en

genetisk grund utan är ett miljöproblem. Problemet är globalt och drab

bade finns bland annat i Danmark, Norge, USA, Kanada, England, Tysk

land, Frankrike, Japan, Australien och Sydafrika.

WHO (1987, 1990) anger att många symptom förknippas med ar

bete framför bildskärm, bland annat obehag från skelettmuskulatur, ögon

och synproblem, stressrelaterade problem och strålningsproblem.

En svensk undersökning av Knave (1988) omfattade 32 patienter,

varav 21 kvinnor (66 procent) med en medelålder på 41 år, och elva
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män (34 procent) med en medelålder på 37 år. Av dessa hade 59 pro

cent hudbesvär som första symptom på elöverkänslighet, 31 procent

hade först symptom från nervsystemet och 22 procent fick först pro

blem med ögonen.

Enligt ett seminarium hos Kungliga Vetenskapsakademin 1992 finns

det fakta som visar att cirka en procent av alla kontorsarbetare aktivt

söker hjälp för besvär som kan härröra från elöverkänslighet. I enkät

undersökningar uppger mellan fem och tio procent av alla kontorsarbe

tare att de har hudbesvär.

Enligt fackförbundet SIF 1993 hade man bland 300 000 medlem

mar 463 kända fall av elöverkänslighet. Då resultatet kompenserats för

att 44 procent inte berättat om sina symptom uppskattades antalet till 6

700 fall (drygt två procent) inom SIF.

Bland 100 elöverkänsliga svenskar 1993 var den yngsta 27 år och

genomsnittsåldern 47 år. Av dessa var 21 män och 79 kvinnor. De som

arbetade utgjorde 35 procent, varav 24 stycken heltid och elva deltid.

Sammanlagt 53 personer var sjukskrivna eller hade bidrag eller pensi

on, medan sju hade förtidspension. Den sociala utslagningen var mar

kant och 80 procent angav arbetsmiljön, främst bildskärmen, men även

lysrör, laserskrivare, kopiator och telefon som debutorsaken.

En grov sammanfattning gör gällande att bland elöverkänsliga är 75

procent kvinnor och att åldersgruppen 30—55 dominerar. Män drabbas

vid yngre år och 90 procent är bildskärmsanvändare. Flest kända fall

finns från de nordliga länderna.

Symptom

För de flesta börjar besvären med grus i ögonen och stickningar samt

hetta i ansiktshuden. Det beskrivs ofta som en brännande och svidande

känsla, oftast i en triangel över kindknotorna, men även på halsen,

bröstet, armarna och händerna. Smärtan liknas med en kraftig solbrän

na. Ibland bildas svullnader och hudrodnad, i svåra fall sårbildning

eller hudsprickor. Stickningar, domningar eller krypningar i händer och

fötter förekommer.

Förkylningsliknande besvär är vanliga, ofta beskrivs de som "en

förkylning som aldrig bryter ut" med torra luftvägar, muntorrhet, spruck

na läppar, slem i halsen, värk i lederna och feberkänsla. Senare kanske
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andningsbesvär, hjärtklappning, yrsel, illamående och svimningskäns-

la tillkommer. Man kan få värk i tänder och käke, känna metallsmak

eller få bläsor i munnen. Huvudvärk, nedstämdhet, irritation, närmin

nesförlust, domningar med kramper, stickningar i armar och ben före

kommer.

Besvär av leder, ögon och hud är vanligare hos kvinnor än hos män.

Hos yngre kvinnor framhävs hud och ögonbesvär medan munbesvär,

domningar och värk i ansiktet är vanligare hos äldre kvinnor. För män

är det ögonbesvär, trötthet och hudbesvär som dominerar följt av led

värk, huvudvärk och besvär med övre luftvägarna. För yngre män är

yrsel, hud, ögon och näsbesvär vanliga, för äldre är trötthet, mun och

andningsbesvär typiska symptom.

Somliga är också ljuskänsliga, ibland redan innan elöverkänslighe

ten bryter ut. Ljuskänsligheten tar sig uttryck i att man upplever att det

är för ljust eller att ögonen bränner, varefter hudbesvären och huvud

värk och andra symptom dyker upp. Många uppger att symptomen av

ljus liknar dem de upplever av el. Det är främst konstbelysning som ger

besvär, men även dagsljus och kanske även värmestrålning (IR) från

varma spisar, eld och stearinljus. Exponering för fält från apparater (till

exempel telefonen) ger i vissa fall ökad ljuskänslighet, ofta med flera

timmars fördröjning. Dessa observationer tyder på att det existerar ett

samband mellan symptom från fält och ljus.

Många elöverkänsliga har visat sig vara känsligare än friska kon

trollpersoner för visuellt flimmer, framförallt från lysrör och bildskär

mar. En del har dragit slutsatsen att "flimmer ger elöverkänslighet"

även om en undersökning från Arbetslivsinstitutet inte ger stöd för en

sådan teori. Det är inte möjligt att säga om ökad känslighet för ljusflim-

mer är en förutsättning för eller en följd av elöverkänslighet.

Arbetslivsinstitutet har observerat att elöverkänsliga är mer ljud

känsliga än andra. Observationer som de elöverkänsliga själva har gjort

tyder på att korta och vassa ljud är särskilt besvärliga. Fläktljud och

ljud från cirkulationspumpar är också irriterande enligt några berättel

ser. Problem med så kallade slangtelefoner kan eventuellt ha med den

na ljudkänslighet att göra. En del misstänker att det finns en gemen

sam mekanism med känsligheten för ljusflimmer. En hypotes som vun

nit alltmer gehör är att viss information är störande: att vissa typer av



HÄLSA 67

signaler får genomslag men inte andra. Andra parametrar som frekvens

och styrka har då underordnad betydelse.

En vanlig symptombild bland elöverkänsliga liknar det som kallas

neurasteni (en "modesjukdom" på 1930—talet) och som karaktäriseras

av ett eller flera av följande symptom: hjärtklappning, andningsbesvär,

trötthet, huvudvärk, ledvärk, koncentrationssvårigheter, tankspriddhet

och minnesluckor. Symptombilden liknar även serotoninsyndromet.

Elöverkänsliga anför alltså en mångfald symptom och subjektiva

besvär. Enligt Knave (1989) anger de allra flesta (97 procent) hud

symptom (varav 91 procent gäller ansiktet). Symptom från nervsyste

met är också mycket vanligt (63 procent). Övriga problem omfattar ögon

och syn (53 procent), mun, mag— och tarmkanal och övre luftvägarna

(30 procent), samt värk (31 procent).

Följande uppräkning är grovt sorterad efter de vanligaste förekom

mande symptomen:

• Hud: brännande känsla, hetta, stickningar, sveda, klåda, domning-

ar, rodnad, stramningar, ömhet, ljuskänslighet, torrhet, svullnad,

ödem, finnar och plitor, påverkan på ytliga blodkärl, hudsprickor,

håravfall.

• Huvud: (kronisk) trötthet, yrsel, koncentrationssvårigheter, kraft

löshet, huvudvärk, dåligt närminne, dålig minnesåtkomst, okon

centrerad, tappar ord och bokstäver, sömnstörningar, nedstämdhet,

tinnitus (öronsus), överkänslig mot ljud, tryck över hjässan,

stresskänsla, onormal irritation, depression.

• Ögon: grus, hetta, värk, sveda, överkänsliga mot ljus och flimmer,

dimsyn, svårt med kontaktlinser, besvär med metallbågar.

• Leder/muskler: ledvärk, muskelvärk, kramper, muskelsvaghet,

myrkrypning, muskelryckningar, spänningar i käke och tänder.

• Luftvägar: torra övre luftvägar, förkylningsliknande besvär, slem

bildning, andnöd, sår och bläsor i munnen, torra och svullna

slemhinnor, metallsmak.

• Hjärta: hjärtklappning, rusande och nervöst hjärta, oregelbunden

rytm, tunga hjärtslag.

• Allmänt: illamående, influensakänsla, feberkänsla, mag— och

tarmbesvär, besvärande törst, urinträngningar, testikelvärk, brän

ningar i vulvan, flytningar och riklig menstruation.
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Den som drabbas kan ha ett eller flera symptom. Det är viktigt att

notera att symptombilden förändras med tiden, både dag för dag bero

ende på mat, kemikalier, ljus, temperatur, stress eller humör och på

längre sikt. De som varit elöverkänsliga i många år ger ofta en annor

lunda bild av sin elöverkänslighet än de som nyligen drabbats. Det kan

bero på levnadssätt, tekniska åtgärder eller att kroppens sätt att reage

ra har ändrats. Efter ett antal år dominerar ofta diffusa och allmänna

symptom som är mer eller mindre kroniska, medan de som nyligen drab

bats uppger distinkta och snabbt övergående symptom, framförallt från

huden.

Kategorisering

Att dela in besvären i någon slags ordningsföljd är omöjligt. En person

med hudbesvär som är "röd som en tomat" kanske inte känner någon

smärta, medan en annan upplever extrema smärtor från ansiktshuden

utan att det syns. Upplevelsen kan bero på ens personlighet, typ av

arbete och mycket annat. Två elöverkänsliga kanske båda har huvud

värk och hudbesvär, men den ene har ett tankeintensivt arbete och klas

sar därför huvudvärken som handikappande medan fotomodellen kan

ske ser synliga hudutslag som handikappande. Eftersom all smärta är

subjektiv och bara kan beskrivas med patientens egna ord går det inte

att göra en objektiv indelning.

Man kan dock försöka att göra en uppdelning som utgår från patien

tens beskrivningar. Följande klassificering utgår från en inventering

som Previa (tidigare Statshälsan) gjorde på sina hälsocentraler 1990.

Man fann då cirka 1 500 statsanställda med elöverkänslighetssymptom

uppdelade enligt följande:

• Lätta besvär vid bildskärmsarbete. 1 150 pers.

Avtar till nästa dag om exponeringen upphör.

• Besvär som kvarstår under längre tid efter arbete 350 pers.

vid bildskärm eller annan elektrisk utrustning.

• Allmän elöverkänslighet som medför 90 pers.

inskränkningar i arbetsförmågan, läkarbesök

och sjukskrivning eller omplacering.

• Allvarliga besvär av el i samhället. Betydande 60 pers.

inskränkningar i livsföringen och arbetsförmågan.
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Det framgår att de flesta har lättare besvär och hos många inom den

gruppen försvinner besvären helt med tiden.

Observera dock att denna kategorisering och undersökning basera

de sig på arbetstagare som aktivt sökt hjälp för sina besvär. Det är inte

säkert att fördelningen ser likadan ut för privatanställda, arbetslösa,

ungdomar, studenter, pensionärer eller andra grupper, men inget tyder

på ett helt avvikande mönster.

Olika orsaker till symptom

Näst intill alla elöverkänsliga upplever att bildskärmen är värst, däref

ter kommer lysrör, telefoner, bilar, glödljus, fläktar, motorer, dagsljus

och mycket annat. De elöverkänsliga som har dominerande symptom

från nervsystemet har en tendens att reagera på fler saker än de som

mestadels har hudsymptom.

Följande lista är inte komplett men illustrerar vidden av olika appa

rater och miljöer som ger elöverkänsliga symptom. Listan är samman

ställd från olika källor, bland annat FEB, Knave och internationella

organisationer.

• bildskärm, teve, videokamera

• lysrör, kompaktlysrör, lågenergi—, kvicksilver—, natriumlampor,

dimmer (reostat, ljusreglering)

• telefon, mobiltelefon

• bil, båt, motorcykel, moped, motorsåg, tåg, buss, T—bana

• elcentral, fläktrum, pannrum

• kopieringsapparat, telefax, telefonsvarare, skrivare

• dammsugare, spis, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare,

strykjärn, elvisp, övriga hushållsmaskiner

• klockradio, radio, hörlurar, vattensäng, elfilt

• rakapparat, hårfön

• elledning, kraftledning, transformatorstation, elektrifierad järnväg

• fjärrvärmerör, kallvattenrör, gasledning samt övriga metallkonstruk

tioner med vagabonderande ström

• ledning för data, nätverk, larm, kabel—teve, telefonledning

• hörselslinga

• elradiator, cirkulationspump

• kemikalier, trycksvärta, metaller
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Observera att det finns en skillnad mellan apparater som initierar

elöverkänslighet och de som utlöser symptom. Det är i stort sett bara

bildskärm, lysrör, mobiltelefon och telefon som har angivits som initie

rande faktorer i olika undersökningar, men däremot finns det alltså en

lång rad av situationer som utlöser symptom hos en redan elöverkänslig

person. För en del elöverkänsliga kan ny trycksvärta i dagstidningar,

färggrann reklam eller veckotidningar utlösa symptom som liknar de

som annars utlöses av elektriska apparater. Närhet till en diskbänk anges

i flertalet fall som irriterande, liksom metall i stolar, soffor och sängar.

Initierar

elöverkänslighet
 

Empirisk erfarenhet bland FEBs medlemmar tyder på att olikafaktorer

initierar elöverkänsligheten, utlöser symptomen och påverkar känsligheten.
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Följande sammanställning baseras på svar från enkäten "Elarbets-

skadad — elöverkänslig, hur lever man då?" och illustrerar fördelning

en av besvär av olika apparater och hur de förändras med tiden. Siffror

na anger antalet personer av totalt 100.

Tålde inte som sjukast Tål nu Tål fortfarande inte

Lysrör 93 11 82 (88 %)

TV 92 37 55 (60 %)

Dator 88 14 74 (84 %)

Telefon 73 38 35 (48 %)

Besöka affär, 73 28 45 (62 %)

bibliotek, bio

Elspis 71 29 42 (59 %)

Besöka post/bank 66 25 41 (63 %)

Solen 66 29 37 (57 %)

Köra bil 65 34 31 (48 %)

Glödljus 62 30 32 (52 %)

Fläktar 59 5 54 (92 %)

Hårtork 58 12 46 (79 %)

Besöka släkt/vänner 58 30 28 (48 %)

Badio 57 33 24 (42 %)
0

Aka buss/spårvagn 55 19 36 (66 %)

Kyl/frys 54 23 31 (57 %)

Mikrovågsugn 48 5 43 (90 %)

Bostaden 39 22 17 (44 %)
0

Aka bil i baksätet 39 27 12 (31 %)

Dagsljus 25 24 1 (4 %)

Bakapparat 25 1 24 (96 %)

Lysrör, dator, mikrovågsugn, hårtork, fläktar och rakapparater är alltså

kvarstående problem för majoriteten. Vad gäller resten tål numera hälf

ten av de elöverkänsliga saker de förr inte tålde. Dagsljus var för flerta

let ett övergående problem.
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Sjukdomsförlopp

mår bra

T beroende uppåtkick

 

exponering

uuucj l_t

 

sensibilisering långvarig exponering undvikande

Benägenheten att bli allergisk varierarfrån person till person. När man

utsätts för ett allergen kan en sensibilisering ske som innebär att man blir

allergisk. Vid en provokation med allergenet uppstår symptom efter en tid

(minuter till dygn). Symptomen kan till en början vara antingen positiva

eller negativa. Den som utsätts för allergenet under en tid kan hamna i ett

beroendeförhållande (positiv platå) ellerfastna i kroniska symptom (negativ

platå); kroppen adapterar. När kroppen inte längre orkar adaptera sker en

utmattning. En återhämtning kan endast ske genom att allergenet tas bort.

En allergi eller överkänslighet inleds då man sensibiliseras för ett al-

lergen. Det innebär att kroppen hädanefter kommer att reagera mot just

det ämnet. Den allergiske får symptom tack vare en överreaktion av

kroppen när den utsätts för allergenet, vilket inte hände före sensibili-

seringen. En överkänslighet har alltså initierats. Sensibiliseringen kan

förstärkas eller möjliggöras av helt andra faktorer än allergenet i sig, ett

exempel är svaveldioxid som kan öka sensibiliseringsrisken för hösnu

va etc. Här behöver förebyggande åtgärder sättas in.
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Symptomen utlöses då den allergiske utsätts — provoceras — för ett

allergen, det så kallade hyperreaktiva stadiet. Reaktionens typ och styrka

kan variera med fysisk och psykisk kondition, tiden på dygnet eller

årstiden, vad man ätit och mycket annat. Tolkningen och beskrivningen

av symptomen är ofta något patienten själv måste göra och beror därför

av vilka ord som används, humöret och personligheten.

Vissa upplever ibland att de till en början mår bättre av allergenet.

Det blir något av en uppåtkick, en tillvänjningsfas. Problemet är bara

att den har sitt pris. Kroppen har reagerat på allergenet och de första

symptomen upplevs som positiva eftersom kroppen har aktiverat sitt

försvar. Allergenet behövs för att man ska må bra. Jämför alkoholisten

och hans återställare.

Den som är inne i uppåtkicken är beroende och råkar ut för absti

nensbesvär om allergenet tas bort. Abstinensbesvär är en eftersläng av

kroppens försvar. Ett sätt att jämföra detta är att trycka båda händerna

mot varandra allt hårdare för att plötsligt slappna av i ena armen. Då

åker händerna bort från mittpunkten och balansen rubbas. Ibland kan

symptomen av abstinensen vara väl så svåra som de av allergenet och

de kan även vara mycket lika och lätta att förväxla.

Vid långvarig eller upprepad exponering kan graden av symptom,

positiva eller negativa, plana ut och stabiliseras. Kroppen adapterar

och anpassar sig till påverkan. Man når en platå där ytterligare expone

ring inte förändrar symptomen. Kroppen kämpar för att komma i balans

men förmår bara åstadkomma status quo mellan påverkan och försvar.

När kroppen inte länge orkar upprätthålla försvaret mot allergenet

kommer nedåtkicken, utmattningsstadiet, och en rad negativa symp

tom inträder. Nedåtkicken bryts först när exponeringen upphör. Det

handlar om att undvika allergenet, att anpassa sin miljö.

Överkänsligheten eller känslighetsgraden kan dessutom öka och leda

till en överkänslighet mot sådant man brukade tåla. Men överkänslig

heten kan också utvecklas till en ökad känslighet mot allergenet för att

till slut nå en nivå där man inte tål det överhuvudtaget.

Om kroppen får en chans så kan den återhämta sig, adaptera till

normalläget. Men om den har belastats hårt under lång tid kan åter

hämtningen ta tid. Om ingen återhämtning sker har tillståndet blivit

kroniskt. Det kan innebära att man även måste undvika andra faktorer
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än allergenet som påverkar känslighetsgraden eller allmäntillståndet.

I vissa fall kan kroppens system åter komma i balans och desensibi-

liseras. I någon mening blir man då "frisk". Det vanliga är dock att den

som väl blivit överkänslig förblir det livet ut och är tvungen att undvika

allt som ger symptom, vilket gravt kan påverka hur man tvingas leva.

Ett citatfrån "Allergins okända sidor": "Patienten tyckte att

filmjölk var äckligt ... och nu känns det som rena hälsokuren! ...

brukar köra medfilmjölk och miisli på morgonen. När han

vaknar känner han sig trött och seg ... Han äter och vips känner

han sig som om han skulle kunna hoppa över hus. ... På efter

middagen börjar han känna sig hängig påjobbet och när det är

fikadags tar hanfram sin fil och miisli ... och strax är han pigg

igen. ... går viframåt i tiden kommer han att behöva sin fil

morgon, middag och kväll. Och till sist hjälper inte det heller.

Han känner sig mer eller mindrefärdigför ett hål i marken. ".

Citatet visar ett typexempel på det hyperreaktiva stadiet ("äck

ligt"), somföljs av beroendet och med tiden utmattningsfasen.

Kaffe är ett exempel som många säkert känner igen. Koffeinet i kaffet

är ett stimulerande ämne som i små mängder verkar uppiggande, mins

kar trötthet och förbättrar koncentrationsförmågan. Större doser ger

emellertid överstimulering med irritation, oro och rastlöshet. Direkt efter

kaffedrickandet stiger blodtrycket, men på lång sikt sjunker det. Den

som dricker över fem koppar kaffe om dagen blir "immun" mot koffein

och måste ha rätt stora doser. Om vederbörande slutar dricka kan det

leda till abstinensbesvär som trötthet, huvudvärk och irritabilitet. Man

kan alltså se effekter som först verkar åt ena hållet, sedan åt andra. En

uppåtkick följs av en nedåtkick, adaption och abstinens. Det kan vara

värt att nämna i sammanhanget att många elöverkänsliga tvingats sluta

med kaffe eftersom de mår sämre av det.

Många elöverkänsliga blir sämre

Det finns en rad olika kartläggande undersökningar utförda framförallt

i kontorsmiljö som ger en bild av hur många som drabbas av elöver

känslighet, vilka som drabbas samt resultat av tid och insatta åtgärder.
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Det kan vara intressant att notera att det främst är på kontor som man

klagar över bildskärmar och lysrör, även om de också förekommer inom

industrin.

I Knaves undersökning (1989) av en grupp elöverkänsliga var 75

procent yrkesverksamma. Av dessa blev sexton procent i stort sett be

svärsfria, medan 22 procent blev bättre. Av de 25 procent som var sjuk

skrivna hade tillståndet försämrats hos nitton procent. Totalt sett hade

tolv av 32 personer förbättrats medan åtta försämrats. Resterande tolv

personer uppvisade ett oförändrat tillstånd. För personer där symptom

från huden dominerande blev 40 procent bättre, medan ingen av de

som hade dominerande symptom från nervsystemet blev helt besvärs

fria och endast nio procent bättre.
o

Ar 1993 och 1996 gjorde SIF enkäter för att samla in fakta om elö

verkänslighet i arbetslivet. Av de som svarade på enkäten 1993 hade

46 procent symptom, men hela 61 procent hade inte vågat tala om sina

bildskärmsbesvär med någon. En direkt jämförelse mellan 1993 och

1996 är inte möjlig att genomföra, dels på grund av anonyma svar och
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10 20 30 40 SO 60 70

ÅLDER

Ar 1993 angav tre procent att de hade "Mycket svåra symtom" medan elva

procent angav "Svåra symtom". 1 1996 års undersökning hade andelen

"Mycket svåra symptom" ökat till åtta procent och andelen "Svåra

symptom" till tjugo procent.
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dels eftersom det inte är samma personer som svarat på de två enkäte

rna. Däremot kan man jämföra den allmänna förekomsten av elöver

känslighet vid två olika tillfällen inom SIF—kollektivet.

I princip alla de uppräknade symptomen visar samma mönster; så

väl svåra som mycket svåra besvär har fördubblats. De två mest fram

trädande symptomen i båda undersökningarna är problem med hud och

ögon. "Mycket svåra symptom från ögon" har nära nog tredubblats mel

lan 1993 och 1996. "Mycket svåra symptom från hud" har också ökat

kraftigt mellan 1993 och 1996.

Om de fem grupperna "Ögon", "Hud", "Sveda i ansiktet", "Värk i

ansiktet" samt "Näsa och Mun" studeras för sig är tendensen att besvä

ren i ansiktsregionen ökat med cirka 300 procent mellan den första och

andra enkäten. Besvären har ökat både på arbetet och i hemmet.

Trots att åtgärder sätts in tidigare och i större omfattning och att de

anses lindra besvären är bilden entydig: besvären har ökat hos de drab

bade.

I en enkät utförd 1997 på Yrkesmedicin i Linköping bland ett sjut

tiotal elöverkänsliga är resultatet liknande. Framför allt är den ökande

sociala utslagningen bland elöverkänsliga mycket markant. En annan

detalj som är mycket intressant är att amalgamsanering inte lett till

någon förbättring vad gäller elöverkänslighet. Det går inte heller att se

en tydlig skillnad mellan de som har kvar amalgamet och de som tagit

bort det. Amalgamsanering verkar alltså inte ge någon förbättring när

det gäller elöverkänslighetssymptom.

Att vara elöverkänslig

Att beskriva hur det är att vara elöverkänslig är svårt, främst eftersom

det upplevs mycket olika från fall till fall. Författaren har haft kontakt

med flera hundra elöverkänsliga genom åren och dokumenterat ett stort

antal fall. För att ge en inblick presenteras här nedan ett antal citat från

berättelser av elöverkänsliga som beskrivit sin historia. Språket har

inte korrigerats i citaten.

[Man] Närjag ser tillbaka så var mittförsta symptom att

vänster kind domnade efter att ha suttit i telefon hela dagen,

detta efter att ha bytt till en digital telefon(växel). Detta var

1987, domningen återkom vid telefonintensiva dagar men
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försvann över natten. Något år senare upptäckte jag att ögonvi-

tan som inte var täckt av ögonlocken blev röd vid TV tittande.

Hösten 1994 varjag väldigt trött. Ganska ofta munsår. Detta

var de enda symptomenfram till mars 1995, efter tre veckor vid

en ojordad dator (hemma) kom klådan. Det gick ganskafort,

snartfick jag symptom av lysrör och senare även glödlampor.

Vaknade hopkrupen ifotändan av sängen tills kablarna i

väggen vid huvudändan kopplades bort. Efter 2—3 månader

tålde jag ingen el alls. Jag har haft svårt attfå grepp om vad

jag reagerar på, ofta kommer reaktionernaförst efter cirka 10

timmar. Kör en dieselbil utan generator symptomfritt. Efter att

ha använt en motorsåg 30 minuter tålde jag inte dagsljus, inte

ens stearinljus på halv meters håll, under tre veckor. (Mår idag

bra i elfritt boende menfortfarande gravt överkänslig, kan inte

längre jobba med sitt företag.)

[Kvinna] Problemen kom smygande: huvudvärk, nästäppa,

ibland yrsel/illamående, koncentrationssvårigheter — varjämnt

trött. Problemen blev akuta hösten 1989. Höger ansiktshalva

blev blossande röd. Det brände och sved. Höger öga blev rött

ochfullt av små sår. Höger öga rann. Det kliade och stack i

händerna. Små blåsor på handryggarna — de kändes svullna.

Började då misstänka att besvären berodde på datorn somjag

hela tiden haft på höger sida.

[Man] Var nedstämd efter intensiva perioderframför datorer

1984 och 1986. Första tydliga problemet var att använda

kontaktlinserframför datorn (1987), men glasögon gick bra.

Fick sedan problem med luftvägarna, slem och svårt att andas,

ofta dålig kondition, smärta i hjärttrakten. Det dröjde flera år,

till vintern 90/91, innan ansiktshuden började bränna och

stickaframför bildskärmen men då blev det snabbt värre, efter

ett halvår var det stopp. Kunde inte längre arbeta med vanliga

bildskärmar, bytte till en portabel dator med LCD, den kändes

annorlunda men inte bra, det stack inte längre men hettade

desto mer, fick koncentrationssvårigheter och abnorm trötthet.

Sov 10—12 timmar men var ändå tvungen att sova efter lunch



78

på jobbet och närjag kom hem. Först när både boende— och

arbetsmiljön åtgärdats, den portabla datorn, TVn och mycket

annat kastats ut så började symptomen avta. Tål inte längre

mjölkprodukter. Sålde företaget, jobbade som anställd 5 år

innan det inte gick längre. Lever idag ett gott liv även om

symptomen dyker upp då och då. Ar dock socialt handikappad.

[Kvinna] Har aldrig varit förtjust i solljus, stark värme och sol

har gjort mig matt, illamående och surrig i huvudet. Efter ett

par veckor vid ny dator hösten 1990 varjag rödflammig i

ansiktet, rodnad och hetta som vid solbränna. Fick en obestämd

tandvärk som vandrade runt i munnen. Svedan i ansiktet visade

sig även i närheten av lysrör. Prövade andra sorters skärmar,

även LCD, utan att besvärenförsvann. Min gamla elektriska

skrivmaskin kom till heders igen. Tandvärkenförsvann genast

medanflammigheten dröjde kvar en dryg månad. Gick ned till

deltid hösten 1991 för att slippa besvär. Reaktionen försvann

under sommaren dåjag var ledig. Fick "elsanerat" rum,

bildskärmsfilter och inkapslad dator 1992, brydde mig inte om

kittlingarna i ansiktet; tandvärken kom tillbaka, en obeskrivlig

muntorrhet, munsår, blåsor på tungan, synrubbningar, dimsyn

och mikrosyn. Efter några timmar vid den "elsanerade " datorn

började jag bli yr och kunde inte längre köra bilen omdömes

gillt.

Vid påsk 1992 skenade symptomen, kunde inte längre må bra

hemma, symptomen släppte inte ens vid utevistelse. Det kryllade

och kröp i hela kroppen och kändes som om hela nervsystemet

fåttfnatt. Tålde nu ingen el alls, att tala i telefon eller åka bil

var inte att tänka på. I en ouppvärmd husvagnförsvann sympto

men efter några dagar. Levde med huvudströmmen avslagen

och alla symptomförsvann. Amalgamsanerade hösten 1992 och

blev avsevärt sämre, hjärtarytmier och ett hårt tryck över bröstet

tillsammans medförlamande trötthet. Var sjukskriven ett år,

tålde nu inget. Urinträngningar. Fick symptom i närhet av

järnkamin, plåtskorsten och vid diskbänk; det gav ett våldsamt

illamående och starkt depressiva känslor, huvudet kändes som
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efter en explosion, självmordstankar; såfort jag lämnade huset

försvann den plötsliga depressionen. Känt av påslagna GSM

telefonerflertal gånger, efter de slagits avförsvinner obehags

känslan. Hälsan började förbättras våren 1994 och idag

sommaren 1996 kännerjag mig helt frisk! Slutat jobbet och

startat egetföretag.

[Man] Fickfjärrvärme till villan, de främsta symptomen var

huvudvärk och testikelvärk. Magnetfälten var höga p.g.a.

vagabonderande ström i rören, genom att åtgärda detta med

packningar sänktes fältstyrkan drastiskt och testikelvärken

försvann även om den ibland återkommer vid exponeringför

vissa bildskärmar. Jobbar hemma.

[Kvinna] Jobbade på kontor i ett elsanerat rum och telefon, fick

dock trista arbetsuppgifter på papper. Efter några årförhandla

des avgångsvederlagfram och jag är nu halvt sjukpensionär

och halvt arbetslös. Bor elsanerat utan symptom. Får inga

direkta symptom av slangtelefonen men blir ljuskänslig på

kvällen efter att ha använt den i mer än 10—15 minuter under

dagen.

[Man] Tål inte vanliga bildskärmar, tål inte tangentbord eller

mus. Har en gammal svartvit bärbar dator utan bakgrundsbe

lysning som går bra, nyare bärbara går inte alls. Inga hud

symptom utan bara en allvarlig huvudvärk. Sover i tält sedan

ett år, är bara inne och duschar. Jobbar heltid som programme

rare.

[Kvinna] Problemen började 1986 med att jagfick blåsor i

ansiktet. Bildskärmsfilter gjorde att jag kunde fortsätta arbetet

utan besvär. Hade också problem med solljus och lysrör. 1988

köpte jag en bärbar dator med bakgrundsbelysning som går att

släcka och den harjag stort kunnat använda obehindrat under

dessa år. Bor på landet, har gasspis, har inte längre TV eller

lysrör i hemmet, kör dieselbil utan besvär (känns fantastiskt

efter att inte ens ha kunnat åka i framsätet i 3—4 minuter utan

besvär!). De symptomjag har är värk i ansiktet, rodnad och
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hjärtklappning, mer än så blir det aldrig eftersom jag nu vet

vadjag ska undvika. Använder gammal dialog telefon, knapp

telefonen tålde jag inte ens att ha på skrivbordet. Arbetar heltid

som lärare, jag kan anpassa situationen och även arbeta

hemifrån.

[Kvinna] Jagfår lättare besvär vid den nya bildskärmen men

arbetsgivaren vill inte byta. Det vagabonderar ström i byggna

den som man inte velat åtgärda, jagfick i alla fall byta till ett

nytt rum med lägre fält. Jobbar somförsäljare och sitter mycket

i telefon, har ett headset somjag känner av men det går. Tar

emot order under några timmar på papper och startar sedan

datorn och matar in allt och slår av igen, det brukar bli 2—3

gånger med en halvtimme åt gången. Omjag tar allt på en

gång mårjag klart sämre än omjag tar det i flera omgångar

under dagen. Jobbar heltid.

En ALU—grupp som under 1994 arbetade på Linköpings kommun med

att ta fram ett informationsmaterial om elöverkänslighet skrev följande

utifrån ett antal fallbeskrivningar:

• Att inte kunna se på TV; varken nyheterna, filmer eller video.

• Att inte kunna vara på sin arbetsplats och utföra sitt jobb.

• Att inte kunna åka bil, tåg eller buss.

• Att inte kunna besöka post, bank, apotek eller ens sjukhus!

• Att inte kunna handla, laga mat, besöka vänner eller tala i telefon.

• Att inte ens kunna vistas i sitt hem utan att bli svårt sjuk.

Detta är verkligheten för tusentals elöverkänsliga svenskar i dag.

Att vara elöverkänslig kan alltså innebära allt från att bo helt elfritt,

ofta på landsbygden, till att bara få lättare besvär vid längre bildskärm

sarbete, kanske vid enstaka tillfällen som till exempel på en datakurs.

Krisen

En person får symptom vid bildskärmsarbete har till en början svårt att

se sambandet mellan arbetet och symptomen, men varefter symptomen

växer sig starkare klarnar bilden. Den som är beroende av bildskärmen
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för sitt arbete kan stå inför en radikal förändring. Arbetsgivaren kanske

elsanerar och köper in speciell utrustning. I de flesta fall är de insatta

åtgärderna tillräckliga för att den drabbade ska kunna fortsätta sitt ar

bete, men i några fall accelererar symptomen och insatser behövs även

i hemmet för att man ska klara vardagen. För de vilkas besvär går över

till en mer allmän elöverkänslighet blir det som började som en arbets

miljöfråga alltmer ett problem som förändrar hela livssituationen i grun

den.

Föreningen El— och Bildskärmsskadade (FEB) har genom åren sam

lat mycket erfarenhet från sina medlemmar. Många elöverkänsliga ham

nar i svåra situationer med sina anhöriga, med sina arbetskamrater och

med släkt och vänner. Det är inte bara praktiska problem som att den

elöverkänslige kanske måste gå ut när dammsugningen sker, eller att

man inte längre klarar av att använda hårfönen, utan kanske främst att

omgivningen i så hög utsträckning använder elektricitet att det är i det

närmaste omöjligt att undvika exponering. Många (39 procent) tvingas

tillfälligt eller för längre tid byta bostad, ibland till husvagn, torp, som

marstuga eller en friliggande villa på landet.

Att bo på landet kräver att man har bil, men elöverkänsliga har

problem med att köra eller ens åka med i många bilar. Det går inte att

bara hoppa på en buss, ringa efter en taxi eller stiga på tåget. En vanlig

lösning är en äldre dieselbil där man kopplar bort generatorn, vilket

visat sig fungera för de flesta. Den som dessutom får symptom av att

tala i telefon riskerar en total känslomässig isolering.

Vanliga problem är familjens TV—tittande, datoranvändande, resor

och liknande. En sjuk person orkar inte heller med sin del av varda

gens bördor, särskilt inte då man måste undvika alla elektriska appara

ter. Det är tyvärr vanligt med skilsmässor som en följd av att anhöriga

helt enkelt inte orkar med omställningen. Det är problematiskt med en

situation där en person lider av något som inte bara påverkar andra

personers sätt att leva, utan som många dessutom ännu inte accepterat

att det ens existerar: Kan man verkligen bli sjuk av el?

Ibland får allergiker höra att de är inbillningssjuka. Kompisen som

säger sig inte tåla nötter och råkar äta en kaka med nötter i utan att

reagera blir kanske bemött med en viss skepsis. Det kanske berodde på

typen av nöt, om den var skållad eller inte. Vissa personer kan inte
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skala en apelsin men väl äta den. När man jämför resultat där personer

i blindtest utsätts för ämnen de säger sig inte tåla (provokationstest) får

man lägre siffror än om personerna själva får berätta om vad de inte tål.

Det första intrycket blir lätt att personerna inbillar sig eller överdriver,

men så är det inte. Vissa personer reagerar alltid när de provoceras

medan andra reagerar ibland. Reaktionsmönstret kan också variera från

gång till gång, vilket gör det hela än mer komplicerat.

Om hänsyn dessutom tas till adaption, uppåtkick och abstinens så

är det lätt att inse att det är svårt att förstå sig på överkänslighetsreak

tioner. När det gäller elöverkänslighet specifikt så blir inte situationen

enklare: reaktionerna är olika från person till person och för olika tek

niska apparater eller elmiljöer. Elöverkänsliga kvinnor berättar också

att de vissa dagar under menstruationscykeln inte verkar känna av elö

verkänsligheten alls. Det är alltså viktigt att känna till att känsligheten

fluktuerar.

Att besöka vänner kan bli en omöjlighet, bank— eller postärenden

kanske får överlåtas på andra och att gå i affärer kan bli en plåga.

"Vad händer om jag blir inlagd på sjukhus?" är en fråga som enga

gerat lokalföreningen av FEB i Östergötland. Det upplevs som skräm

mande att inte kunna vara på sjukhus utan att må dåligt av sin elöver

känslighet.

Elöverkänsliga som samtidigt har en hörselnedsättning upplever stora

problem. Om de använder en telefon utan hörselslinga hör de dåligt

men med hörselslinga mår de dåligt. Samma sak gäller i lokaler där

man har installerat hörselslinga.

Sedanjag blev elöverkänslig harjag verkligen blivit desillusio

nerad. Samhällets skyddsnät gäller inte oss, vi befinner oss på

samhällets baksida, eller snarare utanför. "Anonym"

De svårt elöverkänsliga beskriver en situation där de i stort tvingas

leva utanför samhället. Det är inte ovanligt att elöverkänsliga hamnar i

svåra livskriser, där de kanske förlorar möjligheten till karriär, till sitt

yrkesliv, sitt sociala liv, sin fysiska hälsa, sin inkomst, sin bostad. Sam

tidigt som han eller hon möts med misstro från samhället. Depression

eller psykiska problem följer lätt i spåren av den svåra situation elöver

känsliga hamnat i, samtidigt som det kan finnas en direkt biokemisk
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påverkan. Författaren har även kommit i kontakt med personer som

tvingats söka psykiatrisk vård och tung medicinering, men även ett fall

av typisk paranoia i stort behov av vård.

Kontaktombud inom föreningen FEB berättar om samtal kring själv

mordstankar och att några också har begått självmord, att förhållanden

splittras, att man mister sitt arbete eller sitt företag, och att man blir

sjukpensionär före fyrtio års ålder. Kontaktombuden själva tycker att

det är svårt att som lekmän hantera alla tekniska frågor. Elöverkänsliga

frågar efter tekniska lösningar eftersom det inte finns någon känd med

icinsk bot.

• 90 procent av de elöverkänsliga pekar på bildskärmen som den

utlösande faktorn.

• Fler kvinnor än män drabbas av elöverkänslighet

• Elöverkänslighet är ett miljöproblem.

I enkäten "Elarbetsskadad — elöverkänslig, hur lever man då?" ställ

des frågan om vad som varit svårast att hantera, vilket bland annat

resulterade i följande svar:

• Den sociala isoleringen.

• Samhällets förnekande av problemen.

• Arbetsgivares, läkares, sjukvårdens och fackets nonchalans och

tvivel.

• Oron för att bli sämre.

• Att tvingas avstå från TV, radio, belysning med mera.

• Vetskapen om att man måste byta yrke.

• Familjens splittring.

I enkäten angav 91 procent att deras ekonomi försämrats på grund av

elöverkänsligheten. Men samtidigt beskrev många att de tvingats att

omvärdera vad som verkligen betyder något här i livet, vilket upplev

des som positivt. För många blev besvären en väckarklocka och de gick

starkare ur sin "livskris" med en ny syn på livskvalitet; att prylar kan

ske inte är så viktiga, att det inte bara går utmärkt utan att de trivs med

att leva med mindre apparater runt sig.

Det är givetvis så att kontaktombuden inom FEB kontaktas av de

som har det som svårast. Det är en relativt liten grupp som är så käns
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liga att hela deras liv påverkas. De flesta har lätta besvär, mestadels vid

bildskärmsarbete, och kan med enkla åtgärder leva som vanligt.

Elsanering hjälper

Knave (1989) angav att de som blev bättre eller helt besvärsfria hade

endera bytt bildskärm, minskat tiden vid bildskärmen eller helt upp

hört med bildskärmsarbete. Byte till lågstrålande skärm hos åtta perso

ner gav klar förbättring i två fall, någon förbättring i ett fall, oförändrat

i ett fall och försämring i fyra fall. Bildskärmsfilter (skärmglas) använ

des av åtta personer, vilket gav en klar förbättring i ett fall, någon för

bättring i tre fall och ingen förändring i fyra fall. Den mest besvärsre-

ducerande åtgärden var att helt upphöra med bildskärmsarbetet.

En undersökning som gjorts av Yrkesmedicinska kliniken i Umeå

1997 visade att cirka 150—170 patienter årligen remitteras till de fem

specialistenheterna. Utvärderingen av de olika behandlingsstrategie

rna som akupunktur, shiatsu, farmakologi och psykologsamtal var svår

bedömd eller inte entydig. I de fall en förbättring skett är det osäkert

om det var en behandlingseffekt eller på grund av andra faktorer. En

dast undantagsvis har man kartlagt patienternas elektromagnetiska fält.

På flera av klinikerna råder man patienterna att inte mäta eller åtgärda

elmiljön. Undersökningen visar att hälften av patienterna blir avsevärt

bättre eller besvärsfria utan någon speciell behandling. Av undersök

ningen framgår inte i vilken omfattning elsanering utförts eller om de

som blivit bättre utan behandling elsanerat eller på annat sätt ändrat

sin fysiska miljö. De företag som har handlingsprogram för elöverkäns-

liga var framgångsrika med att få sina elöverkänsliga att bli bättre.
o

Ar 1995 var ett sjuttiotal av 4 000 SAS—anställda i Storstockholm

elöverkänsliga. En handlingsplan för elöverkänslighet användes inom

koncernen. I handlingsplanen ingick både medicinska undersökningar

och mätningar av den fysiska arbetsmiljön, inklusive elektromagneti

ska fält. Tekniska åtgärder genomfördes och resultatet följdes upp efter

ett halvår. Genom åtgärder har man lyckats att behålla alla i arbete

samtidigt som antalet fall inte längre ökar.

Skandia, Föreningsbanken, Telia och många andra företag har lik

nande erfarenheter. Det har visat sig lönsamt att elsanera i ett tidigt

skede. Hos dåvarande Televerket (1992) uppgavs 90 procent må bättre
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och 60 procent var fullt återställda efter två år. Ellemtel uppgav att

enbart sex procent mådde oförändrat dåligt efter utförd elsanering, medan

59 procent blev bättre och 35 procent helt besvärsfria.

I en forskningsrapport från Tekniska högskolan i Luleå (1993) upp

gav 86 procent att de blev bättre efter elsanering. Rapporten bygger på

intervjuer baserade på Arbetslivsfondernas verksamhet hos 28 företag.

I rapporten drogs slutsatsen att i avsaknad av effektivare metoder med

lika hög acceptans hos elöverkänsliga bör elsanering rekommenderas

som huvudsaklig behandlingsmetod.

Resultatet av en enkät utförd våren 1993 av FEB visar tydligt att

elsanering även minskade symptomen i bostaden.

Elmiljön blev bättre oförändrad sämre

Elsanering av elsystemet 104 3 0

Nytt elsanerat hus 3 — -

Avskärmade rum 9 — 3

Elsanerad bil 36 14

Elsanerad telefon 57 2 6

Enligt FEBs erfarenhet är elsanering den åtgärd som mest lindrat med

lemmarnas besvär.

[Knav89. FEBV94. SIF94. WH087. Alle94. Folk86]
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4. HÄLSORISKER

När man diskuterar hälsorisker är det viktigt att inse skillnaden

mellan en biologisk effekt, en hälsoeffekt och hälsorisker. Vad innebär

egentligen begreppet "risk"? Elektromagnetiskafält har kända

biologiska effekter, kända hälsoeffekter och även direkta hälsorisker

under speciella omständigheter (starka fält, mikrovågor). En genom

gång avforskningen om cancer, hormoner, immunsystem och även

andra effekter avfältfinns i detta kapitel.

KAPITLETS NYCKELORD

Hälsorisker • Värmeskador • Cancer • Fortplantning • Hormoner •

Immunsystem • Fria radikaler • Molekyler • Kalciumjoner • Beteende

Sammanfattning

Sammanhanget avgör hur hälsorisker uppfattas. Risker som inte kan

kontrolleras, till exempel industriutsläpp, kemikalier och elektromag

netiska fält, kan uppfattas som mycket skrämmande av den enskilde.

Andra kanske anser att trafiken är mest skrämmande: risken att en

familjemedlem ska råka ut för en olycka. Från myndigheternas sida

uppfattas alkohol och stillasittande som stora hälsorisker. De flesta upp

lever säkert skillnaden mellan att själv köra bilen och att sitta bredvid.

Riskerna upplevs som mindre när man själv kan kontrollera dem.

Många uppfattar elektromagnetiska fält som en risk just därför att

de är osynliga och finns överallt. Det är inte säkert att en myndighet ser

risken på samma sätt. En acceptabel förlust i liv räknat för samhället är

helt oacceptabel för de drabbade och anhöriga. Verkligheten är tyvärr

att resurserna är begränsade. Det går aldrig att helt undanröja risker. Ju

lägre risken är, desto kostsammare är det att ytterligare minska den.

Det kan röra sig om upp till flera hundra miljoner kronor för varje en

skilt fall. Vägverket räknar med sju miljoner kronor för varje räddat liv

i trafiken. Socialstyrelsen räknar med två miljoner för varje lungcan

cerfall av radon och SSI med tolv miljoner för varje cancerfall som

orsakas av joniserande strålning. För kraftledningar i glesbygd kan kost
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nåden uppgå till 370 miljoner per fall för att undvika barnleukemi,

medan kostnaden kan bli två till fyra miljoner per fall för vagabonder

ande ström. Siffrorna förutsätter att endast ett fåtal barnleukemifall

undviks per år. Skulle även andra cancerfall eller andra sjukdomar visa

sig ha ett samband med magnetfält blir kostnaden per fall mindre.

Att försöka sammanfatta forskningen runt hälsoeffekter av elektro

magnetiska fält är nästan dömt att misslyckas. Det finns så oerhört många

resultat inom vitt skilda områden. Dessutom är området under stark

utveckling: Varje dag tillkommer nya rapporter och nya pusselbitar.

Eftersom förklaringsmodeller för observationerna till stora delar fortfa

rande saknas eller diskuteras, går det inte att med säkerhet avgöra var

som är relevant eller inte. Författarens förhoppning är att detta avsnitt

ger en bild över området i stort och speciellt hur sambandet mellan fält

och cancer ser ut i dag. Det är inte otroligt att ökade kunskaper om hur

cancer påverkas av fält också ger kunskaper om hur fält påverkar biolo

gin i sig, vilket på sikt kan förbättra kunskapsläget även när det gäller

andra hälsorisker som elöverkänslighet.

Kapitlet inleds med en genomgång av värmeskador och går sedan in

på delar av cancerområdet. Därefter behandlas bland annat fortplant

ning, beteende, hormonella och molekylära effekter.

Finns hälsorisker med el?

Som redan har nämnts kan elektromagnetiska fält påverka biologiska

organismer på olika sätt, till exempel förmågan att navigera efter jor

dens magnetfält eller att hitta bytet med hjälp av elektriska fält. Men

när blir en biologisk effekt en hälsoeffekt? Det är en mycket svår fråga

som den här boken inte försöker ge ett definitivt svar på. Vad vet man

från cellförsök, djurförsök och studier på människa som kan vara av

relevans för eventuella hälsoeffekter? Elöverkänslighet behandlas i ett

separat kapitel och kommenteras inte här.

Den grundläggande frågan "Kan elektromagnetiska fält påverka bio

logiska organismer överhuvudtaget?" kan med absolut säkerhet besva

ras med ett ja. För att ta ett tydligt exempel: Om man stoppar in en katt

i en mikrovågsugn så dör den. Att elektromagnetiska fält ger uppvärm

ning och att uppvärmning kan vara skadligt har varit känt sedan länge.

Det har bland annat givit oss begränsningar i fältstyrka till exempel i
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samband med arbete framför en radar. Alla kan känna ett statiskt elek

triskt fält om det är tillräckligt starkt (bland annat med hudens små

hårstrån på handen) och man kan dö av ett blixtnedslag då det statiska

fältet kollapsar.

Den naturliga följdfrågan "Kan icke—termiska nivåer av elektromag

netiska fält också påverka biologiska organismer?" kan även den be

svaras med ett otvetydigt ja. Man har bland annat visat att det finns

bakterier som utnyttjar jordens magnetfält för att hitta en miljö där de

trivs. Flyttfåglar, sköldpaddor, bin och många andra arter orienterar

och navigerar också med hjälp av jordens magnetfält. Vad gäller elek

triska fält använder till exempel hajen bytets egengenererade elektris

ka fält (skapas av nerv— och muskelaktivitet) för att på flera meters håll

lokalisera och bedöma bytets storlek, samt om det är levande eller dött.

Det är alltså tydligt att elektromagnetiska fält kan ge en biologisk

påverkan, men innebär det någon hälsoeffekt? Här blir svaren mer osäkra

och omdebatterade. För bakterien eller flyttfågeln kan jordens magnet

fält vara en fråga om liv eller död, men bara indirekt om de exempelvis

hamnar i en olämplig miljö vid felnavigering. Men det förekommer ock

så direkta hälsoeffekter av icke—termiska elektromagnetiska fält. Pul

serande magnetiska fält används till exempel för att påskynda läkning

en av vissa typer av benbrott. En hälsoeffekt behöver alltså inte vara

negativ, men om den är det kan den utgöra en hälsorisk.

Vilka hälsorisker har påträffats? Det är främst cancer, Alzheimer,

ALS och olika immunologiska och neurologiska störningar, men foster

skador, ögonskador och mycket annat har debatterats. Om man anser

att något är "bevisat" eller inte beror på var gränslinjen dras, hur höga

krav som ställs. Det är lång väg kvar innan konsensus uppnås. Det är

inte enbart en fråga om "vetenskapliga bevis", utan det krävs även

konsensus bland makthavare, politiker, industri och gemene man efter

som elektromagnetiska fält påverkar all teknik — hela vårt samhälles

struktur — i grunden.

Organisationerna NAS och NRC i USA anlitade sexton vetenskaps

män för att göra en omfattande utvärdering av hundratals studier utför

da de senaste sjutton åren. Man ville se om det fanns "slutgiltiga och

konsekventa bevis som visar att exponering för elektriska och magne

tiska fält i boendemiljön ger cancer, skadliga neurologiska beteende
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förändringar eller fortplantningsdefekter och fosterskador". Utifrån kri

terier om vad de ansåg vara tillräckligt starka och konsekventa "bevis"

sammanfattade de sin utvärdering som "nuvarande kunskapsläge visar

inte att exponering för dessa fält utgör en mänsklig hälsofara". I USA

har denna slutsats lett till att stora delar av forskningsanslagen har

dragits in.

Hansson—Mild som var ordförande i den internationella organisa

tionen BEMS (Bioelectromagnetic Society), där en stor del av världens

forskare inom området är medlemmar, skrev ett kritiskt brev angående

NAS/NRC—rapporten. Han frågade bland annat om inte NAS/NRC ge

nom sitt urval av recenserade rapporter också styrt sin slutsats; de fles

ta rapporter som valdes visade inget resultat. NAS/NRC uteslöt yrkes

mässiga epidemiologiska rapporter med hänvisning till att det inte in

gick i uppdraget. Likaså uteslöt man studier på melatonin.

NAS/NRC—rapporten innehåller dock en mycket noggrann analys

av elva epidemiologiska undersökningar om barncancer relaterat till

magnetfält i boendemiljön. De fann att det finns ett tillförlitligt statis

tiskt samband mellan barnleukemi och närhet till kraftledningar (be

skrivet med "wire code"). Men eftersom epidemiologiska undersök

ningar bara kan påvisa tänkbara förklaringar, inte att just elektromag

netiska fält är orsaken, drog NAS/NRC slutsatsen att "bevis saknas".

NRPB (National Radiation Protection Board) i Storbritannien kon

staterade 1992 i en rapport om elektromagnetiska fält och cancerrisker

att "det saknas klara epidemiologiska bevis för att elektromagnetiska

fält är cancerframkallande".

Socialstyrelsen presenterade 1995 en sammanfattande rapport om

hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. De skrev att det finns ett stöd

för ett samband mellan magnetfält i boendemiljön och barnleukemi,

men att teorier saknas för hur det går till. Man ansåg att det inte fanns

belägg för att magnetfält har en genotoxisk verkan (att de skulle kunna

initiera cancer), men att det ännu inte säkert kan uteslutas att magnet

fält innebär en tumörpromotion, särskilt indikationer på att intermit-

tenta fält kan ge tumörpromotion. De skrev:

"befintliga epidemiologiska data kan inte läggas till grundför

en säker slutsats att exponeringför elektromagnetiskafält ökar

cancerrisken i något organsystem. "
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"Det går dock inte att avvisa misstankar om ett risksamband,

framföralltför barnleukemi".

"detföreligger inte något övertygande stöd i vare sig epidemio

logiska eller djurexperimentella studierför ett samband mellan

exponeringför elektromagnetiskafält och spontanabort, låg

födelsevikt eller missbildning hos barnet. Beträffande moderns

exponering och barncancer är underlaget idag otillräckligt. I

fråga omfaderns exponering, hjärntumörer och neuroblastom

hos barnenföreligger viss samstämmighet mellan några olika

epidemiologiska studier. I brist på mekanistisktförklaring kan

slutsatser om orsakssamband inte dras".

"I cellodlingar och djurförsök kan man reproducerbart se

effekter av extremt lågfrekventa magnetiska växelfält ned till

några mikrotesla. Det saknas dock studierför att bedöma

relevansen av dettaför mänsklig ohälsa. Detfinns inga tester

som kan bekräfta om en individ är elkänslig"

"Rutinmässiga mätningar av elektromagnetiskafält kan därför

inte rekommenderas"

"Symptombilden och rapporterade behandlingseffekter hos

elkänsliga personer kan bästförstås utifrån en psykologisk

förklaringsmodell. Denna varkenförnekar att symptomfinns

eller påstår att de är simulerade ".

FEB — Föreningen för el— och bildskärmsskadade — var mycket kritisk

till Socialstyrelsens ståndpunkt att elöverkänslighet bäst kan förstås

utifrån en "psykologisk förklaringsmodell", samt att man enligt FEB

förringar elektromagnetiska fälts betydelse för de upplevda symptomen.

Författarens egen privata ståndpunkt angående Socialstyrelsens

uttalande är mycket enkel. Om man diskuterar "elöverkänslig

het" så är elektromagnetiskafält enfundamental del. Tas fälten

bort måste symptombilden samtidigt döpas om till ett lämpliga

re namn. Denna ståndpunkt innebär inte nödvändigtvis att

människor med symptomfår dessajust av elektromagnetiska

fält. Brist på alternativaförklaringarför uppkomna symptom i
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kombination med att fält defacto kan ha biologiska effekter gör

att hypotesen "elöverkänslighet" och elektromagnetiskafält inte

kanförkastas. Attfåfram bevis kommer att ta tid.

[NRC96. SOS95]

Värmeskador

Ett elektromagnetiskt fält motsvarar energi. Ett fält som varierar i styr

ka eller riktning kan inducera (överföra) energi till en mottagande kropp.

När energin absorberas omvandlas den så småningom till värme. Om

tillskottet av värme i en kropp blir tillräckligt stor kan den orsaka ska

dor, exempelvis brännskador vid kontakt med starkström, mikrovågor

invid radar eller i en mikrovågsugn.

Människans ögon och testiklar är mycket känsliga för värme efter

som värmen inte kan transporteras bort. Vår kropp har ett sinnrikt sys

tem för att hålla kroppstemperaturen stabil. Minsta avvikelse kan vara

farlig vilket vi alla har känt av vid några graders feber. Det är främst

blodcirkulationen som snabbt kan flytta värme från en exponerad del

av kroppen. Värmen förs bort genom utandningsluft, strålning (IR),

konvektion (luft och vatten som cirkulerar över huden) och när man

svettas. När de olika mekanismerna inte hinner eller klarar av att föra

bort värmen får hela eller delar av kroppen en onormalt hög kropps

temperatur. Stiger den väsentligt över 43°C uppkommer skador. Ar tem

peraturen tillräckligt hög kallas det brännskador.

Värme kan skada ögonlinserna och ge temporär eller permanent ste

rilitet i testiklarna; skador som har verifierats på radarpersonal. En

lång rad studier har genomförts för att utröna var gränserna går. En grov

riktlinje är att en vuxen man klarar cirka 70 W totalt utan att kropps

temperaturen höjs nämnvärt. De gränsvärden som tagits fram motsva

rar den fältstyrka som ger en vuxen man en grads feber. Ofta inkluderas

en säkerhetsmarginal som bara tillåter en tiondel av den fältstyrkan.

Det garanterar dock inte att värmeskador inte kan uppkomma. För att

ta ett exempel: En man stod och lutade sig mot en mikrovågsugn medan

han väntade på maten. Han fick en brännskada i handflatan och an

mälde tillverkaren av mikrovågsugnen men förlorade fallet. Standar

den begränsar den totala effekten som får läcka ut runt ugnsluckan
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men om den koncentreras till en liten fläck, som handen i detta fall,

kan det räcka för att ge en lokal skada.

Bland apparater och miljöer i dagens samhälle är det sällsynt att

allmänheten utsätts för nivåer av fält som kan ge termiska skador. Det

är i stort sett bara om mikrovågsugnen är defekt eller om man kommer

mycket nära en radiosändare (någon meter från en mobiltelefonsända

re eller tiotals meter från en TV—sändare). Mobiltelefonen ger däremot

fältnivåer lokalt i huvudet som närmar sig och i vissa fall överstiger

gränsvärden satta utifrån termiska skador.

Cancer

Under det tjugotal år som gått sedan Dr. Nancy Wertheimer och Dr. Ed

Leeper utförde sin studie som visade på ökad risk för barnleukemi i

närheten av källor till elektromagnetiska fält har det rapporterats om

statistiska samband mellan elektromagnetiska fält och olika cancerfor

mer (leukemi, melanom, hjärncancer, lymfom, prostatacancer, bröst

cancer). Många andra sjukdomstillstånd har också lagts till listan av

hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, till exempel spontana aborter,

depression och Alzheimers sjukdom.

Det finns olika sätt att ange förekomsten av en hälsorisk. Man kan

antingen ange den som en andel (i procent) av en grupp som drabbas,

eller som en riskökning — hur många fler som drabbas i gruppen bero

ende av påverkan (anges oftast som en kvot eller ett tal). Om risken för

en cancerform har fördubblats tack vare en viss sorts påverkan så mås

te det samtidigt sättas i relation till hur många som drabbas i absoluta

tal. En fördubbling av lungcancer som är en vanlig sjukdom (tusentals

fall i Sverige varje år) är allvarligare än en fördubbling av en viss sorts

ovanlig barnleukemi (kanske ett fall i Sverige per år). Hittills pekar

studierna rörande elektromagnetiska fält och cancer på en relativt blyg

sam tänkbar ökning av det totala antalet cancerfall.

Antalet fall av hjärntumörer bland svenska barn har fördubblats

sedan 1970—talets slut och är numera den vanligaste cancerformen hos
o

barn. Ar 1992 drabbades 110 svenska barn mellan 0—19 år av hjärntu-

[Fotnot] Kapitlet tar endast upp några få studier av ett mycket stort antal. Det är inte

nödvändigtvis de viktigaste studierna; urvalet har gjorts i syfte att få en spridning på

kommentarerna.
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mörer, vilket är dubbelt så många jämfört med 1978. Bland vuxna har

inte denna ökning skett. Antalet fall av barnleukemi låg kring 60—70

fall årligen under samma period.
0

Ar 1940 fick en av tjugo Amerikanska kvinnor som levde till 85 års

ålder bröstcancer, i dag är det en av åtta. Denna ökning följer samma

mönster i alla industrialiserade länder och börjar också göra sig gällan

de i utvecklingsländerna. Ökningen anses förutom ökande medelålder

bero på miljöfaktorer (varav elektromagnetiska fält är en).

Ärftlig cancer utgör en liten del av det totala antalet cancerfall. När

livslängden ökat har andelen som dör i cancer också ökat — åtminstone

i i—länder. Vi har alla celler som skulle kunna utvecklas till en cancer

tumör, men alla får inte. Ju äldre vi blir, desto större är risken att drab

bas av cancer. Detta framgår tydligt med ökande genomsnittlig medel

livslängd.

I Sverige ser den generella risken att dö ut som följer: relativt hög

dödlighet de första levnadsåren för att sedan drastiskt minska. Därefter

ökar den sakta mellan fem och femton år, för att öka kraftigt vid femton

till arton års ålder (körkort etc). Framåt 35—års åldern sjunker den

relativa generella dödsrisken återigen successivt. Totalt sett får ca 38

procent av svenska folket cancer och av dessa dör ca 21 procent i sjuk

domen, medan ca 53 procent dör i hjärt— och kärlsjukdomar (bygger på

data från omkring 1988).

Cancer är en process i flera steg. För att en cancertumör ska bildas

krävs först en initiering och sedan en promotion.

1 . En initial cancercell utvecklas.

2. Cancercellen börjar dela sig.

3. Tillväxten sker ohämmat.

Forskare har visat att cancerceller växer och delar sig snabbare när de

exponeras för elektromagnetiska fält. McLean ledde ett kanadensiskt

forskarteam som satte en känd cancerframkallande kemikalie på hu

den på möss. Hälften av mössen exponerades sedan för ett kraftfrek-

vent magnetfält. De exponerade mössen utvecklade tre gånger så många

tumörer som de icke—exponerade mössen. Forskarna gjorde samma ex
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periment på cellodlingar istället för möss, vilket resulterade i det dubbla

antalet cancerceller vid exponering jämfört med de icke—exponerade.

Amerikanska forskare har hittat en sexfaldig ökning av manlig bröst

cancer hos telenätsarbetare, elektriker och arbetare i kraftstationer, samt

40 procent högre dödlighet i bröstcancer hos kvinnliga elarbetare.

En kanadensisk studie visade att det elektriska fältet har kumulativ

betydelse för riskökningen av cancer bland mer än 30 000 elarbetare.

De fann en ökad risk för leukemi både med avseende på exponeringen

för magnetfält, men även för elektriska fält. Dessutom visade det sig att

riskökningen var större för elektriska fält. Man fann att riskökningen i

gruppen exponerad för de högsta elektriska fälten var fyra gånger större

jämfört med gruppen med lägst exponering för elektriska fält. I studien

fanns grupper av personal med elva gånger högre andel leukemi än

normalt.

Eftersom näst intill alla studier, både på cellodlingar, djurförsök och

epidemiologiska undersökningar, hittills studerat hur magnetfält på

verkar cancer, men ignorerat det elektriska fältet, kan det vara så att de

studier som utförts underskattar den totala riskökningen eftersom ex

ponering för elektriska fält saknats.

Receptorer är en typ av molekyler som finns på cellytor där de sam

verkar med andra celler och miljön utanför cellen. I en studie av mänsk

liga cancerceller från grovtarmen ändrades funktionen av receptorer

för transferrin. Normalt sker en reglering av receptorerna då antalet

celler ökar. Phillips fann dock att celler exponerade för ett 60 Hz elek

triskt och magnetiskt fält inte utförde denna reglering och effekten kvar

stod även åtta månader efter exponeringen. Kolonier av cancerceller

ökade upp till 24 gånger vid exponering för fält. Deras slutsats var att

kraftfrekventa elektromagnetiska fält kan störa den normala kontroll

funktionen för celltillväxt.
o

Ar 1987 utvärderade Adey ett antal publicerade rapporter som hand

lade om hur cancer kan påskyndas av lågfrekventa magnetfält och kom

fram till att det är cellmembranen som utgör länken mellan elektro

magnetiska fält och levande vävnad. Fälten påverkar signalerna som

sänds från cellytans receptorer till cellens inre. Receptorerna på cell

ytan binder och reagerar på hormoner, antikroppar, signalsubstanser

och kemiska ämnen som agerar som cancerpromotorer. Dessa recepto
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rer skickar sedan en signal in i cellen där de påverkar enzymer och

cellkärnans funktion.

Senare samma år utförde Adey studier som visade att enzymet ornit-

hine decarboxylase (halten brukar vara förhöjd i växande vävnad och

vid bildandet av tumörer) aktiverades av 60 Hz fält.

Andra forskare har studerat vad som händer med enzymer som är

associerade med cancertillväxt då de utsätts för ett magnetfält. Byus

1988 har visat att ett sådant enzym ökade sin aktivitet med 500 procent

i mänskliga cancerceller. Baserat på sina och andras resultat hävdar

Byus att kraftfrekventa elektromagnetiska fält kan befrämja cancertill

växt.

Båttor som injicerats med en cancerogen drog och sedan utsatt för

magnetiska fält fick markant större tumörer än de som enbart fick dro

gen. Forskarnas slutsats var "att exponering för magnetfält utgör en

cancerpromotor".

Leukemi och hjärntumörer är de vanligaste cancerformerna has barn.

Att Wertheimer och Leepers pionjärstudie fick sådant genomslag beror

dels på den naturliga rädslan för att barn ska drabbas, dels att det vid

den tiden (1979) var en oväntad effekt. Efterföljande studier har be

kräftat Wertheimers tidiga resultat.

Cancer hos barn i boendemiljön

[Mill96. Phil86. Adey90. Adey86. Byus88. Baum95]

Cancer hos barn

ÅR FÖRFATTARE RESULTAT

1979 Wertheimer

1988 Savitz

1986 Tomenius

1991 London

1990 Myers

1993 Ahlbom

1995 Wertheimer

1997 Linet negativt

negativt

positivt

positivt

positivt

positivt

positivt

positivt

positivt



96

Wertheimer fann att barn som bodde nära matarledningar med hög ström

styrka hade fördubblad risk att utveckla cancer jämfört med andra barn.

Studien omfattade 344 barn under nitton års ålder som dog av cancer

mellan 1950 och 1973, samt lika många kontroller. Till saken hör att

Wertheimer inte sökte efter ett samband med elektromagnetiska fält.

Istället för att enbart gå via journaler reste hon runt och besökte de hem

där barnen bott. Efter ett tag lade hon märke till att det var mycket

kablar och transformatorer i närheten av deras hem.

I USA använder man i hög utsträckning fortfarande luftledningar

för kraft (medan vi i Sverige mestadels grävt ner kablarna innan de når

husen), vilket gjorde att Wertheimer kunde se eldistributionen. Dessut

om använder USA 110 V vilket medför att de har dubbelt så hög ström

styrka och därmed högre magnetfält. Det amerikanska elsystemet har

liksom det svenska problem med vagabonderande ström, framförallt på

rör, vilket ger höga magnetfält.

Wertheimer hade inte tid eller pengar att göra mätningar av magnet

fält i alla de hem som ingick i undersökningen. I stället utvecklade hon

och Leeper en förenklad "wire code" som delade upp husen i låg eller

hög strömstyrkekonfiguration. De kontrollerade med mätningar att hög

konfiguration gav högre magnetfält än låg konfiguration. Studiens re

sultat bygger sedan på denna kodning av närhet till eldistributionen.

Under senare år har Wertheimer även visat en riskökning för barn

cancer beroende på vagabonderande ström. I studien ingick 347 fall

och 277 kontroller där man kontrollerade om rören mellan husen var av

metall eller inte. Ar de av metall är sannolikheten hög för att det vaga

bonderar ström längs dessa och därmed skapar höga magnetfält i bosta

den. Med metallrör fann man att risken ökade med 1,7. Den steg dock

till 3,0 om man enbart inkluderade de som hela tiden bott på samma

adress. Studien följdes upp med en studie på leukemi hos vuxna och

man fann liknande resultat. Med tiden utvecklade Wertheimer en rikt

ningskänslig mätmetod som tog hänsyn till den del av magnetfältet som

inte hade vertikal riktning, detta för att få en bättre statistisk koppling

till cancer än den vanliga metoden att bara betrakta fältstyrkan hos

magnetfältet.

[Wert79. Wert95]
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Savitz [Savi88] genomförde en studie för att kontrollera Werthei-

mers resultat och fann att "wire code" var associerat med alla typer av

barncancer. De gjorde noggranna studier som visade att "wire code"

var ett tillförlitligt instrument för att förutsäga exponering för magnet

fält och konstaterade att punktmätningar av magnetfält gav ett sämre

resultat än "wire code". Punktmätning gav inte någon statistisk signifi-

kans även om de såg en ökande trend då fältet översteg 0,25 /xT. En

tänkbar förklaring som diskuterats är att "wire code" kan vara ett bätt

re genomsnittligt mått på långvarig (år) exponering jämfört med mät

ningar i en punkt under några minuter eller dygn. De studerade 320

barn under femton års ålder som dött i cancer i Denverområdet (åren

1976—1983) och hade 259 andra barn som kontroller. Många betraktar

den här studien som en vändpunkt eftersom den utan tvivel fastlade att

det var nödvändigt att fortsätta undersöka elektromagnetiska fält.

Tomenius [Tome86] undersökte 716 fall i Stockholm (åren 1958—

1973) och hade 716 kontroller. Han fann att cancerfallens bostäder låg

närmare källor till magnetfält än kontrollernas hus. I hus med fält över

0,3 /xT var risken att dö i barncancer dubbelt så hög som i övriga hus.

Båda fynden var statistiskt signifikanta.

Ahlbom och Feychting undersökte alla svenskar som bott närmare

än 300 meter från 220 kV eller 400 kV kraftledningar mellan 1960 och

1985. Undersökningen omfattade mer än 400 000 personer. Expone

ringen beräknades utifrån historiska data om strömförbrukningen på

kraftledningarna och kompletterades med punktmätningar av magnet

fält som kontroll av beräkningarna. Man hittade ett signifikant sam

band mellan fält och barnleukemi, men inte övriga former av barncan

cer. Vid fält över 0,2 /xT var risken 2,7 gånger högre jämfört med oexpo

nerade barn (längre än 300 meter från kraftledningen). Vid mer än 0,3

fiT var risken 3,8 gånger högre. Mellan 0,1—0,29 /xT var risken i ge

nomsnitt 1 ,5 högre. De fann ett svagt samband mellan risk och avstånd

till kraftledningen, men inget samband mellan risk och punktmätning

av fältet.

Att både mätningar och beräkningar av magnetfält gett ett svagare

samband än själva närheten till kraftledningar och rör som genererar

fält fortsätter att förbrylla forskarna.

[Savi88. Tome86. Ahlb93]
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Cancer hos barn medföräldrar i eljrken

År Författare Resultat

1985 Spitz

1988 Wilkins

1989 Johnson

1990 Wilkins

1988 Nasca

1990 Bunin

1992 Kuijten

negativt

negativt

negativt

positivt

positivt

positivt

positivt

Anledningen till att man utfört studier på barn med föräldrar inom elyr-

ken (föräldrar med sannolik exponering för elektromagnetiska fält) är

att en tänkbar orsak till barncancer är genetiska skador. Fyra av studi

erna bygger på uppgifter från födelsebevis medan de andra bygger på

intervjuer. Båda metoderna har sina brister, både vad gäller snedfördel

ning såväl som avsaknad av mått på verklig exponering för fält.

Spitz [Spit85] studerade 157 fall av cancer i centrala nervsystemet

hos barn yngre än femton år och hade 314 kontroller. Från födelsebevi

set fann han en statistiskt signifikant koppling mellan faderns jobbtitel

och en ökad risk för denna typ av cancer hos barnen. Högst risk var det

för barn till fäder som arbetade med elektronik.

Wilkins [Wilk88] studerade 491 fall av hjärntumörer hos barn och

ungdomar under tjugo år och hade 491 kontroller. Forskarna rapporte

rade en nästan tredubblad risk för barn till fäder som arbetade med

elinstallation, elreparationer och montering.

[Spit85. Wilk88]

Cancer hos vuxna

Det finns ett antal epidemiologiska studier på vuxna, dels i boendemil

jön och dels i yrkesutövningen. Trots det större antalet rapporter är

bilden betydligt mer splittrad än för barncancer. En orsak till splitt

ringen är att det finns så många parametrar och olika situationer att

undersöka. För vuxna är det svårt att undvika inflytandet av den yrkes

mässiga exponeringen då man undersöker bostadsmiljön, och vice ver-

sa. Floran av studier som saknar upprepningar är svårtolkad eftersom

ett resultat betraktas som mer tillförlitligt när flera oberoende forskar

grupper upprepat samma typ av studie.
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Boendestudierna för vuxna är intressanta att jämföra med boende-

studierna för barn. Elektriska filtar visade sig till exempel vara en källa

för exponering för höga fält i de vuxnas boendemiljö. En viktig fråga är

att se om eventuella risker med elektromagnetiska fält beror på fält från

kraftledningar och distributionsnät eller på grund av fält skapade i hu

sen (vagabonderande ström och apparater).

Cancer hos vuxna

År Författare

1982 Wertheimer

1986 McDowall negativt

1987 Wertheimer

1988 Preston-Martin negativt

1988 Severson negativt

1989 Coleman negativt

1993 Ahlbom negativt

1993 Schreiber negativt

Resultat

positivt

positivt

Wertheimer identifierade 1 179 cancerfall och hade 1 179 kontroller.

Dödsfallen inträffade mellan 1967 och 1975 i Colorado. Forskarna fann

ett statistiskt signifikant samband mellan "wire code" och en ökad risk

för cancer. De rapporterade att de tyckte sig se ett dos—responssam-

band. När de analyserade sina data vidare fann de förhöjda risker för

cancer i centrala nervsystemet, i fortplantningsorganen som helhet, i

livmodern specifikt samt för bröstcancer.

[Wert82. Wert87]

McDowall fann en statistiskt signifikant ökning av lungcancer för alla

som bodde närmare än fjorton meter från en kraftledning. Ingen slut

sats kunde dock dras eftersom uppgifter om rökning saknades. Cole

man fann att risken ökade för barn och vuxna ju närmare kraftledningar

eller transformatorstationer de levde, men resultaten var dock inte sta

tistiskt signifikanta. Ahlbom fann att risken för två former av leukemi

hos vuxna (AML, CML) ökade med 70 procent vid en fältstyrka över

0,2 /xT, men resultatet var inte statistiskt signifikant.
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Cancer i yrket — Leukemi

År Författare Resultat

1981 Wiklund Negativt

1982 Milham Positivt

1982 Wright Positivt

1983 McDowall Negativt Positivt

1983 Coleman Positivt

1985 Calle Negativt

1985 Gilman Positivt

1985 Milham Positivt

1985 Pearce Positivt

1986 Flodin Positivt

1986 Stern Positivt

1988 Linet Positivt

1988 Preston-Martin Positivt

1990 Bastuji-Garin Positivt

1990 Gallagher Negativt

1990 Garland Positivt

1991 Robinson Positivt

1992 Richardson Positivt

1993 Matanoski Positivt

1994 Thériault Positivt

1996 Miller Positivt

Det är enklare att göra epidemiologiska studier i yrkeslivet än i boen

demiljön. På arbetsplatser finns dokumentation som visar vilka arbets

uppgifter man haft och därmed går det att uppskatta exponeringen för

fält och andra (störande) faktorer, till exempel kemiska. Forskningen

har hittills fokuserat på tre cancertyper: leukemi, hjärntumörer och

manlig bröstcancer.

Coleman utgick från jobbtitlar och fann en signifikant ökning av

leukemi för vissa elyrken. Intressant är att leukemin var särskilt för

knippad med radiotelegrafister, ett yrke som även förknippas med hög-

frekventa fält. Det finns andra rapporter om just denna yrkesgrupp i

samband med bröstcancer hos kvinnliga radiotelegrafister, bland annat

från Norge där man fann en statistiskt signifikant ökning. Aven studien

som Calle utförde 1982 fann ett statistiskt signifikant samband mellan

radiotelegrafister och leukemi. Milham utförde 1985 en studie bland

radioamatörer där 1 691 dödsfall inträffade mellan 1971 och 1983.
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Jämfört med övrig befolkning fanns en signifikant riskökning för mye-

loisk leukemi samt för leukemi sammantaget. Men i en senare studie av

Milham (1988) av 67 829 dödsfall bland radioamatörer (åren 1979 till

1984) hittades både en statistiskt signifikant minskning av alla tumö

rer samt en svag statistiskt signifikant ökning av cancer i blod och lym

fa samt leukemi (AML). Radioamatörer med hög exponering hade den

minsta riskökningen (högst minskad risk) jämfört med de som hade en

blygsam exponering. Milham tolkade detta som ett möjligt resultat av

de fönstereffekter man sett i cellstudier där ökad exponering givit mins

kad respons.

[Cole83. Call85. Milh85. MiLh88. Milh88b]

Preston—Martin studerade elsvetsare (vilka utsätts för mycket höga

magnetfält). Av 130 leukemifall och 130 kontroller fanns 22 personer

bland fallen och fyra bland kontrollerna som arbetat som svetsare. Risk

ökningen för leukemi bland elsvetsare var hela 25 gånger högre jämfört

med andra yrken. Huruvida metallångor har betydelse i sammanhanget

framgår inte av rapporten.

[Pres88]

o

Ar 1994 publicerade Thériault en studie med 4 151 cancerfall ur en

grupp på 223 292 kanadensiska och franska elarbetare (åren 1970 till

1989). Forskarna fann en statistiskt signifikant ökad risk (upp till tre

gånger för fält över 0,3 /xT) för två typer av leukemi och en icke signifi

kant trend för ökad risk (tolv gånger) för hjärntumörer. För andra typer

av cancer observerades ingen ökad risk. För att beräkna de olika yrkes

gruppernas exponering utfördes mätningar på 2 000 arbetare.

I en uppföljande studie, baserad på de utförda mätningarna, använ

des en dosimeter som förutom magnetfältet även räknade "högfrekven-

ta transienter" (se faktaruta). Man fann nästan tio gånger högre risk för

lungcancer hos de arbetare som utsattes för fält med mycket transienter

jämfört med grupper som haft lite transienter.

Efter Thériaults publikation har Hydro—Quebec (som sponsrade stu

dien) dragit tillbaka alla forskningsdata, vilket förhindrat alla försök

att verifiera resultatet. Skulle resultatet kunna verifieras får det stora

följder. Till skillnad mot leukemi är lungcancer en relativt vanlig sjuk

dom och dessutom förknippad med hög dödlighet. Oenigheten mellan
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Thériault och Hydro—Quebec blev en domstolstvist.
o

Ar 1996 utförde Miller en studie på elarbetare på Ontario Hydro i

Kanada som visade att risken för en viss typ av cancer ökade från 1,6

för magnetfält till 11,2 för kombinationer av både magnetiska och elek

triska fält. Detta är en av de rapporter som de senaste åren pekat på

vikten av att också studera betydelsen av elektriska fält, särskilt i kom

bination med magnetfält. I stort sett all forskning på cancer har hittills

utförts med tanke på magnetfält.

[Ther94]

Cancer i yrket — Hjärntumör

År Författare Resultat

1982 Preston-Martin Positivt

1985 Lin Positivt

1987 McLaughlin Negativt

1987 Thomas Positivt

1988 Speers Positivt

1991 Mack Positivt

1995 Savitz Positivt

En studie publicerad 1991 av Mack innehöll 272 män med hjärntumö

rer och 272 kontroller. Dessa personer intervjuades under åren 1980

till 1984 för att skapa en komplett bild över vilka arbetsuppgifter de

haft. De arbetare med mer än tio års yrkesmässig exponering för fält

hade en signifikant förhöjd risk att få en primär hjärntumör jämfört

med kontrollerna. Man fann även att ju längre de arbetat, desto högre

var riskökningen, vilket kan vara ett möjligt dos-responssamband. En

annan undersökning som också visat på dos-responssamband är Thomas

(1987) som studerade arbetare inom elektronikproduktion och reparation.

[Mack91 . Thom87]

Cancer i yrket — Manlig bröstcancer

Åi Författare

1990 Tynes

1991 Matanoski

1991 Demers

1992 Loomis

Resultat

Positivt

Positivt

Positivt

Negativt
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Eftersom manlig bröstcancer är en mycket ovanlig sjukdom är det

enkelt att notera en eventuell ökning. Det är enklare att se om sjukdo

men kan orsakas av elektromagnetiska fält jämfört med andra cancerty

per som man vet har en rad andra riskfaktorer. Undersökningar av man

lig bröstcancer är mycket viktiga eftersom de direkt kan appliceras på

kvinnlig bröstcancer som är en vanlig sjukdom (drabbar cirka var åt

tonde kvinna).

Demers [Deme91] jämförde 227 fall av manlig bröstcancer med 300

kontroller och fann en sexfaldig riskökning för elektriker, telefonlinje

arbetare och elkraftarbetare. Forskarna fann också att riskökningen var

störst för de som haft det som första arbete (troligen före 30 års ålder)

och som arbetat minst 30 år inom yrket. Dessutom noterades att en

klassificering av "definitiv" exponering gav högre risk än "trolig" eller

"möjlig" exponering. Alla tre fynden var statistiskt signifikanta. Stu

dien baserades på personliga intervjuer om exponering.

Cancer i yrket — Andra typer

År Författare Resultat

1963 Guralnick Positivt

1983 Vagero Positivt

1985 Milham Positivt

1986 Tornqvist Positivt

1987 Wertheimer Positivt

1987 Szmigielski Positivt

1988 Milham Negativt

1989 Pearce Positivt

1990 Juutilainen Positivt

1990 Loomis Leukemi Positivt

negativt

1991 Tornqvist Positivt

1993 Floderus Positivt

1992 Tynes Positivt

1992 Garaj-Vrhovac Positivt

1993 Sahl Negativt

1993 Swerdlow Positivt

1993 Linet Positivt

Flera av dessa studier är mycket omfattande och rör olika typer av ex

ponering eller undersökningsmetoder. Intressant nog uppvisar flera
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undersökningar statistiskt signifikanta samband med såväl specifika

cancertyper som alla cancertyper som grupp betraktat. De flesta stu

dier har utgått från yrkestitlar eller arbetsuppgifter, men några baseras

på mätningar. Några studier berör radiofrekventa fält (mikrovågor) som

också uppvisar statistiskt signifikanta samband trots att radiofrekventa

fält och kraftfrekventa fält är mycket olika när det gäller uppkomst,

spridning och egenskaper.

Vagero [Vage83] studerade 54 624 män och 18 478 kvinnor som

arbetade i den svenska elektronikindustrin 1960. En statistisk signifi-

kans mellan cancerförekomst och yrke fanns för både män och kvinnor

med generell cancer för de cancerfall som registrerades mellan 1961

och 1973. Hos männen fanns också signifikanta samband med ett antal

specifika cancertyper, medan det hos kvinnorna fanns signifikanta sam

band med livmodercancer.

Milham [Milh85b] studerade 486 000 vita män som avlidit i Wash

ington åren 1950 till 1982. För män med jobb som förväntades ge ex

ponering för elektromagnetiska fält fanns statistiskt signifikanta sam

band med alla maligna tumörer, till alla typer av cancer relaterade till

lymfa och blod, samt till alla typer av leukemi.

Szmigielski [Szmi87] studerade polsk militär personal som utsatts

för mikrovågor och fann signifikanta skillnader med en faktor som var

tre gånger högre jämfört med icke exponerad personal i antal cancer

fall, speciellt i blod och lymfa, samt då alla cancertyper slagits sam

man. En kroatisk studie [Gara92] fann ovanliga förändringar i ögon,

blod och hjärna hos servicetekniker på en flygplatsradar under ett an

tal år av regelmässig exponering. Man identifierade kromosomföränd-

ringar som kopplades till de observerade effekterna. I laboratorieförsök

har man sett liknande kromosomförändringar i cellodlingar exponera

de för mikrovågor.

Floderus [Flod92] har gjort en rad undersökningar om cancer och

elektromagnetiska fält och är en av få som erhållit ett dosrespons sam

band. Studien omfattade 250 män med leukemi, 261 med hjärntumörer

och 1 121 kontroller som delades in i fyra grupper baserade på deras

genomsnittliga dagliga exponering. Floderus utförde cirka 25 miljoner

mätningar av magnetfält inom 169 yrken som grund för uppdelningen.

Gruppen med den högsta exponeringen hade en statistiskt signifikant
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förhöjd risk för leukemi generellt och specifikt för CLL, däremot inte

för AML. Studien kunde utesluta att riskökningen för leukemi berodde

på joniserande strålning, bekämpningsmedel, lösningsmedel eller rök

ning. Man fann också en ökad risk för hjärntumörer vid ökad expone

ring för magnetfält, men detta samband var dock svagare än för leuke

min.

[Deme91 . Vage83. Milh85b. Szmi87. Gara92. Flod92]

Cancer och mobiltelefoner

En studie som blivit mycket uppmärksammad är den så kallade Adela-

idestudien som är klart statistiskt signifikant (en procent konfidensni-

vå). Studien visade en fördubbling av tumörer bland 100 möss som

exponerades för en GSM—signal under två halvtimmar per dag över en

nio till arton månaders period, jämfört med 100 kontrollmöss. Dessut

om fanns ett kraftigt signifikant samband mellan exponering för mobil

telefonsignalen och B—cell lymfom. B—cellerna är mycket viktiga i im

munsystemets funktion; de producerar antikroppar mot bakterier och

främmande substanser, men även mot cancerceller i kroppen. Om B—

cellerna påverkas är man mer känslig för infektioner, som i fallet med

B—cell lymfom, vilket är involverat i cirka 85 procent av alla cancer

fall. Adelaidestudien är därför utomordentligt viktig.

Adelaidestudien verifierar andra studier som visat genetiska för

ändringar i celler vid exponering av relativt låga effekter av radiofrek-

vent energi (mobiltelefoni). Effektnivåerna är för låga för att orsaka en

uppvärmning så i dessa studier rör det sig om icke—termiska effekter. I

Adelaidestudien ledde exponeringen för mobiltelefonsignalen till en

temperaturstegning på en bråkdel av en procents grad, vilket är mindre

än en hundradel av vad som krävs för att klassas som en termisk effekt.

Det innebär att skillnaden i kroppsstorlek mellan mus och människa

saknar betydelse när det gäller effekten. I försöket utsattes mössen för

en fältstyrka motsvarande ANSI—standarden för handhållna GSM—tele

foner; mössen tog alltså emot samma fältstyrka som den som når huvu

det hos en GSM—telefonanvändare.

Slutsatsen från Adelaidestudien är att elektromagnetisk energi från

mobiltelefoni fungerar som en promotor och kan påverka och eventuellt
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påskynda utvecklingen av cancer. Det går dock inte att säga något om

initieringen av cancer.

GSM är ett digitalt system som pulserar med 21 7 Hz och sänder aktivt

under en åttondel av tiden. Medeleffekten är på grund av detta ungefär

en åttondel av toppeffekten.

Lai—Singh utförde en annan viktig studie som visade en radikal ökning

av dubbeltrådiga DNA—brott i råtthjärnor efter två timmars exponering

för radiofrekvent energi (2 450 MHz) av låg intensitet. Skador på DNA

betraktas som något som kan leda till en initiering av cancer.

Dessa två studier pekar på att cancer både kan initieras och påver

kas, eventuellt påskyndas, av elektromagnetiska fält av mikrovågsfrek

vens. Studierna är inte de första som visar den sortens effekter, men de

första som tagits på allvar. Dels är de större och mer noggrant utförda,

dels är de utförda av välrenommerade forskare. Bakom Adelaidestu-

dien står bland annat Repacholi, en fysiker som är chef för WHOs EME—

projekt, (ett projekt för forskning om hälsoeffekter av elektromagneti

ska fält). Han har varit engagerad av mobiltelefonitillverkarna under

många år och har varit extremt kritisk mot påståendet att mobiltelefo

ner är farliga. De andra (oberoende) forskarna var cancerspecialister

och statistiker från olika universitet i Australien.

I en nyligen utgiven bok (år 2000) [CarlOO] framför George Carlo långt

gående kritik mot tillverkarna och varnar för riskerna med mobiltele

fonin. George Carlo var under många år chef för den av mobiltelefoni-

industrins egen forskningsorganisation WTR - Wireless Technologies

Research. Industrin chockades 1993 då CNNs "Larry King Live" ägna

de ett helt program åt en cancerpatient som beskyllde mobiltelefonin

för sin cancer. Mobiltelefonindustrin satsade då 25 miljoner dollar för

ett forskningsprogram som skulle ledas av en ny organisation - WTR.

När sedan Carlo redovisade forskningsresultat som varnade just för

hjärntumörer togs beslutet att WTR skulle läggas ned. Carlo noterade

att om mobiltelefonen varit ett piller som skulle sväljas måste studier

ha utförts innan produkten hade fått säljas. Om så hade skett vore det

enligt Carlo fullt möjligt att mobiltelefoner inte hade kommit ut på

marknaden.
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Studierna visar däremot inte att mobiltelefonmaster, så kallade bassta

tioner, är farliga. En basstation sänder med något högre effekt än den

handhållna telefonen, samtidigt som det normalt inte är möjligt att vis

tas närmare än några meter från en basstations antenn. De nämnda

studierna är utförda med nivåer som motsvarar en handhållen telefo

nen intill användarens huvud.

En skillnad mellan exponeringen av mössen och människan är av

ståndet till antennen. I studierna ovan är avståndet av praktiska skäl

flera decimeter, medan en användare håller sin telefon mot huvudet.

Det innebär att mössen är mindre exponerade för närfältet av antennen

än människan där upp till 60 procent av energin från antennen kan

överföras till huvudet genom induktion. Det är rimligt att anta att strål

ning och induktion skulle ha givit en större effekt på mössen än enbart

strålning (som i studien). Detta är en outforskad faktor. Det är också

okänt hur stor betydelse det har att mössen fick hela sin kropp expone

rad, medan en människa utsätts för en lokal exponering av huvudet.

[Lind95. Repa97. CarlOO]

Fortplantning

Ett antal studier har gjorts för att se om fortplantningen påverkas vid

exponering av fält eftersom fosterutvecklingen är ett känsligt stadium

både hos djur och människa. En av de viktigaste studierna utfördes av

Delgado som utsatte kycklingägg för såväl pulsade lågfrekventa och

högfrekventa elektromagnetiska fält. Studien visade en ökad mängd

missbildningar vid exponering. Den visade också att pulser, men inte

sinusformade fält, gav skador. Eftersom just bildskärmar ger pulsande

fält utfördes en rad studier med bildskärmar, men resultaten varieran

de. En del hittade effekter, andra inte.

Fortplantning

År Författare

1986 Wertheimer

1986 McDonald

1988 Wertheimer

1988 Goldhaber

1988 Nurminen

1990 Savitz

Resultat

Positivt

Negativt

Positivt

Positivt

Negativt

Negativt
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1991 Sanjose

1991 Schnorr

1992 Lindbohm

1995 Bracken

1997 Grajewski

1998 Törnqvist

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Positivt

Positivt

Wertheimer och Leeper [Wert86] undersökte om användandet av elek

triska filtar och vattensängar påverkade graviditeten. Om det fanns ett

samband borde man kunna förvänta sig mer problem med graviditeten

under vintermånaderna i regioner med kalla vintrar. Bland de som an

vände elektriska filtar fann man en anhopning av missfall och spontana

aborter mellan september och juni, jämfört med de som inte använde

elektriska filtar. De som använde vattensäng utsatte sig också för en

förhöjd risk för missfall under vintermånaderna. De som använde elek

triska filtar under vintermånaderna hade en statistiskt signifikant läng

re graviditet än de som inte använde filtar.

I en uppföljande studie utförd 1986 [Wert88] i hus med elektrisk

golv— eller takvärme, med ett magnetfält på i genomsnitt 1 /xT, fann

Wertheimer statistiskt signifikanta skillnader i antalet missfall mellan

sommar— och vinterhalvåret. Det totala antalet missfall var dock inte

signifikant skilt från hem som värmdes upp på annat sätt. I en studie av

Savitz 1990 [Savi90] (som i övrigt inte visade signifikanta resultat)

fann man att barn som exponerats för elektriska filtar som foster, speci

ellt under de första tre månaderna, hade en statistiskt signifikant för

höjd risk för hjärntumörer och leukemi.

En finsk studie [Lind92] visade att mödrar som exponerats för mer

än 0,3 /xT från bildskärmar hade mer än tre gånger så hög statistiskt

signifikant risk att få missfall än de som exponerats för mindre än 0,3

/xT. En längre tid vid bildskärmen ökade dock inte risken. Linjefrek-

venta fält (2—400 kHz) gav också en ökad risk, men resultatet var dock

inte statistiskt signifikant. McDonald fann en statistiskt signifikant ök

ning av missfall bland 17 632 graviditeter åren 1982 till 1984 hos

kvinnor som använde bildskärmar. Den största riskökningen påträffa

des hos de som använde bildskärmen 7—29 timmar per vecka. Mc

Donald sammanfattade rapporten med att riskökningen antogs bero på

svårigheten hos den medverkande att komma ihåg hur mycket de an
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vänt bildskärmarna. Trots att resultatet var signifikant räknas studien

därför som negativ.

Goldhaber [Gold88] studerade 1 583 graviditeter bland kvinnor som

använde bildskärmar åren 1981 till 1982. De som arbetade mer än

tjugo timmar per vecka vid bildskärmen hade en signifikant förhöjd

risk för missfall jämfört med liknande jobb utan bildskärm. Skillnaden

var ännu större då risken jämfördes med kvinnor som var arbetslösa. I

den grupp som hade den högsta risken fanns ett dos—responssamband

mellan antalet timmar vid bildskärm och en ökad risk för missfall. An

talet fall räckte inte för att studera om det även fanns ett samband mel

lan antalet timmar vid bildskärmen och missbildningar. Forskarna var

nade för att exponeringen vid bildskärm var svårbedömd eftersom fäl

ten ofta är högre bakom än framför en bildskärm och möbleringen i

kontorslandskapet kan ha stor betydelse. En sådan effekt skulle medfö

ra att risken var undervärderad. Studien särskiljer inte mellan elektro

magnetiska fält och andra faktorer som stress, ergonomi och liknande.

NIEHS arbetsgrupp klassificerade 1998 kunskapsläget för foster

skador och reproduktion på följande sätt: "det finns otillräckliga bevis

för att elektromagnetiska fält medför effekter" (22 av 29 röster, två rös

tade på "det saknas bevis för en nedlagd röst och fyra frånvaran

de).

[Wert86. 88. Savi90. Lind92. Gold88]

Beteende

Redan på 1950—talet rapporterade forskare i Sovjetunionen att elektro

magnetiska fält kunde ge beteendeförändringar, bland annat depressi

on. Man såg tidsmässiga samband med geomagnetiska stormar och oli

ka beteende förändringar, se vidare i avsnittet om geomagnetiska stor

mar, sid. 49.
o

Ar 1992 gjordes en studie som visade att depressionssymptom var

dubbelt så vanligt hos människor som bodde nära kraftledningar. En

annan studie visade att inlärningsförmågan hos 90 dagar gamla råttor

var sämre jämfört med oexponerade råttor om de hade exponerats för

kraftfrekventa magnetfält då de var foster.
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Hormoner

Under mer än tjugo år har forskarna sökt länken mellan elektromag

netiska fält och de hälsoeffekter man sett i olika undersökningar, främst

epidemiologiska studier som visat förhöjda risker för olika former av

cancer. Mekanismen som gör att elektromagnetiska fält kan initiera el

ler promovera cancer eller påverka andra sjukdomstillstånd, till exem

pel Alzheimer, är hittills inte fastlagd. I dag studerar många forskare

hormoner, främst melatonin, som en indirekt förklaring till framförallt

cancer. Det finns många olika hormoner i kroppen som styr tillväxt,

könsdrift, stress, sömn med mera. Om elektromagnetiska fält påverkar

hormonerna — produktion, verkan eller funktion — kan det få långtgåen

de konsekvenser. Forskningsområdet är ännu relativt outforskat.

För att försöka förstå varför pulsade magnetfält verkar påskynda

benläkning gjorde Adey (1982) försök och fann att benmärg från möss

uppvisade ett antal cellulära biokemiska förändringar, bland annat för

ändrat paratyreoideahormon. En möjlig förklaring är att fält påverkar

interaktionen mellan hormoner och receptorer på cellmembranet. För

söket har upprepats på katter med samma resultat. Andra forskare som

också har gjort studier som pekar på att fält påverkar hormonreaktioner

är Raloff, Graham, med flera.

[Ralo98]

Melatonin

Q

Fram till 1950—talet ansåg man att tallkottkörteln saknade funktion. Ar

1953 gjorde Dr. Aaron Lerner en studie [LernöO] där han sökte efter

det ämne som gör huden ljusare, han hade redan hittat det som gör

huden mörkare. En ledtråd fanns i en artikel från 1917 där ett bad i

malda tallkottkörtlar gjorde skinnet på grodor genomskinligt. Lerner

tog 2 500 tallkottkörtlar och frystorkade, tvättade, pulveriserade, tog

bort fett, återfuktade, centrifugerade, koncentrerade, filtrerade, löste

upp, förångade och förenade med alkohol för att få fram 100 mg ex

trakt. Endast en liten bråkdel av detta extrakt var den sökta substan

sen, mycket mindre än något annat känt hormon. Efter fyra år och 250 000

tallkottkörtlar hade han lyckats utvinna totalt 0,1 mg melatonin men

behövde tio mg! Genom att gissa sig fram lyckades Lerner och medar
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betare istället syntetisera ett ämne som visade sig vara identiskt. Det

fick namnet N—acetyl—5—methoxytryptamin men kallas melatonin. Det

visade sig vara 100 000 gånger effektivare än adrenalin när det gällde

att bleka grodhud. Resultatet av arbetet blev en artikel på en sida som

publicerades 1958. Det stad klart att melatonin inte hjälpte mot de

hudsjukdomar som inlett Lerners försök. Däremot visade sig melatonin

vara långt viktigare än man först anade.

 

o i
10 20 30 40 50 60 70

ÅLDER

Tallkottkörteln ligger mitt i huvudet. Människan producerarfem till tio

gånger mer melatonin på natten än på dagen och produktionen är som högst

mellan två och tretiden. Melatonin styr den säsongsmässiga reproduktionen

hos djur eftersom höga halterförhindrar reproduktionen och halterna

varierar med årstiderna. Då man blir äldre sjunker produktionen.

o

Ar 1984 injicerade Maestroni tio möss med melatonin och tio möss

med en saltlösning. De möss som fått melatonin hade 133 procent fler

aktiverade immunceller jämfört med de som bara fick saltlösningen.

Maestroni visade senare [Maes94] att melatonin fick möss att överleva

ett dödligt virus, att det motverkade kemoterapins toxiska effekter, samt

att det motverkade diabetes typ 1 hos möss.
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Är 1992 upptäckte Russel Leiter att melatonin inte bara var ett

hormon utan även en antioxidant. Inget annat hormon har denna dubb

la roll. Melatonin har sedermera dessutom visat sig vara den kraftigas

te kända antioxidanten.

[Lern60. Maes94. Russ95]

MELATONIN

Melatonin är troligen över tre miljarder år gammalt och finns i allt le

vande: från människa till växter, insekter, djur och den mest primitiva

encelliga alg. vilket är ovanligt. Endast ett fåtal molekyler är gemen

samma för alla levande organismer och utan undantag har de visat sig

vara essentiella för liv. Häpnadsväckande är också att alla organismer

producerar melatonin enligt en dygnsrytm.

Melatonin förekommer i extremt låga koncentrationer, lägst av alla kända

hormoner. Det mäts i picogram (10-12 g) per ml. medan andra hormo

ner förekommer i nanogram (10-9 g) per ml. Det var inte förrän på 1 970—

talet som det överhuvudtaget gick att mäta halten melatonin i blodet.

Melatonin uppvisar inga toxiska effekter till skillnad mot de flesta andra

substanser. Möss har fått så höga doser som 800 mg/kg kroppsvikt (hö

gre koncentration går inte att uppnå) utan att de dog. Inga toxiska effek

ter har noterats hos människan då extrema doser av melatonin (200

mg) har injicerats.

Melatonin sänker pulsen, får musklerna att slappna av och ger bättre

sömn. i kontrast till adrenalin som ökar pulsen, spänner musklerna,

ökar blodtrycket och gör kroppen redo att slåss eller fly. Melatonin har

effekter som i mångt och mycket är motsatser till serotonin som är att

betrakta som ett stresshormon. Melatonin produceras under natten i

tallkottkörteln från tryptofan (essentiell aminosyra), via just serotonin

till melatonin. Melatonin är inte bara det starkaste hormonet utan också

den kraftigaste kända antioxidanten. Det motverkar stress, bekämpar

virus och bakterier, minskar risken för hjärtsjukdomar, och kanske även

cancer och åldrandet i sig.

En nyfödd baby producerar mycket litet melatonin. Produktionen kom

mer igång först efter tre månader, ungefär vid den tid när spädbarn

börjar sova mer på natten. Vid omkring ett års ålder ökar inte produk

tionen av melatonin längre utan kvarstår på samma nivå fram till pu

berteten då den sjunker markant under fem år för att sedan långsamt

sjunka ytterligare med åldrandet. Det har visat sig att den sexuella mog

naden är beroende av att melatoninhalten sjunker. Personer med sen

pubertet har hög melatoninhalt.
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Tallkottkörteln är mycket känslig för ljus och synkroniserar dygns

rytmen hos djur (inklusive människa), utlöser säsongsmässiga beteen

deförändringar och känner av fluktuationer i jordens magnetfält. Kör

teln är med andra ord både klocka, kalender och kompass, och melato-

ninet är nyckeln till förståelsen för hur tallkottkörteln fungerar.

Ar 1980 publicerade den tyske zoologisten Peter Semm en rapport

[Semm80] som för första gången visade att elektromagnetiska fält kan

påverka melatoninhalten. Han studerade hur flyttfåglar orienterar och

visste att de bland annat utnyttjar små förändringar i jordens magnet

fält. Studien gick bland annat ut på att ta reda på hur fåglarna kunde

känna av magnetfältet. Han kände också till att säsongsmässiga varia

tioner i melatoninhalten gav fåglarna en drift att flytta. Eftersom mela-

tonin produceras i tallkottkörteln började Semm undersöka om ett mag

netfält kan påverka tallkottkörteln. Han utsatte försöksdjur för magnet

fält och fann en halvering av den elektriska aktiviteten i individuella

celler i tallkottkörteln. Det var den första studien som visade att mela

toninhalten påverkas av magnetfält.

Om elektromagnetiska fält påverkar melatoninhalten är implikatione

rna många, främst en ökad risk för cancer och depressioner. Försök har

visat att melatonin skyddar mot och fördröjer tillväxten av cancerceller.

Detta skydd minskar om melatoninhalten sänks. Dessutom har Dr. Ro

bert Liburdy visat att magnetfält (60Hz, 1,2 /xT) förhindrar melatoni-

nets förmåga att fördröja bröstcancercellers tillväxt. Det verkar som om

skyddet från melatoninet (liksom drogerna Tamoxifen samt ICI—182780)

blockeras (ner till 0,2 /xT). Detta innebär att även om melatoninhalten

är tillräckligt hög — till exempel genom ett intag av melatonin — kan ett

magnetfält förhindra melatoninets skyddande inverkan. Teorin är att

magnetfältet förhindrar bindningen till cellernas östrogenreceptorer.

Dr. Richard Stevens var den förste att länka ihop elektromagnetiska

fälts påverkan av melatonin och bröstcancer. Hans teori publicerades

1987[Step87]:

• Melatonin har visats minska risken för bröstcancer i djurförsök.

• Melatonin hjälper till att skydda mot cancer.

• Melatonin fördröjer tillväxten av bröstcancerceller.
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sekunders intervall, och en tredjedel sov utan påverkan av ett magnet

fält. Resultatet var att fältet som slogs av och på gav sämre sömnkvali

tet på sex av tio punkter: avbruten sömn, kortare djupsömn, mindre

drömmar och en känsla av att inte vara utvilad. Samma typ av fält på

verkade hjärtrytmen hos 77 manliga studenter. Dessa och liknande stu

dier visar att det inte är styrkan hos fältet som är huvudsaken till påver

kan utan andra faktorer såsom intermittenthet, koherens och frekvens.

Sammanfattningsvis har ett stort antal studier visat att lågfrekventa

magnetiska fält kan sänka tallkottkörtelns produktion av melatonin och

melatoninets verkan. Studierna har skett på cellodlingar, på försöks

djur och på människor både i laboratoriemiljö, i magnetresonanskame

ra och i vardagsmiljö (epidemiologi). Vissa observationer tyder på att

effekten inte enbart beror på fältets styrka, utan också på hur koherent

det är.

[Lern60. Cava93. Dubb94. Maes94. Semm80. Wils90. Step87. BEMS96]

Serotonin

Serotonin är ett stresshormon och fungerar både som en neurotransmit-

tor i hjärnan och som en smärtreglerande substans i blodet. Serotonin

är involverat i överföringen av nervimpulser i mellanhjärnans nedre

delar, särskilt beträffande sömn och psykiskt stämningsläge. Serotonin

genererar fria radikaler i motsats till melatonin och hormonnivån på

verkar hypofysen, binjurarna och sköldkörteln.

Begreppet serotoninirritationssyndromet skapades av en forskargrupp
o

i Israel 1963. Ar 1979 visade Professor Sulman att serotoninfrigörelsen

hos omkring 30 procent av befolkningen ökade en till två dagar innan

"Sharavvinden" drog fram.

När förhöjda mängder serotonin finns i hypotalamus (mellanhjär-

nan) uppträder olika symptom av själslig överaktivitet som kan yttra sig

i nervositet, spänning, irritabilitet, retlighet, depression, sömnsvårig

heter, trötthet, koncentrationssvårigheter och yrsel. Serotonin kan utlö

sa sammandragningar i den glatta, undermedvetet styrda muskulaturen

i exempelvis magsäck, tarmar och urinvägar. Det kan leda till hyperpe-

ristaltik (överdrivna vågformiga rörelser hos tarmarna), migrän, and

nöd, astma, hjärtklappning, hjärtsmärtor, högt blodtryck, blodvallning



116

ar (rodnader) och urinträngning. Dessutom förekommer illamående,

darrning, reumatisk ledvärk, svullnad, ödem, vasomotorisk rinit, snu

va, synbesvär och ögonkatarr.

Symptomlistan är intressant eftersom den i stort överensstämmer

med den som elöverkänsliga brukar ange. Tänkbara samband är att

magnetfältets reglering av melatoninproduktionen (från serotonin) också

påverkar halten serotonin, eller möjligen att hormoner i allmänhet på

verkas av fält.

Östrogen, testosteron och andra hormon

Graham har visat att kvinnors östrogennivå ökade väsentligt när de ex

ponerades för tjugo /zT under natten. Det är känt att stigande östrogen

nivåer ökar risken för bröstcancer. Hos män som utsattes för samma

fältstyrka sjönk testosteronnivåerna, vilket man vet ökar risken för tes-

tikel— och prostatacancer.

Thyroxin är ett sköldkörtelhormon. En thyroxinreaktion ger svett-

ningar, hjärtklappning, diarré och känslighet för temperaturändringar.

Det finns inga kända samband mellan thyroxin och elektromagnetiska

fält förutom en viss överrepresentation av sköldkörtelproblem hos elö

verkänsliga.

Adrenalin är ett hormon som gör kroppen beredd att fly eller slåss.

Låga adrenalinnivåer ger ortostatism (yrsel i stående ställning), apati,

depression och hypoglukemi (lågt blodsocker). När både adrenalin—

och noradrenalinhalten är låg kan det bero på ett binjuremärgutmatt-

ningssyndrom som yttrar sig med lågt blodtryck, trötthet, utmattning,

apati, depression, koncentrationssvårigheter, förvirring, hypoglukemi-

attacker, ataxi (oförmåga att samordna muskelrörelser), påskyndat "åld

rande" och stresskänslor. Inget samband är känt mellan adrenalin och

elektromagnetiska fält, men symptomen (vid låg adrenalinhalt respek

tive elöverkänslighet) är påfallande likartade.

ACTH räknas till gruppen stresshormon och har i några studier vi

sats öka samtidigt som melatonin sjunker vid exponering av ett kraft-

frekvent magnetfält.
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Immunsystemet

Immunsystemets funktion är intimt förknippat med hela kroppens häl

sotillstånd.

Immunsystemets T—celler, en grupp av vita blodkroppar, har som

uppgift att attackera och förstöra tumörer och främmande substanser i

kroppen. Det har visats sig att lågfrekventa magnetfält undertrycker T—

cellernas förmåga att hantera främmande substanser, vilket innebär att

immunsystemets försvar blir mindre effektivt. Vilken betydelse immun

systemet har när gäller cancer är en fråga som ännu inte nått veten

skaplig konsensus. Mycket tyder dock på att immunsystemet spelar en

stor roll som skydd mot cancer.

Lyle [Lyle88] fann att T—cellernas aktivitet minskade med 25 pro

cent när de exponerades för ett 60 Hz elektriskt fält.

Ett intressant resultat är att kalciumtransporten över cellmembranet

verkar ha betydelse för fältets påverkan på T—cellerna. Om T—cellen

inte hade en kalciumaktivitet skulle den inte reagera vid exponering

för fält. Om den däremot aktiveras med en immunstimulerande mole

kyl påverkas T—cellen av fältet. Den observerade ökningen var 2,4 gånger

då cellerna stimulerades och 3,9 gånger då de samtidigt exponerades

för 60 Hz fält. Walleczek [Wall92] påpekade att sex laboratorier även

har påvisat fältets effekt på immunsystemet i djurstudier.

[Lyl88. Wall92]

Fria radikaler

"Too manyfree radicals, that's your problem. "

"Free radicals, Sir? "

"Yes. They are taxins that destroy the body and brain—caused by

eating too much red meat and white bread and too many dry

Martinis. "

"Then I shall cut out the bread, Sir. "

James Bond in "Never say Never Again" (lan Flemming,

1983).
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En fri radikal är en instabil och kortlivad molekyl med en elektron för

lite eller för mycket. Den har förmågan att deformera eller förstöra

andra molekyler.

Atomer och molekyler har elektroner runt sig och varje elektronbana

har idealt sett ett jämnt antal elektroner som balanserar ut molekylens

elektriska laddning. När en molekyl har en udda elektron i sitt yttersta

skal kallas den en fri radikal. Fria radikaler är instabila och byter gärna

en elektron med en intilliggande molekyl. Det som händer är att mole

kylen intill deformeras, förändrar struktur eller faller sönder. Först på

1980—talet kom en teknik som möjliggjorde studier av fria radikaler.

De kan inte ses med elektronmikroskop och är alltför kortlivade för

närmare studier: De skapas och försvinner inom en nanosekund. Däre

mot kan man studera de skador som fria radikaler åstadkommer. De

punkterar cellmembran, lamslår vitala enzymer och modifierar den ge

netiska koden (DNA). För en organism kan detta medföra sjukdom el

ler död; allt från cancer, AIDS, astma, katarakter, hjärtsjukdomar, slag

anfall, variga sår, Alzheimer, Parkinson, ledgångsreumatism till åldran

det i sig.

Syrebaserat liv, där syre används för att utvinna energi ur kolbase-

rade molekyler, skapar fria radikaler. Cirka fem procent av syret som

används läcker ut från cellens "motor" och blir syrebaserade fria radi

kaler. Det innebär att det bildas en billion fria radikaler per cell och

dag! Fria radikaler skapas bland annat av ultraviolett (UV) ljus, svavel

dioxid, ozon, tobak, alkohol, trärök, asbest, bekämpningsmedel, lös

ningsmedel och radioaktiv strålning. En annan källa till fria radikaler

är immunsystemet som använder dem som vapen mot virus, bakterier

och cancerceller. Tyvärr skadar de även friska celler. Man tror att AIDS,

ledgångsreumatism och giftchock förvärras av oavsiktliga skador av fria

radikaler. När immunsystemet överreagerar drabbas vi av överkänslig

het, allergi och autoimmuna sjukdomar.

Melatonin är den kraftfullaste och mest mångsidiga kända antiox-

idanten: dubbelt så effektiv som E—vitamin, fem gånger effektivare än

gluthathione och 500 gånger effektivare än den syntetiska DM SO. E—

vitamin, C—vitamin och betakaroten är exempel på antioxidanter som vi

får i oss via maten. Kroppen producerar även egna antioxidanter, exem

pelvis glutathione, urinsyra och melatonin. Dessutom finns antioxidan
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ta enzymer, till exempel glutathione peroxidase, katalas och superoxid

dismutase (SOD), som bryter ner fria radikaler till icke toxiska ämnen.

Utan det skydd som melatonin och en rad andra antioxidanter ger

skulle man dö inom ett par timmar av de skador som fria radikaler

skapar. De skador som ändå sker och ackumuleras allt eftersom tiden

går kallar vi åldrande.

En svensk studie utförd av Ockerman på elöverkänsliga visade på

en ökad mängd fria radikaler i blod och urin vid exponering. Försöks

personerna exponerade sig själva för apparater de ansåg sig inte tåla;

TV, elvisp, dammsugare eller något annat. De exponerade sig tills de

mådde dåligt då man regelmässigt tog blod— och urinprov som analyse

rades med avseende på mängden fria radikaler. Av resultaten framgår

att mängden fria radikaler i blod och urin var som störst då de elöver

känsliga subjektivt mådde som sämst, varefter halten avtog successivt

under ett antal dagar (upp till en vecka efter exponeringen) i takt med

att symptomen försvann. Studien indikerar att fria radikaler på något

sätt är involverade i symptomen hos elöverkänsliga. Det går dock inte

att dra några slutsatser om de fria radikalerna är en orsak eller följd av

symptomen, inte heller något om vad som gav upphov till den ökade

mängden fria radikaler. Studien visar att något sker i kroppen hos de

elöverkänsliga, men inte orsaken. Man kan inte ens vara säker på att

det var fält som utlöste förloppet (förutom att det var elektriska appara

ter som användes).

Effekter på DNA

Både låg— och högfrekventa elektromagnetiska fält påverkar RNA—trans-

kription som är en vital process vid celldelning. Goodman utförde ett

pionjärarbete som visade att RNA—transkriptionen påverkades av elek

tromagnetiska fält. Forskarna observerade också att olika frekvenser

gav olika resultat. Studien tyder på att interaktionen med elektromag

netiska fält sker på en mycket grundläggande nivå.

Liboff [Libo84] visade att exponering för lågfrekventa fält (samma

styrka som intill ett lysrör) ändrar tillväxttakten av mänskliga hudcel

ler. DNA—syntesen (en del av celldelningen) ökade med upp till dubbla

hastigheten.

Cellstudier har visat att svaga elektromagnetiska fält kan påverka
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transkriptionen (kopieringen) av RNA—molekylen och även proteinsyn

tesen. Detta är viktigt eftersom dessa molekyler är viktiga för cellens

fundamentala kemi. När proteiner tillverkas sker det genom att infor

mation kopieras från en DNA— till en RNA—molekyl. Då bildas så kal

lat mRNA (meddelande-RNA). Goodman [Good91] observerade att fält

påverkade RNA—kopieringen. Han fann också att proteintillverkning

en hade ändrat mönster och hittade nya proteiner, något som inte sked

de i oexponerade celler. Detta indikerar endera att något gått fel vid

syntesen av proteinet eller att inaktiva gener kan aktiveras av elektro

magnetiska fält. Eftersom allt mRNA som användes i studierna påver

kades på liknande sätt förutsätter Goodman att en generell grundläg

gande mekanism är involverad.

[Libo84. Good90. Good91]

Kalciumjoner

Ett flertal studier visar hur kalciumjoner transporteras över cellmem

bran i mänsklig hjärnvävnad. Det är välkänt att kalciumjonernas trans

port ut och in ur cellerna påverkas av svaga elektromagnetiska fält.

Eftersom kalcium är involverat i signalutbytet mellan insidan och utsi

dan av cellen kan det bland annat påverka centrala nervsystemet. Kal

cium är också viktigt för många biokemiska och fysiologiska processer,

till exempel i muskelvävnaden, hormonernas påverkan på blåsan och

hjärtat, samt cellmembranens fysiska egenskaper.

Sedan 1979 har Blackman publicerat en rad artiklar [Blac80, Blac85,

Blac88, Blac90, Blac95] om effekterna av lågfrekventa elektromag

netiska fält. Han visade inledningsvis att kalciumtransporten i celler

från kycklinghjärnor påverkades av radiofrekventa fält som var för sva

ga för att ge någon uppvärmning. Effekten visade sig bero på modula-

tionsfrekvensen, men det var enbart vissa låga modulationsfrekvenser

som gav effekt. Detta kallas fönstereffekt och har observerats i ett stör

re antal studier både när det gäller ett fälts styrka och frekvens. Genom

att utföra ett liknande experiment 1982 — exponering för lågfrekvent

fält — kunde Blackman visa att även 16 Hz och 50 Hz påverkade kalci-
o

um på samma sätt som lågfrekventa modulerade radiovågor. Ar 1985

hade flera studier genomförts som visade att det fanns flera aktiva frek



HÄLSA 121

venser. Blackman föreslog att svårigheten med att upprepa olika stu

dier inom området biologisk påverkan av elektromagnetiska fält kunde

bero på att variationen i jordens magnetfält påverkade vilka frekvenser

som var aktiva. Temperaturen är ytterligare en faktor som kan inverka

på hur magnetfältet påverkar ett kalciumflöde.

Blackman utförde även experiment med hönsägg som utsattes för

ett magnetfält på 50 Hz eller 60 Hz. Efter kläckningen undersöktes

kycklingarnas kalciumflöde i hjärnvävnaden. De ägg som utsatts för

60 Hz gav kycklingar som visade ett ökat kalciumflöde för 50 Hz, men

inte för 60 Hz fält, medan de ägg som utsatts för 50 Hz gav kycklingar

som inte reagerade på vare sig 50 Hz eller 60 Hz magnetfält.

Det har också genomförts studier på mänsklig hjärnvävnad, men

med radiofrekventa fält där man erhållit liknande resultat. Blackman

drog slutsatsen att hans försök visade att vanligt förekommande nivåer

av magnetfält kan leda till att kalciumflödet uppvisar en bestående för

ändrad känslighet för magnetfält.

Flera andra forskare har också studerat kalciumflödet. Ett flertal

cell- och djurstudier har visat att kalciumjonernas funktion i cellerna

påverkas både av lågfrekventa fält och av högfrekventa elektromag

netiska fält, amplitudmodulerade med lågfrekvens. Detta område till

hör ett av de mer välutforskade när det gäller elektromagnetiska fälts

påverkan och man är också nära en förklaring till hur det går till.

Lindström lade hösten 1995 fram en doktorsavhandling [Lind95]

som visar att ett magnetfält på 100 /xT och 50 Hz påverkar signalmole

kyler som är associerade med en receptor på ytan av humana leukemi

ska celler och förändrar därigenom kalciumjonernas transport över cell

membranet. Avhandlingen är viktig eftersom den pekar ut strukturer i

cellmembranets jonkanal som kan tänkas innehålla den del som är käns

lig för magnetfält. Avancerad molekylärforskning krävs för att slutföra

detektivarbetet: att identifiera denna del och hur den egentligen påver

kas.

[Blac80. Blac85. Blac88, Blac90. Blac95. Lind95]



122

5. FORSKNING OM BIOLOGISKA EFFEKTER

Det här kapitlet tar upp hurforskning bedrivs, vilka metoder och

modeller som användsför att tolka experiment, skapa teorier och

försöka bevisa dem. Forskningenförsöker ge svar på om biologiska

effekter av elektromagnetiskafält existerar, och om de i såfall kan

utgöra en hälsoeffekt eller en hälsorisk. Ett viktigt budskap är att man

bör ha ett kritisk men öppet sinne vid granskning avforskningsrappor

ter.

KAPITLETS NYCKELORD

Vad. hur och varför • Vetenskapligt bevis • Slutsatser • Statistik • Psyko

logi • Resultat • Epidemiologi • Djur och celler • Forskningsområden

Sammanfattning

Forskning handlar om att ställa frågor och försöka hitta svar — att försö

ka bygga upp en tankemodell av världen runtomkring oss. Forskning är

svårt och innehåller många fallgropar, ibland är resultaten inte tillför

litliga. Forskaren spelar en viktig roll i samhället, både som debattör,

hissare av varningsflagg och som kontrollant. Samtidigt lever inte forsk

ningen sitt eget liv åtskilt från samhället i övrigt, utan det påverkas av

ekonomiska och politiska hänsynstaganden. Vid tolkning av forsknings

resultat måste man vara mycket kritisk. Om möjligt ska man aldrig lita

på sekundära berättelser (som den här boken) utan gå tillbaka till ur

sprunget, till källorna. Ar man alltför kritisk så är inget bevisat, det

gäller att ha en rimlig nivå. Det är oerhört viktigt att vara försiktig då

man tolkar resultat. Nedkortade, vinklade eller missuppfattade citat

ger alltför ofta en felaktig bild i media.

Vad. hur och varför?

Vetenskap innebär att observera och förklara det man ser. Genom att

observera naturen, med eller utan tekniska hjälpmedel, bygger man

upp empirisk kunskap. Den empiriska kunskapen kan givetvis använ
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das direkt, men tänk om det fanns en gemensam faktor, en regel som

förklarade alla observationerna? Då skulle det inte vara nödvändigt att

komma ihåg och ta hänsyn till varje enskild observation. Observationer

ger upphov till frågor som kan skrivas som hypoteser: idéer till en teori

och hur man ska gå tillväga för att testa om teorin håller.

Teorin att jorden var platt stämde dåligt med samtidiga observatio

ner av solen, månen och stjärnorna och när man exempelvis såg ett

skepp försvinna vid horisonten. Teorin hade brister som dock kunde

förklarades av en ny teori: att jorden är rund (men den var givetvis

universums mittpunkt). Att jorden faktiskt snurrar runt solen var en

teori som enkelt och elegant förklarade de astronomiska observationer

man gjort. Att solen i sin tur roterar runt i en galax som i sin tur rör sig

är senare observationer som lett till att teorierna har korrigerats. Teo

rier kan utvecklas och bli noggrannare eller förkastas. Oavsett hur ele

gant en teori är så måste den till sist stämma överens med, förutse och

förklara observationer i verkligheten. Det gäller även teorier som byg

ger på teorier, till exempel ren matematik.

En teori kanske förklarar alla observationer som har gjorts, men så

gör någon ett nytt försök och upptäcker något som teorin inte kan för

klara. Teorin förklarade alltså bara en del av verkligheten. Då får man

antingen säga att teorin bara gäller inom ett visst område eller skapa en

ny och mer heltäckande teori.

En teori kanske förklarar alla observationer, men är svårhanterlig,

komplicerad eller rent filosofiskt knepig. Går det då att hitta en ny teori

som också kan förklara alla observationer men som är enklare och mer

robust — då byter man givetvis teori. Sådana paradigmskiften är ofta

smärtsamma för experter eftersom deras expertroll undergrävs. Det blir

en övergångstid där gamla experter försvarar "sin" etablerade åsikt mot

nya "radikala" idéer.

Fysikern Max Plank skrev 1932 "An important scientific

innovation rarely makes its way by gradually winning over its

opponents: it rarely Kappens that Saul becomes Paul. What does

hoppen is that its opponents gradually die out and that the

growing generation is familiarized with the ideafrom the

beginning. "
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1800—tals filosofen William James skrev "When a thing is new

people said—'It is not true.' Låter, when its truth became obvi-

ous, people said—'Anyway, it is not important. 'And when its

importance could not be denied, people said—'Anyway, it is not

new.

För att göra observationer måste man kanske utföra experiment och se

vad som händer. Det kan vara att lägga en malmbit i elden och se om

den brinner, röra om i tekoppen och undra varför bladen samlas i mit

ten, eller att se hur lång tid mjölk klarar sig i vackert väder respektive

under åskväder. Experiment kan vara oplanerade då man bara prövar

olika saker och ser vad det resulterar i, eller planerade när man vill

studera en viss händelse om och om igen i detalj. Ofta misslyckas expe

riment: Edison gjorde över 12 000 försök innan glödlampan fungerade.

I dag vet man inte exakt hur elektromagnetiska fält samspelar med

biologiska system, men det betyder inte att det inte går att se vad som

händer eller att det händer. För att ta en liknelse; vi har ett mordoffer

där vi kan se skadorna och även dra en del slutsatser om vilket vapen

som användes, även om vi inte har hittat själva vapnet. Tack vare att de

samhällsekonomiska konsekvenserna av elektricitet är så ofantligt sto

ra krävs det av forskarna att inte bara hitta vapnet, utan också förstå

hur det fungerar samt göra en riskbedömning över hur vanligt och far

ligt det är.

Vetenskapsmän har under snart 200 år forskat i biologiska effekter

av elektromagnetiska fält och kommer fortsätta att göra det i många år

framöver. Elektromagnetiska fält är i sig ett extremt komplext område

och påverkan på biologiska organismer sker i dag delvis på för oss okända

sätt. Forskningen inom detta område kräver kunskap från många vitt

skilda områden. I dag finns det mer än 50 epidemiologiska studier,

över 12 000 laboratoriestudier och totalt mer än 15 000 rapporter inom

området. Trots det är frågetecknen fler än någonsin.

Det är viktigt att notera att en biologisk effekt inte är detsamma som

en hälsoeffekt och än mindre en hälsorisk. Fåglar som navigerar efter

jordens magnetfält är ett exempel på hur ett magnetiskt fält ger en

biologisk effekt som inte utgör vare sig en hälsoeffekt eller en hälso

risk.
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I biologiska läroböcker ignoreras i stort sett elektricitet, medan lä

roböcker i elektricitet verkar vara lika ovetande om att biologin existe

rar. Det finns alltså ett stort område där tvärvetenskaplig kunskap är

svår att hitta. Vi har traditionellt sett lärt oss fysik, biologi och kemi

som separata områden. Detta trots att elektromagnetiska fält tillsam

mans med kvantfysiken faktiskt är grunden för alla kemiska reaktioner

som i sin tur är grunden för biologin.

Allt fler nya benämningar på forskningsområden dyker dock upp:

molekylärbiologi, elektrobiologi, biomagnetism, bioelektromagnetism,

magnetobiologi och bioelektrokemi, etc. Det är en ny trend att undersö

ka vad som händer i gränslandet mellan biologin och fysiken. Ett försök

att samla alla dessa begrepp kan vara "bioelektricitet".

Att forska är inget annat än att ständigt formulera nya frågor och

sedan försöka hitta svar; att observera verkligheten och ställa upp teo

retiska modeller som så bra som möjligt beskriver vad man observerat.

Att forska är inte ett yrke utan en sinnesinställning och nyfikenhet; att

inte veta men vilja veta.

Vad är ett "vetenskapligt bevis"?

Det är också viktigt att känna till innebörden i "att veta" något. Man

kan mycket väl observera att något sker utan att förstå hur, och man kan

veta hur det sker utan att förstå varför. Det är möjligt att se konsekven

serna utan att veta orsaken. Forskningsläget när det gäller elöverkäns

lighet gäller frågan att det sker, det är däremot långt kvar till att veta

hur. På cancersidan har man kommit längre. Där vet man att det sker

och vad som händer, samt har en del teorier om hur det sker.

Riskökningen som påvisats för olika former av cancer i epidemiolo

giska studier är liten, men samtidigt är en stor del av befolkningen

dagligen exponerad för denna typ av fält. Stora delar av stadskärnor,

kontor och bostäder — framför allt om det finns fjärrvärme — har nivåer

runt eller över 0,2 /xT på 50Hz. Detta faktum att många exponeras för

magnetfält leder till extrema beviskrav; man vågar eller vill helt enkelt

inte lita på de studier som finns. De vetenskapliga rapporterna kommer

inte att accepteras som underlag till politiska beslut förrän det finns

teoretiska modeller som visar hur hälsoeffekter uppkommer och som

medför att man kan bedöma deras omfång. Frågan om "vetenskapligt
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bevis" är därmed en del av en politisk och ekonomisk debatt; något

som inte alltid gagnar forskningen i sig.

Av ett vetenskapligt bevis krävs att en eller flera av följande faktorer är

uppfyllda:

• Statistiskt samband. Det ska gå att direkt eller indirekt påvisa att

ett samband existerar mellan orsak och verkan.

• Generaliserbart. Sambandet bör gå att observera i alla tänkbara

situationer där orsaken finns.

• Avgränsat samband. Det ska gå att observera sambandet med en

eller få orsaker, andra parametrar får inte påverka alls.

• Hållbar teoretisk modell. En bra teori innehåller i sig själv inga mot

sägelser. Den förklarar ett observerbart fenomen och förutsäger

något som kan testas experimentellt.

• Ett konsekvent samband. Det ska gå att upprepa en observation

eller ett experiment, även av andra forskargrupper.

• Specifikt samband. Orsaken ska ge ett specifikt resultat.

• Kausalt samband. Effekten kommer först efter påverkan.

• Dos-respons samband. Större dos bör ge starkare statistiskt sam

band, ett starkare resultat.

• Vetenskapligt konsekvent. Det ska finnas en modell för sambandet

och den modellen bör passa in i befintliga vetenskapliga modeller.

• Överensstämmelse mellan djurförsök och humana studier.

Är ett vetenskapligt bevis ett majoritetsbeslut?

I debatten om elektromagnetiska fält är det vanligt att vetenskapsmän

nen är oeniga: Visst finns det rapporter som visat på samband, men

andra visar ju ingenting. Frustrationen tar sig ofta uttryck som "vi vet

ingenting", "det är inte vetenskapligt bevisat" och "det krävs mer forsk

ning innan vi kan ta beslut".

Det tydligaste exemplet är de så kallade provokationsstudierna. Fors

karen har då tänkt pröva om elöverkänsliga verkligen känner av elek

tromagnetiska fält. Ett tänkbart sätt är att utsätta försökspersonen för

det som vederbörande säger sig inte tåla, vilket borde leda till att symp

tom dyker upp.

Provokationstester används ofta för att testa överkänslighetsreak
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tioner och allergi. Man utsätter personen för något han eller hon inte tål

under en viss tid. För forskaren är det bekvämt om testet går fort och

man försöker därför välja sina försökspersoner därefter.

För att försökspersonen inte ska veta om apparaten är på eller av får

inget ljud, ljus, värme, lukt eller andra ledtrådar avslöja detta. Perso

nen får efter exponeringen säga om apparaten var på eller av. I de flesta

provokationsstudier har svaren inte varit bättre än slumpen: De elöver-

känsliga har inte klarat av att säga om apparaten var på eller av. Många

drar därför slutsatsen att elöverkänsliga inte känner av fälten eftersom

de inte klarar av att svara rätt. Ar det så? Nej, det är det inte.

Om hundra personer söker genom en höstack efter en nål som nå

gon tror ska finnas där och den första misslyckas; ska då person två

också försöka? Om tio personer försökt och inte hittat något, är det då

värt att fortsätta? Har dessa tio personer rätt att hävda att de har bevisat

att det inte finns någon nål i höstacken? Svaret är givetvis nej. Vad har

man egentligen visat? Faktiskt ingenting; vi vet fortfarande inte om det

finns en nål i höstacken eller inte. Om ett stort antal studier misslyckas

att hitta ett samband, är sambandet då mindre troligt?

När den etthundrade personen säger "Aj! Jag hittade den.", vad

händer då? En kritiker kanske säger: "Det är ju 99 studier som visat att

det inte finns någon nål och endast en som påvisat en nål. Vi kan inte

lita på en enskild studie." Observera det medvetet felaktiga ordvalet i

citatet, det borde vara hittats. I media säger man att "forskarna är oeni

ga, det krävs mer forskning, det är inte vetenskapligt bevisat" eller att

det "inte finns". Detta är vetenskapsteoretiskt felaktigt.

En studie som misslyckats att visa ett samband säger inget om sam

bandet existerar eller inte. bara att man inte lyckades med den givna

metoden.

Man kan inte rösta om saken, då skulle Gallileo, Newton, Pasteur, Tes-

la, Darwin och Einstein blivit brutalt nedröstade! Nålen är hittad och

fyndet i sig gäller om ingen kan kritisera det.

Attförklara hälsoeffekter av elektromagnetiskafält är som att

leta efter en nål i en osynlig höstack som hela tiden flyttar sig.

(Tegenfeldt, 1997)
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Slutsatser fram- och baklänges

Något som ofta missuppfattas är vilka slutsatser man kan dra av en

studie som lyckats. Här följer ett exempel som figurerat i bland annat

massmedia de senaste åren. Wibom utförde en studie [Wibo95] där

friska och elöverkänsliga personer exponerades för flimrande ljus, res

pektive ljus med lite flimmer (ljusvariation) som visade att de elöver

känsliga tyckte sämre om flimrande ljus än den friska kontrollgruppen.

Titeln på studien är "Flimmer från lysrör, en möjlig bidragande orsak

till besvär vid 'elöverkänslighet'". I massmedia skrev man att "Flim

mer är orsaken till elöverkänslighet". Notera att media kortat ner titeln

och därmed ändrat betydelsen helt.

Det man visade i studien är att elöverkänsliga reagerade mer på

flimmer än friska, det vill säga:

Elöverkänslighet + flimmer = besvär

Tesen "flimmer är orsaken till elöverkänslighet" betyder däremot något

helt annat, nämligen:

Flimmer = elöverkänslighet.

Låt oss ta ett liknande exempel som kanske är lättare att förstå: Jag har

paraply när det regnar. Det går inte att vända på implikationen och säga

"Om jag har paraply så regnar det" (det börjar inte nödvändigtvis regna

bara för att jag tar fram paraplyet).

Wibom skrev i sin sammanfattning [Wibo95] att "Resultaten visar

att personer som utvecklat elöverkänslighet löper större risk att få obe

hag av att exponeras för lysrörsljus med hög modulation. Undersök

ningen kan dock inte avgöra om hög ljusmodulation hos den nyare ty

pen av lysrör kan utgöra en riskfaktor att utveckla elöverkänslighet".

För vidare läsning om kontroverser inom och om vetenskap se Bran-

tes bok "Epidemisk masspsykos eller reell risk?" [Bran95]. Den be

handlar särskilt olika expertgruppers utdragna dispyt om elöverkäns

lighet.

[Wibo95. Bran95]
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Statistik och förbannad lögn

Den som vill veta hur mycket ett eller tio äpplen väger lägger dem på

en våg, men om man är nyfiken på hur mycket alla äpplen som växer i

Sverige under ett år väger? Enklast är då att väga ett äpple och sedan

multiplicera med antalet äpplen. Men tänk om inte alla äpplen väger

lika mycket? Om man väger ett antal äpplen och räknar ut vad de i

medeltal väger så skapar man ett "medeläpple". Räknar man sedan

antalet äpplen som normalt växer på ett träd och hur många träd man

normalt har och använder detta för att ge en uppskattning om mängden

äpplen som växer i Sverige under ett år, ja då är man inne på statistik.

Det är helt enkelt ungefärliga uppskattningar i form av siffror som bely

ser hur en mängd observationer ser ut. Om jag äter ett äpple per dag;

hur ofta kommer jag att äta ett äpple som väger mer än 500 gram? Om

jag blundar och tar ett äpple ur korgen; hur stor chans är det att det är

grönt?

Statistik handlar mycket om antaganden, om slump och om många

försök. Eftersom en mängd olika antaganden ligger till grund för en

statistisk undersökning eller analys så kan det ibland leda till galna

slutsatser. Om det finns ett statistiskt samband mellan Sveriges bud

getunderskott och Indiens befolkningsmängd så säger sunda förnuftet

att det sannolikt inte finns ett verkligt samband. Statistik är varken

sanning eller lögn utan snarare en sannolikhetsbedömning av sanning,

halvsanning respektive lögn.

Provocerande psykologi

Vid provokationsstudier av elöverkänsliga där de ska svara "på" eller

"av" i fyra på varandra följande försöksomgångar; kan det då bero på

slumpen att de svarar rätt fyra gånger i följd? Vilket blir resultatet om

man istället singlade slant? Säg att apparaten är påslagen vid hälften

av försöken, det vill säga: två stycken "på" och två stycken "av". Sing

lar man slant så är chansen att svara rätt vid första försöket 50 procent,

därefter 50 procent vid andra, tredje och fjärde försöket. Det vill säga:

0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 = 6,3 procent. Det innebär att högst en av tio

försökspersoner borde svara fyra rätt och högst 6—7 stycken av 100

personer. Om två personer svarar fyra rätt i ett försök som inkluderar 20

personer så är studien svagt statistisk signifikant. Om fem personer
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svarar fyra rätt så är studien nära att vara kraftigt statistiskt signifikant,

alltså ett resultat som inte kan bero av slumpen.

Men vad händer om försökspersonen vet eller misstänker att appa

raten faktiskt är på två gånger och av två gånger? Den som svarar "på"

första gången och "på" andra gången behöver ju inte exponeras de sista

två gångerna eftersom de då enligt försökspersonens egen logik måste

vara "av". Försökspersonerna kan alltså påverkas av att de känner till

hur ett experiment är upplagt. Aven psykologiska orsaker som rädsla

för att må dåligt av exponeringen kan leda till en benägenhet att svara

"på" fler gånger än "av", även om personen gissar. En försiktig person

kanske inte litar på sina egna reaktioner och svarar fler "av" än "på".

Den statistiska analysen blir inte så enkel i sådana fall och kan göras

på flera olika sätt med olika resultat beroende på vilka antaganden man

gör.

En fråga som försöksledaren ställer sig är "hur många personer måste

ingå i studien för att jag ska få ett statistiskt signifikant resultat med 95

procents sannolikhet om försökspersonerna svarar rätt i 75 procent av

försöken?". Det är ingen enkel fråga, men det går att räkna ut med

statistik. Designen av studien beror med andra ord på de antaganden

som försöksledaren ställer upp. Den som tror att försökspersonerna kom

mer att svara rätt i 75 procent av fallen medan de i verkligheten bara

klarar 60 procent kommer inte att få ett statistiskt signifikant resultat.

Bland elöverkänsliga har den här sortens provokationsstudier givit

upphov till en hel del ilska och misstro mot forskare. Men framförallt

har massmedia hamrat in att elöverkänsliga inte klarat av att känna av

fält, vilket resulterat i en "psykstämpel" på de drabbade. Men miss

lyckandet beror dels på svårigheten att tolka resultatet — att en försöks

person inte lyckas i en provokationsstudie betyder inte att elöverkäns

lighet inte finns, vilket redan kommenterats i detta kapitel. Många elö

verkänsliga, även en del av de som deltagit, tycker också att studierna

varit utformade på ett sådant sätt att det inte var realistiskt att lyckas.

En del är befogad kritik och en del är missnöje med resultatet eller en

effekt av eftertankens kränka blekhet.
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Falska resultat

En vanlig orsak till att en vetenskaplig studie kan ge ett falskt resultat

eller inget alls är de förutsättningar (implicita, underförstådda eller

direkta) som sattes upp innan studien inleddes och som den grundar

sig på. Går det inte att visa att förutsättningarna var korrekta kan man

inte lita på resultatet, vare sig det blev positivt eller negativt.

Huvudregeln är alltså att implicita och underförstådda förutsättningar

identifieras och dokumenteras tillsammans med övriga kända förutsätt

ningar innan en studie påbörjas, samt att det går att visa att dessa är

rimliga. Om man inte kan göra detta är det ingen större mening med att

genomföra studien.

I all experimentell verksamhet har man också problem att undvika

störande faktorer. Det är självklart viktigt att resultatet verkligen beror

på den orsak man avsåg att testa. Om det finns störande faktorer går det

inte att dra någon slutsats ur försöket eftersom resultatet eller avsakna

den av resultat mycket väl kan bero på just störningen.

God forskning handlar om kvalitetstänkande och noggrannhet. Låt

oss säga att man exponerar celler för ljus, ser en effekt och drar slutsat

sen att ljuset påverkar cellen på ett eller annat sätt. Men om lampan

alstrade en stor mängd värme; vad vet man då? Kanske cellerna helt

enkelt skadades av värmen eller torkade ut? Om man ser en effekt av

magnetfält vid ett experiment på en bakterie, men glömmer att ta reda

på om rengöringsvätskan som alla provglas torkats med kan påverka -

går det då att lita på resultatet? Om en forskare satsat hela sin karriär

på en teori och presenterar resultat som ingen annan kan upprepa —

kan man utgå från att forskaren är opartisk och inte "friserat" sina

siffror? Om en patient får medicin och därefter en fråga om det känns

bättre — vilken är sannolikheten att svaret blir "bättre" om läkaren är

trevlig och mån om patienten, respektive snäsig och kortfattad?
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Metod

Kontroll av alla tänkbara faktorer i

experimentmiljön (även ovidkom

mande faktorer som man tror inte

har med experimentet att göra).

Renodla försöket: försök testa en

faktor åt gången.

Variera försöket: testa samma

faktor men på annat sätt.

Upprepa försöket många gånger.

Låta andra oberoende forskare

upprepa försöket.

Utför en statistisk analys för att

identifiera tänkbara störande

faktorer i materialet.

Fördela exponeringen slumpmäs

sigt.

Använd kontroller: en grupp som

inte utsätts för experimentet.

Använd placeboexponering: utför

samma experiment på två grupper,

varav den ena får en inaktiv

behandling.

Utför en blind hantering: att

forskaren som utför hanteringen

under försöket inte vet något om

exponeringen.
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slags generell mekanism som gör att en patient som tror sig få behand

ling också blir frisk tack vare denna tro. Detta sätt att se på saken

ligger till grund för psykosomatiken och delvis även för kognitiv terapi.

Placeboeffekten är också skälet till att placebobehandling används i

studier, oftast i dubbelblinda, slumpade försök. Inom medicinsk forsk

ning på patienter blir man knappast tagen på allvar om inte försöket är

dubbelblint. Så har också skett vid så kallade provokationsförsök på

elöverkänsliga: man har antingen exponerat patienterna för fält eller

inte, men på så sätt att varken patienten eller operatören kan avgöra

vilket som är vilket.

På senare tid har kritik framförts mot placebo. Faktorer som var för

sig eller i kombination kan förklara de observationer som gjorts av pla

ceboeffekten är:

• Naturligt sjukdomsförlopp, spontant tillfrisknande, fluktuerande

symptom, tillvänjning, regression till medel (extremfall minskar).

• Annan kompletterande behandling, förändrade miljöbetingelser.

• Partisk observatör, byte mellan behandlingsformer (inklusive

placebo) beroende på patientens tillstånd, skalning och tolkning,

definition av behandlingseffektivitet.

• Irrelevanta resultatfaktorer för det observerade tillståndet.

• Patienturval, artiga positiva svar, verbal placebo.

• Ingen placebobehandling alls, psykoterapi, psykosomatiska

fenomen.

• Okritiskt rapporterande av anekdoter, inklusive voodoo och alter

nativ medicin.

• Felcitering av rapporter och resultat.

• Felaktigt antagande om toxiska placeboeffekter på grund av

dagliga symptom, felcitering, kvarvarande symptom.

För alla sjukdomar gäller att det finns en andel patienter som tillfrisk

nar spontant; kroppen klarade det på egen hand. Sannolikheten för att

man kommer se en del patienter förbättras i en grupp är därför hög. Att

kalla förbättringen för "placebo" och inte nämna försämringar (noce-

bo) är inte god vetenskap.
o

Ar 1955 skrev Beecher den klassiska artikeln "The powerful place

bo" som fortfarande är en av de mest citerade och refererade veten
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skapliga artiklarna inom medicinsk forskning och ligger till grund för

senare forskning om placebo. Tyvärr ligger en rad av de ovan nämnda

feltolkningarna till grund för slutsatsen att placebo är extremt kraftfull.

I en av de ingående studierna i Beechers artikel nämns en placeboef-

fekt på tjugo procent, men han nämnde inte att 72 procent av de place-

bobehandlade patienterna faktiskt blev sämre. De grövsta felen är med

veten felcitering; Beecher refererar en placeboeffekt hos 36 procent av

22 patienter och hos 43 procent i en annan grupp av 22 patienter, men

den citerade studien innehåller inte dessa siffror. Faktum är att det inte

gick att påvisa någon skillnad överhuvudtaget. Beecher felciterade tio

av de femton rapporter som han byggde sin litteraturstudie på. I fjorton

av de femton studierna (en saknade en beskrivning av vilken metod

som använts) finns inget som säkert pekar på någon placeboeffekt. I

flera av de citerade rapporterna skrev författarna själva att ingen effekt

kunnat iakttagas. Den moderna tolkningen av "placeboeffekt" och dess

relevans som grund för design av medicinska studier vilar alltså på

rutten grund. Se vidare rapporten eller boken av Kienle [Kien95,

Kien97].

Vad har då detta med forskningen om elöverkänslighet eller andra

hälsoeffekter att göra? En hel del. Om man gör en provokationsstudie

och inte är medveten om de kritiska synpunkterna mot placeboeffekter

är det lätt hänt att studien misslyckas eller tolkas felaktigt. Studier som

gjorts för rehabiliteringsmetoder kan innebära att regression till medel,

spontana tillfrisknanden eller artiga svar lätt leder till att man säger att

behandlingen fungerar. "New Age"—metoder som kristallhealing, jord

strålning och mycket annat kan lätt tolkas som om de lindrar symptom,

när helt andra processer har legat bakom. Olika behandlingsformer har

prövats, bland annat kognitiv terapi eller psykologsamtal. Det är en

öppen fråga om de uppnådda resultaten beror på behandlingen, på att

andra faktorer ändrats — till exempel elmiljön eller arbetssättet — eller

helt enkelt på självläkning (en stor del av de elöverkänsliga blir bättre

med tiden). Det är också vanligt att elöverkänsliga själva misstolkar

orsakerna till sina symptom. Fluktuationer i symptom kan till exempel

lätt tolkas som om något fält i huset eller i luften slås på och av, även

om fluktuationen beror på kroppen själv.

[Kien95. Kien97]
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Epidemiologi

En epidemiolog utför statistiska undersökningar bland befolkningsgrup

per för att se om det finns samband mellan sjukdomar och till exempel

miljö, kostvanor eller yrke. Studierna omfattar ofta ett stort antal män

niskor; dels en grupp som man tror är utsatt för någon sorts påverkan,

dels en kontrollgrupp. Sedan används statistiska metoder för att avgöra

hur stor sannolikhet det är att en viss typ av påverkan leder till sjukdo

men ifråga. Utifrån detta kan man beräkna vilka risker hela befolk

ningen löper om de utsätts för samma typ av påverkan. Eftersom studi

erna baseras på verkliga fakta är resultaten direkt användbara.

Problemet med epidemiologi är att det sällan bara är en faktor som

leder till en sjukdom. Ofta är det en lång rad faktorer som samverkar,

vilket försvårar tolkningen av epidemiologiska studier. Ett annat pro

blem är antalet personer som måste ingå i studien för att man ska kun

na gör en statistisk analys. För sällsynta sjukdomar kanske inte det

räcker med landets befolkning för studien. Men det största problemet

är att hitta exponerade och icke exponerade grupper. Resultatet av stu

dien är just skillnaden mellan dessa grupper. Om det finns icke expo

nerade i patientgruppen och exponerade i kontrollgruppen så minskar

skillnaden mellan de båda grupperna och statistiken blir urvattnad och

svag. I dag är det i stort sett omöjligt att hitta grupper som inte expone

rats för elektromagnetiska fält, vilket de facto innebär att epidemiologi

ska studier riskerar att undervärdera riskerna eftersom kontrollgrup

pen också är exponerad.

Ett välkänt ordspråk är "en olycka kommer sällan ensam". Det ut

trycker också ett statistiskt fenomen som kallas kluster (anhopning el

ler samling i klunga). Författaren kom i kontakt med ett antal personer

i Motala som berättade om alla cancerfall de hade längs en liten villa

gata och deras oro för den intilliggande kraftledningen. Problemet är

att det rent statistiskt kan slumpa sig så att just denna gata har flera

cancerfall, medan andra gator längs kraftledningen inte har några alls.

Ett kluster innebär inte att det måste existera en orsak; för detta krävs

många kluster. Det är inte alltid möjligt att dra slutsatser om orsak och

verkan ur statistiskt material.

Slutligen handlar epidemiologi mycket om att hitta tänkbara fakto

rer till sjukdomar. Man vet inte om den utvalda faktorn är den sökta.
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Kanske finns det fler eller helt andra faktorer som är involverade? Kan

ske upptäcks indirekta faktorer som aldrig skulle ha hittats i experi

mentella studier? Sammantaget innebär detta att epidemiologi inte be

visar något, men undersökningarna är ändå ovärderliga eftersom de

visar trender och tänkbara samband som är värda att undersökas när

mare med andra metoder.

För elektromagnetiska fält och cancer har de epidemiologiska stu

dierna varit helt avgörande. Det var en epidemiologisk studie utförd av

Nancy Wertheimer (1979) [Wert79] som första gången visade att barn

leukemi kunde ha ett samband med kraftledningar.

I dag finns cirka 50 epidemiologiska studier om elektromagnetiska

fält och sjukdomar, främst cancer. Av dessa visar fem studier ett statis

tiskt signifikant samband mellan barnleukemi och närhet till källor till

magnetfält (främst kraftledningar), och 39 studier visar på samband

mellan cancer hos vuxna och yrkesrelaterad exponering för magnetfält.

Ett fåtal studier visar på samband mellan cancer hos vuxna och mag

netfält i bostaden. Dessutom finns enstaka studier som behandlar frå

gan om högfrekventa källor — till exempel radio och tevemaster — och

sjukdomar (cancer, reproduktions— och neurologiska störningar).

Den sammanlagda tyngden av studierna är mycket större än bety

delsen av varje studie för sig. Det är dessutom så att om man slår ihop

en svensk studie som visar på ett extra fall och en dansk studie som

visar på två extra fall per år så kan resultatet bli till exempel tio fall per

år. Det beror på att statistiken blir säkrare när materialet blir större.

Signifikans. Fem procent är en vanlig gräns för att säga att en studie

är statistiskt signifikant. Det innebär att utfallet endast ska kunna bero

på slumpen en gång av tjugo. Om studien är signifikant säger man att

den var positiv, i annat fall kallas den negativ.

Det svåraste i epidemiologiska studier rörande magnetfält (elektriska

fält har ännu inte undersökts) är att definiera begreppet magnetfält. Ar

det magnetfältets fältstyrka oavsett frekvens som är intressant, eller en

viss frekvens? Borde fältstyrkan eller den resulterande induktionen i

kroppen studeras? Har magnetfältets tidsmässiga variation, riktning eller

utseende någon betydelse? Faktum är att det hittills finns statistiskt

säkrare samband mellan avståndet till kraftledningar eller med yrkes
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titlar än till nutida mätningar. Dels är det omöjligt i en retroaktiv studie

att gå tillbaka och mäta hur magnetfältet såg ut förr, dels vet man fak

tiskt inte vad man ska mäta. Wertheimers studie [Wert79] utgick från

en beskrivning av hur många och stora ledningar som fanns i närheten

av varje barns bostad och använde det som ett mått på exponeringen för

magnetfält. Den beskrivningen har visat sig fungera bättre än försök till

mätningar.

Det är avsevärt enklare att begränsa och definiera en exponerad dos

för kraftfrekventa magnetfält än för radiofrekventa elektromagnetiska

fält. Dels är det lågfrekventa området mycket litet (frekvensområdet för

exempelvis TV är 350 000 gånger större än 0—2000 Hz som man oftast

mäter magnetfält i), dels är det lättare att hitta homogena exponerade

grupper. För radiofrekvens tenderar alla att exponeras i mycket varie

rande grad.

Se vidare kapitlet "Hälsorisker" om cancer där flera epidemiologi

ska studier beskrivs.

[Wert79]

Djur- och cellforskning

Epidemiologi handlar om att studera resultatet av vad som redan har

hänt, en slags historisk studie av de misstag man har gjort. För att kun

na förutsäga vilken betydelse något kan få måste man göra experiment.

Experimenten kan vara av många olika slag: teoretisk simulering, kemi,

fysik, cellodling, försök på djur, frivilliga eller patienter. Resultatet av

experimenten kan extrapoleras och bli till en gissning om hur det blir i

stor skala i verkligheten. Men experiment kommer sannolikt aldrig helt

kunna förhindra att mediciner eller tekniska applikationer kan ge häl

sorisker i praktiken; det är för svårt att förutse eller testa alla tänkbara

kombinationer.

Går det att dra slutsatser om riskerna av att bo i närheten av en

kraftledning genom att odla mänskliga cancerceller och sedan utsätta

dem för ett lågfrekvent magnetfält? Både ja och nej. Det första och

stora steget är att visa att inget annat än fältet gav upphov till den ob

serverade effekten i experimentet. När det är gjort måste man visa att

det fält man använde är relevant för det som kroppens celler utsätts för.

De celler man använt sig av är ju odlade på en provplatta och finns inte
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i en levande organism. Går det att visa detta så återstår ändå det fak

tum att kroppen är otroligt komplex: Inga celler lever sitt eget liv utan

att påverkas av organismen i övrigt. Det kan vara så att det man ser i

provröret inte kan ske i kroppen på grund av exempelvis immunförsva

ret eller andra mekanismer. Vissa processer i cellen kan dock applice

ras till organismen i sin helhet, till exempel ett DNA—brott i en cell som

innebär en skada som på sikt kan skada organismen.

Ett provrörsresultat kan ibland visa att ett kemiskt ämne med störs

ta sannolikhet inte är lämpligt att använda i en medicin eller liknande.

Det är svårare om det är tvärtom. Om ett cellexperiment inte visar någ

ra skadliga effekter så är det ändå inte säkert att organismen inte kan ta

skada. Därför måste man gå vidare och göra experiment på hela orga

nismer för att se vad som händer i det komplexa biologiska systemet

som helhet. Djurförsök är på grund av detta helt oumbärliga för forsk

ningen. Det enda alternativet är att utföra försöken direkt på männis

kor, vilket knappast kan betraktas som mindre oetiskt. Det är inte hel

ler etiskt försvarbart att släppa ut kemikalier, mediciner eller tekniska

applikationer i blindo (utan experiment) och därmed göra ett fullskale

experiment med hela befolkningen.

FEB skrev en gång att "Vi är alla med i ett fullskaleexperi

ment " vilket syftade på att hälsoeffekter av elektromagnetiska

fält inte undersöktes tillräckligt innan tekniken började använ

das i stor skala.

Vid djurförsök försöker man maximera chansen att lyckas med experi

mentet och använder ofta högre doser än vad som skulle ha använts i

verkligheten. Tanken är att om en effekt dyker upp vid höga doser så

bör den också förekomma vid lägre doser, fast i mindre omfattning. Man

chansar alltså på att det existerar ett dosresponssamband: en högre dos

bör ge en större effekt som är lättare att observera. Med dos avses i

detta fall mängden påverkan, och med respons den effekt detta får. Man

tänker sig att det råder ett linjärt samband mellan påverkan och resul

tat. Ett icke—linjärt samband kan däremot ge komplexa och svårtolkade

resultat, exempelvis att en ökad dos först ger en ökad respons, men när

sedan dosen ökas ytterligare kan systemet svara med en lägre eller till

och med utebliven respons.
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Problemet när man försöker applicera detta på forskning om elek

tromagnetiska fält och biologiska effekter är att mycket tyder på att det

inte finns ett linjärt dosresponssamband. Många studier dokumenterar

effekter som bara sker för vissa frekvenser eller inom vissa frekvensin

tervall; ofta inom vissa intervall av fältstyrka, det som kallas fönsteref

fekter. Det kan till exempel innebära att en biologisk effekt minskar då

fältstyrkan ökar över en viss nivå, eller att påverkan ökar när frekven

sen minskas.

Inom medicinen utgår man från att dosrespons gäller. Eftersom det

ta inte tycks gälla för elektromagnetiska fält blir resultatet en bristande

förståelse av fenomenens medicinska betydelse. En medicinare måste

vara medveten om fönstereffekternas existens när han eller hon stude

rar elektromagnetiska fält och hälsoeffekter. Antagandet om dosrespons

gäller främst inom epidemiologin där graden av dos delar upp popula-

tionen i en patientgrupp och en kontrollgrupp där man studerar respon-

sen.

En annan metod i syfte att maximera utslaget är att välja försöksdjur

som har en svag länk; en genetisk defekt eller liknande. Vissa möss—

och råttpopulationer har selektivt avlats fram för att till exempel ha

extremt lätt att drabbas av cancer. Utförs då en studie som visar att den

exponerade gruppen drabbas av cancer i 80 procent av fallen medan

kontrollgruppen drabbas i 60 procent av fallen så visar resultatet att en

exponering leder till en ökning. Det är möjligt att dra slutsatsen att

exponeringen ökar risken, men frågan "hur mycket?" är obesvarad.

Vanliga djur (icke utvalda försöksdjur med speciella egenskaper) kan

ske drabbas av en riskökning på fem procent, men det är också möjligt

att riskökningen blir 40 procent tack vare att de börjar från lägre siffror

än försöksdjurens 60 procent. Det är med andra ord inte så enkelt att

extrapolera resultatet till andra grupper av samma djurart, än mindre

till människan. Resultatet kan dock motivera ytterligare studier som

designas specifikt för att svara på den frågan.

"Hockettförsvar" är ett begrepp somfått sitt namn efter tobaks

industrins chefsforskare Dr. Bob Hockett. Det går ut på att

skador på möss inte kan extrapoleras på människor eftersom

"möss inte är människor".
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Tobaksindustrin ville förkasta all forskning utförd på djur, medan den

medicinska industrin helt förlitar sig till djurförsök för att kunna hävda

att en ny medicin är ofarlig. Ar möss verkligen så olika människor?

I stort sett all medicinsk forskning utförs på försöksdjur, framför allt

möss. Cellerna i en mus och i en människa är i princip identiska. Kon

trollen och tillväxten av cellerna styrs av DNA i varje cell. När kontrol

len inte fungerar uppstår en ohämmad tillväxt: cancer. En av forskarna

bakom Adelaidestudien (mobiltelefoni) sa: "människan är måhända inte

gnagare, men DNA är DNA".

Skillnaden mellan en mus och en människa är snarare mängden och

strukturen av celler än cellerna i sig, bland annat har storleken bety

delse. Detta kan innebära att det blir besvärligt att utföra studier på

elektromagnetiska fält. Våglängden för GSM/NMT vid 900 MHz är 30

cm och motsvarar mer eller mindre storleken på huvudet, men musen

är mycket mindre och absorberar därmed mindre av fältet. Det är inte

självklart hur man kompenserar för detta; det beror på vilken uppfatt

ning man har om hur fältet påverkar organismen. Om utgångspunkten

är att absorberad effekt per kilogram vävnad är det viktiga så går det att

justera fältstyrkan utifrån viktskillnaden mellan musen och männis

kan. Misstänker man en cellskada på grund av inducerad ström måste

man skala med hänsyn till skillnad i tvärsnitt och vävnadstyp. Om upp

fattningen är att det uppstår en cellskada direkt i cellen är det kanske

inte nödvändigt att skala om alls eftersom cellstorleken är lika.

Cellstudier och djurförsök har alltså direkt relevans för människan,

men kvantifiering och konsekvenser måste till slut verifieras på män

niskan.

Forskningsområden

När man först började experimentera med elektricitet kom också följd

frågor om dess påverkan på biologin. När elektriciteten började instal

leras i hus var det nödvändigt att undersöka olycksrisken och införa

metoder för att minimera den. När radion kom märkte man att radiovå

gor inte alltid var ofarliga; i tillräcklig styrka gav de brännskador. När

radarn introducerades under andra världskriget blev skaderisken på

taglig och en omfattande forskning om mikrovågor och hälsoeffekter
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påbörjades. När mobiltelefonernas säkerhet nu blivit omdiskuterad har

också forskning startat för att reda ut saken.

Intresset för elektromagnetiska fälts påverkan på biologiskt materi

al finns inom många områden: arbetsmiljö, hälsa, medicin, biologi, kemi,

fysik samt teknik.

• För hälso— och (arbets—) miljömyndigheterna är det viktigt att veta

vilka risker som är förknippade med arbete med elektromagnetiska

fält, till exempel radio, TV, satellit, svetsning, induktionshärdning,

plastsvetsning, kraftdistribution och datorarbete. Det är viktigt att

känna till hälsoriskerna då kroppen utsätts för fält eller strålning,

eller då ström kommer in i kroppen. Kunskap om vad som kan

orsaka livsfara ger regler om skyddsjord, säkringar, jordfelsbrytare,

isolering, skärmning, säkerhetsavstånd, arbetsmetoder och gräns

värden. Misstankar om skadliga effekter ger anledning till ytterli

gare forskning och försiktighetsprinciper under tiden.

• För medicinaren är det intressant att se om det går att få fram nya

behandlings— eller diagnostiska metoder med fält. Det kan vara

kroppens egna fält, bland annat för EEG, EKG, EMG och pacema-

ker etc. Det är även viktigt att känna till de elektriska egenskaper

na hos olika typer av vävnad då man använder externa fält, till

exempel kortvågs— eller mikrovågsdiatermi, magnetresonanskame

ra och dylikt. Det finns positiva resultat som visar att pulsade

magnetfält kan påskynda läkning av benbrott, och att elektriska

impulser kan användas för att bota epilepsi och kramper, till

smärtbehandling och sömnapné.

• För biologer är det intressant att förstå hur djur navigerar och

orienterar sig, hur de kommunicerar, upptäcker och beter sig med

avseende på fält.

• För kemister är det intressant att se hur man kan påverka utfallet

av kemiska processer med fält, till exempel för separation, analys,

syntes eller att få vin att mogna fortare.

• För fysiker är det intressant att se hur fält utbreder sig i komplexa

material som biologisk vävnad.
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Elektricitet

6. DAGENS ELMILJÖ

Begreppet elmiljö omfattarfält och vågor i vår vardagsmiljö som

orsakas av elsystemet, anslutna apparater, radio- och TV-sändningar,

kommunikation, mobiltelefoni, radar med mera. I dag använder vi

betydligt mer radiokommunikation änför bara några år sedan. Våra

bostäder och kontor harfyllts med apparater.

KAPITLETS NYCKELORD

Transmission av el • Kraftdistribution • Exponering för fält • Radiofrek-

venta fält • Lokal exponering från apparater

Sammanfattning

Fält från apparater är lokala men kan vara höga. Vagabonderande ström

är däremot ett utbrett problem och utgör den enskilt största källan till

magnetfält, till och med större än kraftledningarna. Till skillnad mot

kraftledningarna skapar vagabonderande ström magnetfält inuti bygg

nader. Från apparater och kraftledningar avtar magnetfältet relativt

snabbt med ökat avstånd i och med att man är utanför det som skapar

fältet. Det gäller dock inte för vagabonderande ström där man är innan

för de strömvägar som skapar fältet, vilket resulterar i att det oftast

finns magnetfält i större delen av byggnaden.

Vagabonderande ström beror på att skyddsjord skapar en genväg via

olika metallstrukturer, främst kallvatten- och fjärrvärmerör. En ökad

belastning, ökad mängd övertoner, utbyggnad av fjärrvärmenätet, samt

en ökad användning av skyddsjord bidrar till att vi utsätts för allt mer

vagabonderande ström.
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Generellt är reduktion av vagabonderande ström den enskilda åtgärd

som mest sänker befolkningens exponering för magnetfält: inuti bygg

nader genom galvanisk åtskiljning. användning av sugtransformato-

rer eller femledarsystem. samt mellan byggnader genom galvanisk

åtskiljning av fjärrvärmenät och kallvattenrör.

Begreppet elmiljö omfattar de elektriska och magnetiska fält som finns

runtom oss. En annan vanlig benämning är elektrosmog som illustrerar

den radikala förändring som skett de senaste tjugo åren. Innan dess

fanns belysning, motorer och element, i dag finns en mängd elektronik

och fälten har en annan karaktär. Vi har elsystem, radiosändare och

mängder av apparater som alstrar elektriska, magnetiska och elektro

magnetiska fält, samt strålning av olika styrkor, karaktär och frekven

ser. Egentligen går det inte att beskriva summan av alla fält: eftersom

de är extremt komplexa och varierar mycket i tid och mellan olika plat

ser blir beskrivningen helt oöverskådlig. Fälten är aldrig lika på två

platser eller ens på en plats vid två tidpunkter. En person använder sig

av ett antal apparater under en dag, vistas i ett antal olika miljöer och

radiosändningar förändras minut för minut, för att nämna några exem

pel.

Överföring av el

Elsystemet är en utbredd och vanlig källa till fält med i huvudsak 50 Hz

elektriska och magnetiska fält, men även övertoner och störningar av

olika slag. Elektricitet skapas i kraftverk från någon energikälla och vi

använder elektricitet för att överföra energi, som ett slags transportsätt.

I kraftverket drivs en generator runt och bildar en elektrisk spänning

på tiotals kilovolt på grund av det roterande magnetfältet. Generatorn i

en bil ger jämförelsevis tolv volt. Elektrisk kraft från ett kraftverk trans

porteras via kraftledningar med hög spänning (upp till 400 kV) som

möjliggör överföring av hög effekt över långa sträckor med låga förlus

ter. För att kraften ska kunna spridas ut sänks spänningen i flera steg i

ställverk med transformatorer och går till sist via kablar in i våra hus. I

huset kommer elservisen in till huvudcentralen där huvudströmbrytare

och huvudsäkringar sitter. Om huset är stort finns flera matarkablar till

undercentraler. Från säkringscentralerna går sedan ett stort antal ka

blar ut till de olika lasterna.



ELEKTRICITET 145

 

Elsystemet täcker hela landet som ett spindelnät;från kraftverken via

kraftledningar ochfördelningsplatser (ställverk) till den lokala

transformatorn och vidare in i byggnaderna. Där delas ledningarna upp

ytterligare i elcentraler somför ut elkraft till varje lampa och vägguttag.

Det svenska elsystemet har tre ledare som bär fram elektrisk kraft. Le

darna kallas faser och systemet trefassystem. Om de tre faserna belas

tas lika kommer summan av de tre ledarna hela tiden att vara noll och

man behöver ingen återledare När trefassystemet används behöver det

enbart finnas tre trådar i transmissionsnätet; en för varje fas.

Att trådarna på kraftledningen hänger så brett isär beror på den

höga spänningen. Hänger de för nära skulle det bli överslag (blixtar)

mellan dem. Nackdelen med att hänga trådarna brett isär är att mag

netfälten från var och en av de tre trådarna inte tar ut varandra. Det blir

alltså ett magnetfält i närheten av kraftledningen: ju högre strömstyrka,

desto högre magnetfält. I och med att trådarna hänger i luft på stolpar

skapas även ett elektriskt fält: ju högre spänning kraftledningen har,

desto högre elektriskt fält. Luft är en bra isolator och dessutom billig,

vilket förklarar bruket av kraftledningsstolpar. Alternativet är att an

vända kabel där de tre trådarna läggs tätt ihop med isolering emellan,

men det är svårt och dyrt att göra en kabel som klarar 400 000 volt. För
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lägre spänningar, till exempel 10 000 volt, är det avsevärt lättare och

den sortens kabel används i stor utsträckning i dag. Att ersätta hela

eller delar av det luftburna kraftledningsnätet är i princip ogörligt. Den

totala kraftledningssträckan i Sverige är mycket stor.

Magnetfälten runt en kraftledning beror på belastningen, stolpens

höjd och bredd mellan trådarna, samt hur trådarna hänger. Det vanli

gaste är att trådarna hänger bredvid varandra med några meters av

stånd. Belastningen varierar över dygnet minut för minut beroende på

hur belysning och andra laster slås av eller på. För bostäder är belast

ningen som högst när folk kommit hem på eftermiddagen och lagar mat,

för att successivt minska under kvällen. På natten och mitt på dagen är

belastningen som lägst. Belastningen är klart högre under vinterhalvå

ret än på sommaren. För kontor är belastningen högst på dagtid. Belast

ningen har generellt ökat under 1900-talet, mest i bostäder.

Bedan 50 meter från de flesta kraftledningar har fältet sjunkit dra

matiskt och efter 200-300 meter är det knappt mätbart. Det totala anta

let personer i Sverige som bor så nära en kraftledning att de exponeras

för mer än 0,2 /xT är avsevärt mindre än de personer som av andra

anledningar (främst vagabonderande ström) exponeras för mer än så.

Därför är det långt ifrån självklart att exponeringen för magnetfält mins

kas när en kraftledning åtgärdas, till exempel flyttas eller grävs ner. Om

fastigheten där personen vistas har elektrisk golvvärme med enkelle

dare så innebär en nedgrävd kraftledning ingen förändring alls av mag

netfältens styrka inuti fastigheten. Om det vagabonderar ström i fastig

heten är det sannolikt att flera lägenheter har mer än 0,2 /xT stora delar

av dygnet även då kraftledningen har grävts ned. Eftersom problemet

med vagabonderande ström är så pass utbrett i dag är det högst tvek

samt om det är lönsamt eller motiverat att flytta på eller gräva ner kraft

ledningar.

Ett problem som uppmärksammats på senare år i studier av biolo

giska effekter som orsakas av kraftledningsfält är så kallade transien-

ter. En transient uppstår då en stor effektkrävande apparat slås av eller

på. Det kan liknas vid den tryckstöt som uppstår i ett vattenrör då en

kran stängs av snabbt. Tyngden av vattenpelaren som tvingas tvärstan-

na i röret slår till. På samma sätt uppstår en transient spännings- eller

strömpuls i kraftledningsnätet då man kopplar i eller ur delar av nätet
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eller enskilda stora förbrukare. Transienterna är kortvariga men har

hög amplitud och energi. De har också ett högfrekvent innehåll och kan

höras som ett knäpp i radion. Några studier indikerar att transienternas

höga amplitud och energiinnehåll gör att man bör ta hänsyn till dem

med tanke på hälsorisker.

Kraftdistribution

I slutet av en kraftledning finns en transformator som minskar spän

ningen till mer hanterbara nivåer (< 50 kV) så kraften kan spridas till

många mottagare. Detta sker i ett högspänningsställverk. Från detta

leder ett antal mindre kraftledningar åt olika håll, en del luftburna och

som kablar; distributionsnätet. Eftersom man gått ned i spänning i dist

ributionsnätet måste högre strömstyrka till för att överföra samma ef

fekt. Detta innebär att problemen med magnetfält kan förväntas vara

som störst i distributionsnätet.

Till stora byggnader leder ofta en tio kV-ledning in till en lokal trans

formator och ett lågspänningsställverk som fördelar kraften till byggna

dens olika elcentraler. Till mindre byggnader kommer lågspänning di

rekt till endera ett lågspänningsställverk (för medelstora byggnader)

eller huvudcentralen. För villor finns i regel endast en huvudcentral.

Ledningen in till fastigheten kallas elservis och kablarna mellan hu

vudcentral och eventuella undercentraler (gruppcentraler) kallas för

matarkabel eller stigarledning.

Från den lokala transformatorn leder fyra ledningar; dels de tre fa

serna, dels en returledare som kallas för PEN-ledare. Dessa fyra ledare

kallas helt enkelt en fyrledarkabel. I gruppcentralerna behöver man

förutom tre faser och en returledare - nollan (N) - ofta en tråd som

kallas skyddsjord (PE). Det blir fem trådar, medan man bara har fyra

trådar i inkommande elservis. Därför kopplar man ihop skyddsjord (PE)

och nolla (N) till en gemensam returledare (PEN). Inuti byggnaderna

har vi alltså femledare från gruppcentralerna ut till lasterna, men från

transformatorn till huvudcentralen och vidare till gruppcentralerna finns

oftast fyrledare. Anledningen till denna konstruktion är att man sparar

koppar i kablarna och därmed pengar om fyra ledare används istället

för fem. På samma sätt är det billigare att använda tre ledare på kraft

ledningarna i transmissionsnätet.
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Tyvärr innebär besparingen samtidigt att strömmen kan välja väg

från N till PE eller PEN via jordskruven. Därefter kan en del av ström

men gå via skyddsjordade föremål, via rör eller andra metallstrukturer,

över till ett annat skyddsjordat föremål och vidare tillbaka till transfor

matorn. Detta kallas för vagabonderande ström och skapar starka mag

netfält både runt kablarna (som saknar returström) och rören (som inte

borde bära någon ström alls). Vagabonderande ström på rör, fläktsys-

tem, armeringsjärn, plåttak eller liknande måste förr eller senare till

baka in på elsystemet för att komma tillbaka till transformatorn. Detta

sker i någon punkt nära transformatorn via ett skyddsjordat föremål.

Vagabonderande ström kan sägas vara en genväg för ström mellan

två punkter av elsystemet. Strömmen försvinner inte ner i marken

även om skyddsjord (jord) används. Och det är inte ett jordfel eller ett

elektriskt fel. Det är en direkt följd av elsystemets konstruktion i kom

bination med övriga byggnadsstrukturer.

Problemet med vagabonderande ström består av två delar: ett internt

som endast har med byggnadens konstruktion och elsystem att göra,

och ett externt som är ett samspel mellan byggnaderna i samhället. Det

interna problemet består av genvägar mellan gruppcentraler och det

kan finnas ett stort antal sådana vägar. Det externa problemet är de

vagabonderande strömmar som följer metall mellan husen: fjärrvärme-

rör, rör för fjärrkyla, kallvattenrör, gasrör, gemensamma plåttak, vajrar

mellan hus som håller gatubelysning etc. Att fjärrvärmerör är så attrak

tiva för vagabonderande ström beror på mängden metallgods, helsvet-

sade skarvar och anslutningar till mängder av skyddsjordade föremål

som är ypperliga ledare.

Det finns två problemaspekter på vagabonderande ström: internt inuti

byggnader och externt mellan byggnader. Problemen löses var för sig

genom galvanisk isolering, med sugtransformatorteknik eller med

femledarsystem.

I och med att problemet med vagabonderande ström har blivit alltmer

uppmärksammat har femledarsystemet föreslagits som en lösning. Pro

blemet är att man ofta slarvar med benämningen. Inuti en byggnad

finns alltid fem ledare från gruppcentraler ut till de olika lasterna. Det

är mellan centraler och i delar av distributionsnätet som kablarna har
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en kombinerad PEN-ledare i fyrledarkabel. Om ett femledarsystem in

förs inuti en byggnad innebär det att matarkablarna som förbinder de

olika elcentralerna med varandra byts ut, men det är fortfarande fyrle

dare mellan transformatorn och byggnaden. Det innebär att man har

infört ett partiellt femledarsystem. Det är först då kabeln byts ut hela

vägen till transformatorn som det blir ett komplett femledarsystem, men

det är oftast omöjligt eftersom de är alltför kostsamt att gräva upp gator

na där servisledningarna ligger. Förutom att ett byte till femledarsys

tem i befintliga system är mycket dyrbart är det svårt och ibland omöj

ligt att få ett komplett fungerande femledarsystem. Det finns få femle

darsystem som i praktiken fungerar som planerat.

Problemet med vagabonderande ström är att den går via system som

inte är avsedda att leda ström. Det innebär brandrisk, personsäker

hetsrisk, risk för skada på elsystemets delar samt sämre elkvalitet.

Dessutom sprider vagabonderande ström störningar. Fältet som ska

pas innehåller samma typ av störning och samma variationer som

strömmen och beror i hög grad på inkopplade apparater.

För att illustrera hur magnetfältet kan se ut under en kraftledning jäm

fört med en nedgrävd kabel eller ovanför fjärrvärmerör som bär vaga

bonderande ström, utvecklades ett program som beräknade fältet i tre

dimensioner. Resultatet åskådliggörs i diagrammet här intill.

Under en kraftledning är fältet högre än rakt ovanför ett fjärrvärme-

rör eller en nedgrävd kraftledning, däremot avtar fältet långsammare

från fjärrvärmen (enkelledare) än från kraftledningen. Redan på ett

avstånd av 30-50 meter är fjärrvärmen ett större problem än kraftled

ningen. Mycket få fastigheter är dessutom belägna närmare än 30 me

ter från de större kraftledningarna, samtidigt som fjärrvärmerören of

tast går tvärs genom byggnaderna. Sammantaget innebär detta att fjär

rvärmen är en avsevärt större källa till magnetfält än kraftledningsnä

tet. Dessutom skulle de interna vagabonderande strömmarna sjunka

om de externa vägarna via fjärrvärmerör och kallvattenrör åtgärdades.

För att få bort alla magnetfält måste både de interna och externa vaga

bonderande strömmarna åtgärdas.
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Under en kraftledning är fältet kraftigare än rakt ovanför ett fjärrvärmerör

eller en nedgrävd kraftledning. Fältet avtar däremot långsammare från

fjärrvärmens vagabonderande ström (enkelledare) än från kraftledningen.

Det är svårt att ge en översiktlig bild av ett så komplext system som

elnätet, men genom att se hur arbetare exponeras för magnetfält då de

jobbar med olika delar av elsystemet erhålls en relativt bra bild.

Magnetfält i elyrken (nT)
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Ju närmare man kommer de förbrukande lasterna, desto större är expo

neringen för fält, distribution och fördelning av lågspänning som inne

bär de högsta strömstyrkorna och därmed de högsta magnetfälten. Det

är inte de stora kraftledningarna som exponerar stora grupper männis

kor för fält, utan det som finns i närheten: kablar och rör i och runt

husen, och olika apparater. Transformatorer ger mycket höga lokala fält

som dock avtar mycket snabbt med avståndet. De metallskenor som

fördelar strömmen i lågspänningsställverk är oftast en större källa till

magnetfält än själva transformatorn.

En annan jämförelse är mellan arbetare i elektriska yrken (de som

arbetar med elsystemet, telefonlinjearbetare, teve- och radioreparatörer,

svetsare) och arbetare i andra yrken. Bowman [Bowm92] genomförde

en sådan studie i Los Angeles och Seattle.

Typ av arbete Elektrisk fältstyrka Magnetisk fältstyrka

Los Angeles Seattle Los Angeles Seattle

Elarbete 19.0 V/m 51 .2 V/m 0.96 pT 2.76 pT

Annat arbete 5.5 V/m 10.6 V/m 0,1 7 pT 0.41 pT

I USA använder man 110 V vilket innebär lägre elektriska fält men

högre magnetiska fält jämfört med i Sverige.

[Bowm92]

Exempel på exponering för fält

Låt oss följa den fiktiva personen "Adam" under en helg i Stockholm.

Han bär med sig ett litet mätinstrument som lagrar det magnetiska fäl

tets styrka en gång per minut. Adam bor i ett typiskt miljonprograms

bygge: fjärde våningen i ett höghus med nio våningar och tiotalet trapp

uppgångar.
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Magnetfältexponering

 

Adam besökte en livsmedelsbutik och tog därefter en buss, magnetfältet

varierade mellan 50 nT och 3940 nT. Han steg av bussen 18:02. Vid en

promenad mellan höghusen utsatte han sigförfält upp till 4 200 nT (4,2 uT)

beroende påfjärrvärmerören i marken. I vardagsrummetfanns magnetfält

upp till 5 910 nT på grund av vagabonderande ström i matarkablarna i

trapphuset. Mätinstrumentet lämnades i sovrummet under natten, där var

fältet under 100 nT. På morgonen i köket uppmättes under 300 nT. I

vardagsrummetfrån lördag (16/12) lunch till måndag (18/12) morgon

varieradefältet mellan 50 nT och 3 970 nT, något lägre än under

fredagskvällen. Väl på jobbet på måndag morgon ärfältet mycket lågt

beroende på att kontorsbyggnaden är elsanerad.

Adams Min Median Medel Max Tid 0-200 nT Tid 200- Tid>1000nT

elmiljö 1 000 nT

Vardagsrum 40 320 486 3 970 11:04:00 (26%) 27:57:20 (65 %) 4:13:20(10%)

Sovrum 30 70 81 280 10:37:20 (99%) 0:08:00 (1 %) 0:00:00 (0 %)

Hemmet 20 270 492 5910 25:24:00 (40 %) 31:12:00 (49%) 7:41:20(12%)

Arbetet 20 40 52 150 26:40:00(100%) 0:00:00 (0 X) 0:00:00 (0 %)

Resor 20 120 469 4190 1:09:20 (57%) 0:34:40 (29 %) 0:17:20(14%)

Totalt 20 140 363 5910 52:02:40 (57 %) 31:12:00(34%) 7:41:20 (8%)

Siffrorna är angivna i nT (1 000 nT= l /tiT). Inom parentes anges procentuell

andel av tiden. 11:04:00 / (11:04:00 + 27:57:20+4:13:20) = 0,26, dvs. 26

procent. Tiden är angiven som timmar:minuter:sekunder.
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Som framgår varierar fältet i exemplet kraftigt mellan olika platser

och över tiden. Variationerna då mätinstrumentet låg stilla berodde helt

på att elsystemet belastades olika. Då belastningen var hög ökade mag

netfältet på grund av ökad vagabonderande ström. Totalt exponerades

Adam i sin bostad för fält över 0,2 /xT större delen av tiden. Adam är

elöverkänslig och slutade spontant att vara i vardagsrummet eftersom

han mådde dåligt där. Siffrorna kan tyckas höga men är ingalunda ovan

liga.

4500

4000

3500

Vardagsrum

Hög belastning

 

Vagabonderande ström och de magnetfält som bildas beror helt på

elsystemets belastning, vilket gör attfältstyrkan varierar extremt mycket i

tid. Om vi återvänder till "Adam" så syns variationerna tydligt i

vardagsrummet. Skulle vi mäta effektuttaget på elsystemet skulle grafen se

likadan ut.

Mängden ström som leds via nollan är den ström som potentiellt kan

fördelas ut på skyddsjord och PEN-ledaren. Om inga apparater, belys

ning etc. är påslagen så går ingen ström i nollan och därmed ingen

vagabonderande ström från elcentralen. Strömstyrkan i nollan beror på

flera saker; dels hur mycket effekt som en last förbrukar, dels fördel

ningen mellan förbrukningen på de tre faserna, och dels mängden över

toner.
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Skillnaden i belastning på de tre faserna brukar kallas balans. Ar

systemet balanserat så går det ungefär lika mycket ström i vardera av

de tre faserna och då är strömmen i nollan som lägst. Om systemet är

obalanserat, till exempel då en stor enfaslast slås på och då det går

avsevärt mer ström i någon av faserna jämfört med de andra, ökar ström

men i nollan. Om de tre faserna är i balans och en stor enfaslast slås på,

till exempel en enfaskopplad spis eller en hårfön, blir systemet obalan

serat. Därmed ökar strömmen i nollan och den vagabonderande ström

men. Om systemet däremot redan var obalanserat så att exempelvis att

fas Ll hade lägst last, minskar obalansen om man slår på en stor enfas

last kopplad till Ll. Därmed minskar strömmen i nollan liksom den

vagabonderande strömmen.

En utrustning som slås på eller av ger olika stor vagabonderande

ström. Då den passerar andra delar av elsystemet påverkar den även

dessa och det skapas en varierande potential. Det innebär att störning

ar som alstras i en del av elsystemet via vagabonderande ström "smit

tar" av sig på andra delar av elsystemet, något som inte skulle ha hänt

om den vagabonderande strömmen inte fanns.

Ifallet Adam ökade summaströmmen i matarkabeln i trapphusetfrån 2

A till 12 A då en köksspis slogs på (enfaskopplad). Iprincip vagabonde

rade all strömfrån spisen ut påfjärrvärmerören (totalt drygt 40 A).

En obalans mellan de tre faserna ökar strömmen i nollan och ger hö

gre vagabonderande ström. Stora enfaslaster liksom hög övertons-

halt är därför en nackdel. Beroende på situationen kan den vagabon

derande strömmen både öka eller minska då en enfaslast slås på.
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Linköping City
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Författarens exponering för magnetfält vid två besök i Linköpings centrum.

Stora delar av centrum har förhöjda magnetfält som varierar minutför

minut.

Författaren tog en promenad i Linköping och handlade, besökte posten

etc., samt mätte exponeringen för magnetfält. Resultatet visade att sto

ra delar av centrum har förhöjda magnetfält. Förutom toppvärdet 20 µT

vid passage genom en stöldskyddsbåge i en butik skapades magnetfäl

ten av vagabonderande ström. Diagrammet för besöket i postkontoret

illustrerar hur magnetfältet varierar över tiden även då man står stilla.

Min Median Medel Max Tid 0-

200 nT

Tid 200-

1 000 nT

Tid

> 1 000 nT

Linköpings 20 200 299 20 0:42:50 0:41:04 0:04:16

centrum 100 (49 %) (47 %) (5 %)

Posten 20 70 101 1 070 0:08:00 0:00:35 0:00:01

(93 %) (7%) (0,2 %)

Siffrorna är angivna i nT (1 000 nT=1 µT). Inom parantes anges procentuell

andel av tiden. Tiden är angiven som timmar:minuter:sekunder.
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En undersökning har utförts av Elforsk (elbranschens forskningsorgan)

där magnetfälten mättes upp längs cirka tio mil gator och trottoarer.

Medelvärdet för alla gator blev 0,4 /xT; sex mil av vägsträckorna hade

värden över 0,2 /xT. Det framgick tydligt att magnetfälten har stor vari

ation och stundtals mycket höga värden. Detta är ett direkt exempel på

externa vagabonderande strömmar och de magnetfält de ger. Brevbä

rarna tillhör alltså en yrkesgrupp som är kraftigt exponerad eftersom de

arbetar på trottoarer (externa vagabonderande strömmar) och i trapp

hus (interna vagabonderande strömmar). De exponeras faktiskt klart

högre än installationselektriker (som oftast arbetar strömlöst).

Om man utför ett större antal mätningar av den typ som illustrerats

ovan går det att få en bild av medelvärdet för magnetfält i hus eller för

en person i arbetet.

Medianvärdet för bostäder och daghem i större städer är cirka 0,1

/U.T och ungefär 0,05 /xT i mindre orter. I storstäderna har cirka tio

procent av bostäderna minst ett rum med magnetfält över 0,2 /xT. Nära

kraftledningar, ställverk, transformatorer, kablar och rör är magnetfäl

ten högre. Mitt under en kraftledning kan magnetfältet uppgå till 10

/xT. En halv procent av alla bostäder i Sverige har ett magnetfält över

0,2 /xT på grund av att de ligger nära kraftledningar. Omkring tjugo

procent av de bostäder som ligger närmare än 300 meter från en kraft

ledning har över 0,2 /xT. En undersökning visade att fem procent av

bostäderna i Stockholm och fyra procent av bostäderna i Bollnäs gene

rellt hade över 0,2 /xT. I Stockholm hade tjugo procent av daghemmen

magnetfält över 0,2 /xT. Cirka fyra till fem procent av bostäderna som

ligger längre än 300 m från kraftledningar har mer än 0,2 /xT på grund

av vagabonderande ström.

MPRs och TCOs krav på bildskärmar är 0.25 respektive 0.2 pT. vilket

kan vara en av förklaringarna till att gränsvärdet 0.2 pT återkommer i

flertalet undersökningar.

Det framgår inte av undersökningarna vid vilken tid på dygnet mät

ningarna utförts, om det är enstaka mätningar eller långtidsmätningar.

Om det är långtidsmätningar som utförts stämmer siffrorna. Har däre

mot enstaka mätningar utförts under dagtid är siffrorna som redovisats

för bostäder kraftigt undervärderade. Det är först på kvällen, främst
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vintertid, som belastningen blir hög i bostadsområden. Det är då vaga

bonderande ström ger höga magnetfält. I en bostad kan fältet variera

från 50 nT till 5 000 nT (5 /xT) mellan dag och kväll. Siffrorna som

presenteras för bostäder bör därför tas med en stor nypa salt. De är med

stor sannolikhet utförda dagtid under forskarens normala arbetstid.

I en svensk undersökning av 150 kontor var medianvärdet 0,07 /xT

och sju kontor hade över 0,5 /xT. Framför bildskärmen var medianvär

det 0,21 /jlT och 0,03 fjt,T i området 0,3-400 kHz. I bostäder kan höga

magnetfält finnas intill apparater, men på avstånd större än 30 cm är

fältet långt under 100 /xT.

På arbetet är medianvärdet för ett stort antal yrkeskategorier 0,2 /xT.

Det högsta dagsmedelvärdet (1,1 /xT) har uppmätts för svetsare. I vissa

arbetssituationer kan kortvarig exponering för hundratals mikrotesla

förekomma. Svetsare och smeder kan exempelvis utsättas för 50-60 /xT.

Förskolelärare har ett dagsmedelvärde på 0,1 /xT.

Elkraftarbetare kan utsättas för elektriska fält på 200-500 V/m och

industriarbetare för 50 V/m. Vanliga nivåer för elöverföring är 15-40 V/

m för flertalet yrkesgrupper. I närheten av apparater kan fältstyrkan nå

upp till 200-300 V/m. I bostäder är den vanligen cirka 18 V/m.

Moderna bildskärmar bör inte ha elektriska växelfält över 1-10 V/m

och statiskt elektriska fält över 500 V/m. I en svensk undersökning

som omfattade 150 kontor var medianvärdet tjugo V/m. Medianvärdet

inom frekvensområdet 0,3-400 kHz var 1,5 V/m, och 63 procent av

skärmarna hade under 500 V i ytpotential beträffande statiska fält.

Radiofrekvent strålning

Det är sämre ställt med användbara kartläggningar av radiofrekventa

fält. De högfrekventa fälten varierar extremt mycket från plats till plats

(centimeter för centimeter) och med tiden på dygnet. Kortvågen är till

exempel mycket svag när det är ljust, men ökar i styrka framåt kvällen.

Fältstyrkan från basstationer (mobiltelefoni) kan variera med en faktor

100 om man flyttar mottagarantennen knappa tio centimeter.

Styrkan varierar med avståndet till källan, men inte alltid som man

förväntar sig. Det är lätt att tro att nivåerna inuti en byggnad där det

står en sändarmast på taket är mycket höga, men så är det ofta inte.

Antennen skickar iväg strålningen i vissa riktningar. Den kan liknas
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vid en fyr: direkt under är det ganska mörkt eftersom man inte står i

ljuskäglan. Det är oftast byggnader en bit bort som tar emot den högsta

strålningen, särskilt i husens övre våningar i jämnhöjd med antennen.

Normalt för mobiltelefoni är att de högsta värdena registreras 50-500

meter bort, varefter de minskar till "normala" värden efter 500-1 000

meter.

Strålningsnivåerna av rundradio, TV och mobiltelefoni är ofta lägre

i en stad än ute på landsbygden, särskilt i åkerlandskap. Det beror på

att bebyggelsen i en stad dämpar vågorna. Husen absorberar och re

flekterar, framför allt de som innehåller armeringsjärn eller fasadplåt.

Lokal exponering från apparater

Fram till 1980-talet fanns knappt någon digital elektronik på kontoret

eller i hemmet. Sedan kom dator, telefax, CD-spelare, miniräknare, dim-

mer, varvtalsreglering, mobiltelefon etc. Antalet apparater i vår ome

delbara närhet har ökat markant.

Ursprunget till att mamma sa till oss att inte sitta så nära TVn

är troligen en händelse i USA på 1960-talet där hundratusen

tals nya TV-apparater (färg) släppte ut höga röntgendoser.

Doserna var så starka att en del barn blev strålskadade, dosen

motsvarande en ständig lungröntgen. Händelsen ledde till

konstruktionsändringar och defelaktiga apparaterna återkalla

des. Rekommendationen att inte sitta för nära har dock levt

kvar och därmed reducerat de elektriska och magnetiskafälten

vi exponeras för.



Apparat nT på 5 cm nT på 1 0 cm nT på 15 cm nT på 30 cm nT på 1 m

Bildskärm 1 400-60 000 700-2 000 200-3 000 100-200

Dator 100-400 < 100 -

TV 5 000 500-10 000 1 200-2 000 40-2 000 10-150

Lysrör 9 700 1 200-4 000 3 000-4 000 200-1 000

Kopiator 9 000 400-20 000 200-4000 700

Stereo 100 -

Motordriven klocka 1 500 -

Digital klocka 100 - -

Pennvässare 12 000-80 000 20 000 1 500-7 000 50-200

Spis 9 700 3 000-9 000 2 000 400-1 800 100-300

Mikrovågsugn 20 000-600 000 20 000 4 000-9 000 200-500

Diskmaskin 1 000-10 000 600-3 000

Tvättmaskin 2 000 700 100

Kylskåp 700 200-300 180 -

Brödrost 500 70-1000 20-300 -

Burköppnare 13 000-400 000 60 000 3 000-30 000 50-700

Elektrisk tekokare 600 200 100

Kaffekokare 700 - -

Matberedare 9 800 3 000 600-1 000

Mixer 10 000 1 000 -

Dammsugare 23 000-130 000 10 000-70 000 2 000-20 000 100-2 000

Strykjärn 600-2 000 100-300 -

Hårfön > 10 000 1 300-30 000 100-70 000 10-7 000

Rakapparat > 10 000 1 400-160 000 10 000 100-9 000 10-300

Massageapparat 15 000-24 000 2 000-7 500 50-150

Trådlös 600 600 100 -

babyavlyssnare

Borrmaskin 15 000 3 000 500

Batteridriven 2 000 < 100 -

borrmaskin

Batteriladdare 3 000 300 -

Cirkelsåg 20 000 4 000 500

Värmefläkt 10 000-20 000 10 000 500-2 000 100-200

Fläkt 2 000-90 000 7 500-20 000 500-2 000

"-" betyder ej mätbart. Tom ruta innebär att ingen mätning utförts. I några fall kan

den maximalt påträffade styrkan vara mindre vid ett kortare avstånd än ett längre.

Förklaringen är olika mätningar på olika apparater. Fält ökar alltid med minskat av

stånd. Källor bland annat [NIEH95] och [Milb94].

[NIEH95] och [Milb94]



Teknik

7. REDUKTION AV FÄLT

Elektriska och magnetiskafältkällor reduceras genom att man slår av,

ökar avståndet, skärmar (metallskikt och jordning) ochfiltrerar

apparater och utrustning. Det här kapitlet sammanfattarfakta ur

tidigare kapitel, samt redovisar en del avförfattarens empiriska

erfarenhet.

KAPITLETS NYCKELORD

Att reducera elektriska och magnetiska fältkällor • Att skärma elektriska

och magnetiska fält • Att reducera elektromagnetiska fältkällor • Skärm-

ning av elektromagnetiska vågor • Filtrering av ledningsbunden störning

Sammanfattning

Att minska fält kan i princip göras på två sätt: dels genom att slå av

eller ta bort elektriska apparater och kablar, och dels genom att hante

ra, respektive ute- eller innestänga fält. Om man låter bli att använda

elektriska apparater och installationer helt så undviker man att skapa

fält, men samtidigt kan man inte heller dra nytta av den bekvämlighet

och nytta som elektriciteten kan ge. Att "elsanera" - att göra en elmiljö

bättre - handlar i mångt och mycket om att välja vad som är onödigt och

kan tas bort, vad som ska vara kvar och hur man ska göra för att de fält

som ändå skapas ska spridas så lite som möjligt.

Att reducera elektriska fältkällor

Den enklaste metoden att minska elektriska fält är att ta bort källan till

fältet: att slå av apparaten, dra ur sladden, skruva ur säkringen, flytta
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apparaten längre bort etc. Ett bekvämt sätt är att installera strömbryta

re bredvid dörrposten som bryter fasledaren till alla vägguttag i rum

met. Därigenom blir alla vägguttag spänningslösa, liksom alla lampor

och apparater som är inkopplade till vägguttagen och man slipper dra

ur sladdarna hela tiden. Apparater som sällan används bör inte ha slad

den i. Ett alternativ är att köpa skarvdosor som har en inbyggd ström

brytare. Sladdarna kan sitta i och man behöver bara slå av strömbryta

ren på skarvdosan.

Strömbrytare på lösa sladdar och apparater har ofta en enkelpolig

brytare monterad (vilket är lite billigare). Det innebär att det är lika

stor sannolikhet att stickproppen sitter i vägguttaget så att strömbryta

ren bryter fasledaren som att den bryter nollan. I och med att spänning

en ligger på fasledaren vill man bryta den för att få lägre elektriskt fält.

Fältet blir alltså högre då strömbrytaren sitter på nollan. I den fasta

installationen sitter alla brytare alltid på fasledare. Osäkerheten om

hur stickproppen sitter gäller enbart lösa utrustningar (i en del andra

länder, till exempel Schweiz, kan man bara sätta in stickproppen åt ett

håll). En enkel lösning är att markera på stickproppar och vägguttag

vad som är fas respektive nolla, eller att byta till så kallade tvåpoliga

brytare.

Att skruva ur säkringen motsvarar att fasledaren bryts och att delar

av husets elsystem blir spänningslöst. Det är ett effektivt sätt att mins

ka elektriska fält till exempel i sovrummet över natten. Ett sätt att lösa

det automatiskt är att installera en nätfrånskiljare som bryter spän

ningen då sista lampan eller apparaten slagits av och elanvändningen

är noll. Det är dock inte möjligt att ha nätansluten klockradio, batteri

laddare, nattbelysning etc. om nätfrånkopplaren ska fungera. Andra

sätt att undvika elektriska fält är att skruva ur säkringen, slå ifrån auto

matsäkringen, eller installera kompletterande strömbrytare - oavsett om

det finns påkopplad utrustning som drar ström. Genom att installera en

skärmad kabel reduceras de elektriska fälten från installationen avse

värt och nyttan med en nätfrånskiljare minskar.
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Elektriska fält kan minskas genom att:

• strömmen slås av genom att fasledaren bryts - finns det bara en

enkelpolig strömbrytare på en lös sladd dras sladden ur uttaget.

• säkringen skruvas ur (automatsäkringen vippas över till av-läget),

vilket motsvarar att fasledaren bryts.

• en extra strömbrytare (bryter fasledaren till alla vägguttag) komplet

teras invid andra fasta strömbrytare för belysning.

• all lös utrustning ansluts via kopplingsdosor med inbyggd tvåpolig

brytare - därigenom kan lös utrustning göras spänningslös.

• en nätfrånskiljare som automatiskt "skruvar ur säkringen" används.

• kablar och apparater avskärmas (se nedan).

Att skärma elektriska fält

Att reducera elektriska fält innebär att man försöker minska spännings

skillnaden mellan två punkter. Om de två punkterna flyttas isär mins

kar fältstyrkan, men i en bostad går det inte att göra så mycket åt av

stånden (förutom att gå ut på en promenad). Det som återstår är att

försöka minska potentialskillnaderna, till exempel genom att olika ytor

binds ihop med något elektriskt ledande. Om det finns en elektrisk

ledare kommer det elektriska fältet att flytta laddningar längs ledaren

tills fältet är borta.

Faradays bur är ett välkänt begrepp inom fysiken som innebär att ett

elektriskt fält som träffar ett metalliskt hölje tenderar att följa höljets

yta. Fältet leds alltså förbi det inneslutna utrymmet. Det klassiska ex

emplet är ett blixtnedslag i en metallbur, till exempel en bil. Blixten

(fältet) kommer då att ledas längs metallytan - vägen med minst mot

stånd - till burens andra sida där blixten sedan fortsätter. Det har ingen

betydelse om bilen står på gummihjul eller om den har en gulgrön

skyddsjordsledare eller inte. Det som skyddar mot blixtnedslaget är att

fältet leds längs ytan, förbi utrymmet. Det kan liknas vid vattenvågor

på sjön som leds runt båten, oavsett om båten är uppankrad eller flyter

omkring.

Det går också att stänga elektriska fält inne, vilket är exakt vad

skärmade kablar gör. Fasledare och nolla innesluts i ett ledande hölje,

oftast en tunn metalliserad folie, som förhindrar det elektriska fältet att

"läcka" ut. En antennkabel, en så kallad koaxialkabel, är uppbyggd på
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exakt samma sätt och består av en ledare innesluten i ett omslutande

elektriskt ledande hölje, oftast en kopparstrumpa. Antennkabelns funk

tion är att effektivt leda en signal från teveantennen till teven utan att

fältet läcker ut på vägen. Antennkabeln fungerar utmärkt utan att dess

hölje ansluts till "jord". På samma sätt är det med de skärmade kablar

na i elsystemet, men för att kablarnas skärmhöljen ska ha samma po

tential måste de kopplas ihop. Det är naturligt att man kopplar skärm

jorden till stomjord (som oftast är samma sak som skyddsjord) i huvud

centralen för att potentialen ska vara lika jämfört med byggnadsdelar

som i sig är direkt eller indirekt jordade. Anledningen att man jordar

höljet till skärmade kablar är alltså inte för att stänga det elektriska

fältet inne i kablarna, utan för att inte höljet i sig ska ha annan potential

än resten av rummet och ge upphov till elektriska fält.

Att byta till skärmade kablar i ett hus med gjuten betong är oftast

onödigt eftersom armeringsjärn och så kallade pansarrör ofta skärmar

av de elektriska fälten, vilket är vanligt i många flerfamiljshus. Ett tips

är att alltid börja med att möta det elektriska fältet för att se om man

kan uppnå någon förbättring genom att byta till en skärmad kabel. Det

största behovet att använda skärmade kablar brukar finns i trähus med

VP-rör i plast och ojordade uttag (byggda före 1994).

Om FK-tråd tvinnas hårt med fasledare, nolla och skyddsjord tätt

intill kommer de elektriska fälten att bli låga. Det är en enklare variant

av en skärmad kabel. Om skyddsjorden ligger runt fas och nolla utgör

den en skärm. I många matarkablar eller serviskablar är till exempel

PEN-ledaren utförd som ett antal trådar som ligger runt de tre faserna,

vilket innebär att kabeln kan sägas vara skärmad. Resultat blir bättre

med en skärmning som inte leder någon ström. Skyddsjorden är bättre

som skärm än PEN-ledaren och en separat skärmjord (dräneringsleda

re) är i sin tur bättre än skyddsjord. Kablar som har separat skärmleda

re är mjuka men dyra, exempelvis specialkablar som Wasan-flex och

NOAK. Det finns också billiga standardkablar som till exempel EKLK.

Att skärma en apparat fungerar på exakt samma sätt. Det behövs ett

elektriskt ledande hölje som stänger det elektriska fältet inne, samt att

man ser till att höljet i sig håller sig på en och samma potential som

resten. En batteridriven apparat som ger ifrån sig elektriska fält som

innesluts i en metallburk behöver inte jordas. Det är bara då man drar
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in elkablar som jordningen behövs eftersom elsystemets gemensamma

potential just valts som "jord". Begreppet Faradays bur förutsätter egent

ligen att inga kablar går in i det skärmade utrymmet. Om det inte går in

några kablar behöver buren inte anslutas till något för att fungera, men

om en kabel dras in måste en gemensam potential bestämmas för kabel

och bur, lämpligen skyddsjord.

Det är reduceringen av potentialskillnader som tar bort ett elektriskt

fält. Det kan ske genom skärmning eller jordning. Begreppet "jord"

innebär bara att man väljer en gemensam potential, exempelvis

skyddsjord som är bekvämt.

För en bildskärm behövs ett genomskinligt elektriskt ledande skikt för

att det elektriska fältet ska kunna skärmas av. Det kan göras som ett

finmaskigt nät ingjutet i glaset, eller som ett tunt metalloxidskikt på

glasytan. Nätet har den nackdelen att det syns och ger en något sämre

bild. Metalloxidskiktet på glasytan är tunt nog och går att se igenom,

men en viss spegeleffekt uppstår alltid (en spegel är för övrigt ett me

tallskikt på en glasyta). Det har varit vanligt att bildskärmar förses med

lösa skärmglas ("filter"), men för dagens moderna bildskärmar gör det

i princip ingen nytta eftersom en bra bildskärm redan har ett skärmglas

inbyggt vid leverans för att klara TCO-märkningen. Ett löst skärmglas

ska jordas, men bästa sättet att jorda är inte i vägguttaget eller i skriv

bordet utan i datorns metallhölje.

När elektriska fält ska reduceras är det oerhört viktigt att apparater

som är konstruerade för att anslutas till ett jordat uttag verkligen an

sluts i ett sådant. Att använda en dator som enbart är konstruerad för

jordade uttag i ett ojordat uttag ger extremt höga elektriska fält. Förut

om eventuella hälsoeffekter ger det problem med brus i högtalarna,

osäker modemkommunikation, dålig störtålighet från elnätet, samt sämre

dämpning av störningar från datorn. Många datorförsäljare och försäk

ringsbolag ersätter inte datorer som skadats då de varit kopplade till

ojordade uttag, till exempel vid åska. I datorn sitter komponenter som

är kopplade till skyddsjord och som ska ta hand om störningar, spän

ningstoppar och statisk elektricitet. De fungerar dock inte om skydds

jorden inte är ansluten. Om ett skyddsjordat uttag saknas där datorn är

placerad finns det tre alternativ: att flytta den till ett jordat uttag, att
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låta en elektriker montera in ett jordat uttag, eller att dra en jordad

skarvsladd från ett jordat uttag (till exempel köket).

Det är mycket viktigt att dator och bildskärm ansluts till ett jordat ut

tag, inte minst eftersom många blivit elöverkänsliga vid ojordade da

torer.

Skärmning av elektriska fält görs genom att man:

• minskar potentialskillnader genom att ansluta ledande föremål till

en gemensam punkt, ofta skyddsjord. dräneringsjord. potentialut-

jämningsjord eller jordtag.

• stänger inne fält genom att omsluta källan med ett elektriskt ledan

de hölje. Om exempelvis en kabel går ut ur det omslutande höljet

måste höljet anslutas till samma system som kabeln ingår i. ofta

skyddsjord. Det gäller bland annat skärmade kablar där skärmleda

ren alltid ansluts till en gemensam jordpunkt, oftast skyddsjord.

• använder skärmade kablar, skärmade rör av metall eller elektriskt

ledande plast, tvinnad tråd (faser, nolla, skyddsjord).

Att reducera magnetiska fältkällor

Magnetfält skapas då elektrisk ström går i en slinga (spole). Det kan

vara en transformator eller en elmotor i en apparat, men hela elnätet

kan också ses som en slinga som börjar och slutar i transformatorstatio

nen. Om slingan är liten (ström går fram och tillbaka i två ledningar

som ligger intill varandra) så blir magnetfältet svagt. Om slingan är stor

(ström går fram i en kabel och tillbaka på ett rör) så blir magnetfältet

starkt. Det finns två sätt att reducera fälten: att minska strömstyrkan

eller att minska den inneslutna arean.

Magnetfält som skapas av apparater är lokala. Fältet avtar mycket

snabbt med ökat avstånd även om fältstyrkan kan vara mycket hög intill

apparaten.

Det enklaste sättet att minska magnetiska fält är att slå av apparater

(om elektroniken arbetar även då apparaten är avslagen måste man dra

ur sladden, det gäller till exempel videon) eller öka avståndet genom

att flytta apparaten eller sig själv. Att ha dator, skrivare, skanner, fax,

telefonsvarare, skrivmaskin etc. runtomkring på skrivbordet är helt

onödigt. Flytta allting till en hylla eller ett skåp, det räcker att öka
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avståndet till någon eller några meter. Det finns skarvsladdar till tang

entbord, mus och bildskärm som står kvar på skrivbordet. Det bästa är

att samla allt i ett apparatrum där kopiator och annan gemensam ut

rustning också står. Då slipper man ljudet från utrustningen. Med sepa

rat ventilation kan också lukter och kemikalieexponering undvikas.

Det är inte nödvändigt att hänga över mikrovågsugnen då den är

igång och man behöver inte stå intill spisen under ett långkok. Genom

att ta ett steg bakåt reducerar man fältstyrkan högst avsevärt.

Det enklaste sättet att reducera fält från apparater är att slå av dem.

eller att öka avståndet genom att flytta sig själv eller utrustningen.

Magnetfält skapas då ström används, fältstyrkan avtar mycket snabbt

med avståndet.

Apparater som inte används bör vara avslagna. Moderna datorer har

ingen riktig strömbrytare; nätaggregaten är alltid igång för att till exem

pel kunna ta emot ett inkommande telefonsamtal till modemet. Ett be

kvämt alternativ till att dra ur sladden är att använda skarvdosor som

har en inbyggd strömbrytare, då kan man låta sladdarna sitta i och bara

slå av strömbrytaren på skarvdosan.

Det är viktigt att känna till att "skärmsläckare" som till exempel

visar stjärnor, fyrverkerier, en kul gubbe eller företagsnamnet som snurrar

runt, inte reducerar magnetfälten alls. Den typen av programvara ersät

ter enbart bilden med en annan bild, ibland till och med en svart bild.

Bildskärmen drar lika mycket energi och ger samma elektriska och

magnetiska fält som vid användning. Det är till och med så att "skärm

släckare" i form av mjukvaror förhindrar energisparlägen inbyggda i

moderna bildskärmar. Det är mycket bättre att ställa in energisparläget

så att skärmen stängs av efter en stund. För äldre datorer och bildskär

mar utan energisparläge finns lösa tillsatser att köpa som monteras

mellan tangentbord, mus och bildskärm. De gör bildskärmen strömlös

med ett relä då den inte används.

Så kallade "skärmsläckare" har ingen funktion förutom det rent este

tiska. Fälten är lika höga som då datorn används. Det är betydligt bätt

re att använda energisparläget eller en tillsats så bildskärmen görs

strömlös då den inte används. Då försvinner fälten och ingen energi

används - en betydande energibesparing över året.
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LOKALA FÄLT FRÅN APPARATER

En energisnål, modern apparat använder mindre ström och ger ofta (inte

alltid) lägre magnetfält än äldre apparater. Ett annat sätt att minska

strömstyrkan är att sprida ut elanvändningen över tiden. Det kan till

exempel vara bättre att tillföra en låg effekt i varmvattenberedaren hela

tiden i stället för en hög effekt då och då. Apparatens konstruktion har

stor betydelse för hur stora magnetfälten blir. Olika typer av elfiltar,

elradiatorer, elektrisk golvvärme, nätaggregat etc. kan ge radikala skill

nader i fältstyrka. Ibland kan ett byte av apparat vara bästa sättet att

minska fälten. Det gäller till exempel byte från äldre elradiatorer (ele

ment med värmespiraler i luft bakom täckplåt) till oljefyllda elradiato

rer. Den nya radiatorn har inget mätbart fält på större avstånd än knap

pa 50 cm. Konstruktionen är viktig för produktens magnetfält. Dimen

sioneras transformatorn i nätdelen på rätt sätt istället för att underdi-

mensioneras (som man vanligen gör för att spara vikt) blir magnetfälten

avsevärt lägre. Samma sak gäller för elektriska motorer, till exempel i

dammsugare.

Den viktigaste parametern som konstruktören kan påverka är den

inneslutna arean för de strömvägar (slingor) som bildas i apparaten.

Genom att alltid dra returledare intill fasledare minimeras arean och

därmed magnetfältet. För elfiltar innebär det att värmeslingan läggs ut

som en dubbel slinga istället för en enkel. För elektrisk golvvärme inne

bär det att värmekabeln har en returledare. För element är elpatronen i

det oljefyllda elementet kompakt, medan värmespiralerna i det gamla

elementet innebar stora slingor.

Slingbildning i apparater ger lokala magnetfält som avtar snabbt

med avståndet. Det är sällsynt att man kan mäta upp ett magnetfält mer

än någon meter bort. Aven stora källor som en transformator som för

sörjer ett villaområde med ström ger fält som är omätbara 2-10 meter

bort. En transformator utanför huset är i sig ingen källa till fält i huset,

däremot kan själva ställverket (om sådant finns) eller vagabonderande

ström ge magnetfält i närheten av en transformator som har större bety

delse än transformatorn själv.
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Magnetfält från apparater reduceras genom att:

• apparaten slås av - om det inte finns någon strömbrytare dras slad

den ur.

• avståndet ökas med någon eller några meter.

• apparaternas strömförbrukning minskas.

• motorer, drosslar och transformatorer konstrueras på lämpligt sätt

och strömslingor minimeras.

UTBREDDA FÄLT FRÅN ELSYSTEMET

Det som skapar magnetfält är slingor i elsystemet; att strömmen inte

går tillbaka i returledaren invid fasledaren. Genom att minska arean i

slingan minskas magnetfältet. Svetsaren kan exempelvis fästa sin jord

kabel (returledare) vid kabeln till svetshandtaget och hålla fasledare

och jordledare samlade för att minska magnetfältet.

Magnetfältet runt hårt tvinnade trådar (separata fasledare och retur

ledare) är lägre än om trådarna ligger löst bredvid varandra. Det inne

bär att det är bättre att använda kabel än lös tråd i VP-rör, men det går

givetvis att tvinna FK-tråd innan de dras in i rör. Det finns för övrigt

färdigtvinnad FK-tråd. En hård tvinning av ledarna i kabeln (hög stig

ning) ger bättre resultat än en lös. NOAK eller Wasanflex har högre

stigning än EKLK, men skillnaden i fält blir försumbar.

I ställverk där man separerar faserna från inkommande elservis och

sprider ut dem till ett antal kablar via skenor, skapas större slingor. Det

ger ofta mer magnetfält i intilliggande lokaler än transformatorn (som

ofta står intill ställverket). Lågspänningsställverk förekommer relativt

ofta i större byggnader även då transformatorn är placerad utanför. Det

finns två saker man kan göra för att få lägre magnetfält från skenpake

ten; dels kan de placeras nere vid golvet istället för som vanligt upptill

(ökar avståndet till våningen ovanför), dels kan skenorna placeras täta

re, helst i en triangel för att minimera avståndet mellan faserna och

nollskenan. Man kan även byta skenorna mot kablar där faser och nolla

hela tiden hålls samlade.

De gamla elcentralerna har oftast tre skenor för säkringarna som

ligger relativt långt från varandra. De moderna så kallade normcen

tralerna är avsevärt bättre eftersom skenorna där är tätt placerade. Norm

centralerna ger alltså lägre magnetfält, men eftersom de är gjorda i
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plast skärmas elektriska fält dåligt. Det kan dock lätt lösas genom att

normcentralen placeras inuti ett jordat plåtskåp. Normcentralen har

den fördelen att höljet inte är skyddsjordat, vilket minskar risken för

vagabonderande ström via fästen till vägg.

Som tidigare nämnts ger kablar normalt inga magnetfält. De senare

skapas enbart när en summaström finns på kabeln, vilket leder till en

vagabonderande ström. Till skillnad mot de lokala fält som skapas av

apparater (punktkällor) skapar vagabonderande ström utbredda källor

som ger magnetfält över stora ytor. Det högsta värde man normalt hittar

i magnetfältet av vagabonderande ström är i storleksordningen tio /xT.

Vanligtvis påträffas inte fältstyrkor över en till två /xT. För apparater

kan det högsta värdet (intill apparaten) uppgå till 100-100 000 /xT,

men vanligtvis är man inte i direkt kontakt med apparater (förutom

möjligen rakapparaten och hårfönen). Redan på några decimeters av

stånd är fälten oftast under en /xT. Till skillnad mot apparater ger vaga

bonderande ström magnetfält mellan 0,1-2 /xT i hela byggnader. De här

magnetfälten finns mer eller mindre hela tiden, medan apparaternas

lokala fält finns endast uppträder korta stunder då apparaten är igång.

Att öka avståndet till fält av vagabonderande ström är ofta svårt (om

man inte ger sig ut på en promenad). Man kan dock pröva att förflytta

sig uppåt i byggnaden och bort från vägar (där kablar och rör oftast

ligger). Ett rum högt upp i ett hörn som vetter in mot gården har sanno

likt lägre magnetfält än ett rum på bottenvåningen rakt ovanför pann

rummet.

Vagabonderande ström kan uppstå mellan skyddsjordade höljen på

två elcentraler, mellan elcentral och apparat, eller mellan två appara

ter. Typiskt är att två elcentraler monteras på samma metallställning.

Problemen försvinner dock om konsolen kapas eller om den ena cen

tralen monteras på en träskiva. Den typen av fel är särskilt vanligt i

byggnader som innehåller polis- eller brandmyndigheter där man har

separat system för reservkraft som ger upphov till omfattande sling-

bildning i elsystemet (mellan ordinarie och reservkraft).

Reservkraft är också ett problem eftersom det ofta finns både en

skyddsjordsförbindelse till drivande transformator via elservisen och

ett eget jordtag. I dessa fall kan det vara svårt att få gehör för att bryta

PE-ledaren, även från reservkraft till det egna jordtaget. En tänkbar
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lösning är annars att lägga det egna jordtaget på samma relä som kopp

lar in reservkraften. En praktiskt genomförbar lösning är att "kortslu-

ta" mellan inkommande elservis och det egna jordtaget. Det förhindrar

inte problemet med vagabonderande ström, men den flyttas däremot

till ett begränsat område. Detta fungerar bara då elservis, reservkraft

och jordtaget ligger nära varandra. Installation av en sugtransformator

är kanske den allra elegantaste lösningen.

Vagabonderande ström kan reduceras genom att:

• strömmen "sugs" tillbaka från den vagabonderande strömvägen till

PEN-ledaren med en sugtransformator.

• den vagabonderande strömvägen bryts med galvanisk åtskiljning av

rör eller apparaters fästpunkter i byggnaden, eller genom att dub-

belisolerad utrustning används istället för skyddsjordad.

• överbryggningspunkten mellan nolla (N) och skyddsjord (PE) flyttas

närmare transformatorn (installation av partiella eller kompletta fem-

ledarsystem).

• strömmen minskas i PEN-ledaren med bättre balans mellan faser

nas belastning, minskad last eller minskad övertonshalt.

• egen transformator och eget jordtag används i kombination med fem

leda rsystem.

o

Åtgärderna har listats i den ordning de bör sättas in: efter förväntad

effekt per krona.

ATT SKÄRMA MAGNETISKA FÄLT

Det finns tre sätt att skärma av magnetfält:

• magnetfältet leds förbi ett utrymme med ett ferromagnetiskt

material, till exempel järn eller /x-metall.

• magnetfältet reflekteras genom virvelströmmar i en plåt av ett

elektriskt ledande material, till exempel aluminium.

• magnetfältet upphävs genom att ett motriktat fält skapas med stora

spolar, magnetfältssensor och reglerutrustning.

Att leda magnetfältet i ett material förbi (runt) ett utrymme påminner

om hur Faradays bur reducerar elektriska fält. På samma sätt kommer

fältet att ta den enklaste vägen och följa skärmhöljets material istället

för att gå i luft. Materialet måste vara ferromagnetiskt. Vanlig järnplåt
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duger även om transformatorplåt eller /x-metall har bättre magnetiska

egenskaper, /x-metall har mycket bra egenskaper även för låga frekven

ser, vilket gör att plåten inte behöver vara så tjock. Materialet är dock

mycket dyrbart och dessutom svårarbetat och ömtåligt. Det går inte att

böja, löda eller svetsa utan att de magnetiska egenskaperna går förlora

de, /x-metall används främst i apparater vid konstruktionsstadiet.

Det är svårt att skärma av ett rum för magnetfält från vagabonderan

de ström. Magnetfältet kommer från en utbredd källa, har mycket låg

frekvens och det krävs därför tjocka plåtar. För att uppnå en dämpning

till en tiondel av fältstyrkan kan upp till tio millimeter tjocka plåtar

behövas. De måste täcka golv, tak och väggar och alla skarvar måste

vara svetsade. Alla öppningar, till exempel fönster och dörrar, försäm

rar dämpningen.

Ett alternativ är att använda aluminiumplåt (eller annat material

som leder ström bra, till exempel koppar, guld eller silver) där magnet

fältet inducerar virvelströmmar som fördelas så att strömmen skapar ett

motriktat magnetfält. Resultatet är att magnetfältet reflekteras mot plå

ten. För att skärma av ett rum krävs dock omkring en till tio millimeter

plåtar som även i detta fall måste svetsas samman.

En effekt som ofta glöms bort är att magnetfältet kan vika av runt

kanterna på en skärmplåt. Om man lägger en plåt på ett golv för att

minska magnetfältet från en transformatorstation i våningen under så

kommer fältet att öka lokalt invid kanterna på plåten, en kanteffekt.

Magnetfältet kan liknas vid en ballong. Skärmplåten deformerar fältet

på samma sätt som en plåt som trycks in i en ballong och som sväller

upp över kanterna. Till skillnad mot ballongen kommer magnetfältet att

börja svälla upp redan innan det nått kanten på plåten. Plåten måste

vara avsevärt större än utrymmet som ska skärmas, alternativt att den

dras upp på väggarna som en "balja" eller som en "mössa" om den

monteras i taket i våningen under. Då kan fältet inte vika in över plåten

på samma sätt. Den metoden har använts för att minska magnetfält från

transformatorstationer med hyggliga resultat. Det är dock mycket vik

tigt att det inte vagabonderar ström. I så fall kommer fältet inte att
o

minskas nämnvärt eftersom det förekommer "överallt". Åtgärder som

att bygga om skenpaket i ställverket kan ha större betydelse än skärm

plåten.
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Det är lättare att skärma det lågfrekventa magnetfältet från en appa

rat än från utbredda källor. Motorer, drosslar och transformatorer kan

lindas med en plåt som skärmar av magnetfältet. Problemet är bara att

man därigenom förändrar de magnetiska egenskaperna hos elektroni

ken, något man inte alltid kan göra utan bieffekter. För drosslar kan en

skärmning ge en så stor förändring av egenskaperna att apparaten upp

hör att fungera, för transformatorn och motorn kan effektförluster och

värme ge problem.

En generellt råd är att undvika att ens försöka att skärma av lågfrek

venta magnetfält. Tricket är istället att undvika att skapa magnetfält.

Några försök har gjorts att skärma av rum för lågfrekvens till höga kost

nader. Ett likvärdigt resultat hade i stället kunnat uppnås genom att

reducera de vagabonderande strömmarna.

Att reducera elektromagnetiska fältkällor

Att reducera källor till elektromagnetiska vågor är att undvika trådlösa

telefoner, mobiltelefoner, radiostyrd utrustning (leksaker, garageportar,

lyftkranar, trådlös mus etc), kommunikationsradio och liknande. Aven

radiomottagare kan ge ifrån sig radiofrekventa signaler av ungefär sam

ma frekvens som de som tas emot (på grund av lokaloscillatorn. De

apparater som inte kan stängas av flyttas bort. Mobiltelefonen kan flyt

tas bort från huvudet med hjälp av en öronsnäcka och mobiltelefonen

kan hänga på höften eller läggas i närheten. I bilen är en extern antenn

en självklarhet för mobiltelefonen. Bilen kan ses som en skärmbur med

öppningar som gör att mobiltelefonins 900 MHz lätt tar sig ut, men all

plåt runtom kommer att stänga inne en del GSM-strålning i kupén. Fäl

tet från mobiltelefonen studsar runt inne i bilen och den eller de som

sitter där är i stort sett det enda som absorberar strålningen. Med en

extern antenn bildas fältet i stället utanför plåtburen och fälten inuti

blir låga, dessutom förbättras telefonens funktion.

SKÄRMNING AV ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR

Högfrekventa elektromagnetiska vågor är knepiga att skärma av. Pro

blemet kan liknas vid vattenvågorna och båten som nämnts tidigare:

Om det finns en läcka någonstans i båten rinner det in vatten. På sam

ma sätt är det med ett skärmrum: Ett skärmat utrymme för att stänga
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högfrekventa elektromagnetiska fält ute kräver hög kvalitet och kom

petens som garanterar att det håller tätt. Det är inte säkert att ett rum av

svetsade plåtar är tätare än hopnajade putsnät. En enskild spik genom

plåten eller en kabel kan radikalt försämra skärmningens effektivitet.

Ett elektromagnetiskt fält som träffar en bur av plåt (exempelvis

koppar) med helsvetsade fogar helt utan öppningar följer höljet, medan

utrymmet inuti är helt fritt från fält. Men problemet uppstår direkt om

man gör en öppning för en dörr, fönster eller ventilation (vad har man

annars för nytta av skärmrummet?). Om våglängden för fältet är litet i

förhållande till öppningens storlek går fältet obehindrat in genom öpp

ningen. Med öppningens storlek avses det största mått som finns på

tvären eller längden. En dörr omfattar ca två meter och släpper lätt

genom vågor med våglängder upp till två meter. Ofta räknar man med

att öppningen inte får vara större än en tiondel av den största våglängd

som ska skärmas av. För dörren motsvarar en våglängd på tjugo meter

en frekvens på femton MHz, vilket innebär att skärmrummet kommer

att fungera relativt bra för fält under femton MHz även om dörren är

öppen.

Vad händer om dörren täcks med plåt och hålls stängd? Det blir

faktiskt ingen större skillnad; den längsta öppningen i metallhöljet är

fortfarande två meter längs dörrspringan. Först då en elektrisk kontakt

uppstår mellan plåten på dörrbladet och dörrkarmen (resten av skärm

rummet) slutar dörröppningen att läcka fält. Om en fog i skärmrummets

vägg eller mellan dörr och karm har en sträcka av tjugo centimeter som

saknar elektrisk kontakt så innebär det att fält över 150 MHz kommer

att läcka in, till exempel mobiltelefoni.

Förutom fogar mellan delar av skärmrummet måste även rör och

kablar hanteras mycket noggrant. På en radio finns en antenn, vilket

egentligen bara en metallpinne som leder in fältet till radions elektro

nik. Om en bit elektrisk kabel på en meter hålls upp i luften så fungerar

den på samma sätt som metallpinnen (antennen). Kabeln träffas av det

radiofrekventa fältet (från exempelvis rundradion) och leds sedan längs

kabeln eftersom det elektriska motståndet är lägre för koppartråden än

för luft. När fältet inte kan gå längre längs kabeln går det vidare i luf

ten. Om kabeln nu förs in genom skärmrummets vägg så har det för

sämrats radikalt! Dels finns en antenn utanför rummet (den del av ka
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beln som är utanför rummet), dels finns en antenn inuti rummet (resten

av kabeln). Resultatet är att fältet träffar kabeln utanför skärmhöljet,

går genom skärmhöljet och strålar ut från kabeln inuti det skärmade

utrymmet.

Av de tre skärmade hus och tiotalet skärmrum somförfattaren

studerat har inget uppfyllt rudimentära dämpningskrav på

radiofrekvens. Alla byggdesför att ge en elöverkänslig person ett

utrymme med låga radiofrekventa fält, men har undermålig

kvalitet och design. Som exempel kan nämnas kablar och rör

eller spikar, skruvar och häftklammer som går tvärs genom

skärmväggen, att elektriskt ledande packningarför dörrar och

fönster saknas, att elektriskt ledande glas saknas, att filter har

monteratsfel och så vidare. EMC-kompetens har inte använts

utan man har i stället anlitat konsulter via hälsovårdskanaler,

typiskaför elöverkänslighetsfrågor.

Ett skärmrum fungerar endast som en Faradays bur om inget går ge

nom skärmhöljet och det inte finns några öppningar eller hål. men i

praktiken ser ett skärmrum inte ut så. Varje detalj är viktig för att inte

radikalt försämra skärmens effektivitet. God teoretisk förståelse och

praktiskt kvalitetstänkande krävs.

Anlita traditionell (militär eller civil) EMC-kompetens om utrustning

eller rum ska skärmas av för högfrekventa fält eller signaler.

En observant läsare kanske har noterat att det inte står något om jord-

ning eller skyddsjord för att reducera radiofrekventa fält. Anledningen

är att skyddsjord inte kan användas för att leda högfrekventa signaler.

Ju högre frekvens, desto långsammare går det i ledaren. Avståndet måste

därför göras kortare för att effektiviteten ska kunna behållas. I mega-

hertzområdet måste avståndet i de flesta fall vara mindre än en meter

till jordpunkten. Skyddsjord saknar alltså funktion för radiofrekventa

fält. Ett skärmrum eller en skärmad apparat behöver inte anslutas till

skyddsjord, förutom om man samtidigt får problem med lågfrekventa

elektriska fält där skyddsjord kan hjälpa, alternativt att höljet av elsä-

kerhetsmässiga skäl måste skyddsjordas.
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Skyddsjord behövs inte för att Faradays bur ska fungera. Ett skärmat

rum eller en skärmad apparat kan däremot jordas av andra skäl. till

exempel elsäkerhetsskäl.

Filtrering av ledningsbunden störning

Störningar som orsakas av utrustning på elnätet, eller som kommer via

luft och möter kablarna, följer all metall som är i kontakt med varandra.

Det innebär att elnätet fungerar som en gigantisk, vildvuxen och vitt

förgrenad antenn. Det går därför utmärkt att använda elsystemet som

TV- och radioantenn, men det kräver speciella anpassningskretsar och

filter.

Störningarna uppkommer av all elektronik och av alla apparater som

slås av eller på. Störningarna går via nollan och möter skyddsjord och

PEN-ledare, därifrån sprids de åt olika håll. Om det finns vagabonder

ande ström så kommer även störningarna att vagabondera. Notoriska

källor till högfrekventa störningar är dimmer (ljusreglering), varvtals

reglering, lysrör, lågenergilampor och de nya HF-drivna lysrören.

För att begränsa störningen försöker man ofta stänga den inne i en

apparat, vilket kräver att apparaten på något sätt är innesluten i ett

skärmande hölje. Men för att störningen inte bara ska följa kabeln ut ur

höljet måste ett filter användas. Filtret kan bestå av en ring (toroid) av

järn eller magnetit som försvårar för störningen att gå längs ledaren,

ungefär på samma sätt som sugtransformatorn gör det trögt för vagabon

derande ström. En annan metod är att använda en kondensator för att

koppla en högfrekvent störning till höljet. På så sätt blir skärmhöljet

tätt för högfrekvent störning även om kabeln och kondensatorn släpper

genom lägre frekvenser. Det största problemet är att man då tenderar

att flytta störningarna ut på skyddsjord.

Elektriska apparater och annan utrustning måste uppfylla vissa krav

och inte ge störningar som påverkar radio, kommunikation eller andra

apparaters funktion. Olika slags kondensatorfilter används ofta för att

uppfylla kraven. När apparaten sedan kontrolleras och ska godkännas i

produktkontrollen (exempelvis för CE-märket) mäts ett exemplar av

produkten. Varje enstaka exemplar kanske klarar störskyddsreglerna,

men ingen tar ansvar för situationen då hundratals apparater (till ex



176

empel HF-lysrör) monteras i en installation. Störningarna från var och

en av apparaterna tenderar att gå ut på skyddsjord och spridas via kon

densatorn.

Ett filter kan i princip åstadkomma:

• att den inkommande störningen absorberas -slutresultatet blir vär

me.

• att störningen reflekteras - om den kom inifrån apparaten tvingas

den studsa runt där inne. om den kom utifrån kan störningen gå till

baka samma väg eller gå ut i luft eller utanpå höljet.

• en avledning - att störningen leds åt ett annat håll. eller förbi något

man vill skydda (jämför åskledaren).

• en transmission - att något släpps igenom, men ett filter som inte

släpper genom nyttosignalen är meningslöst, konsten är att inte släp

pa genom störningen samtidigt.

Filter ska normalt sett sitta i ett skärmhölje. Ett EMC-filter med ex

tremt god dämpning (100 000 gånger) ger en mycket dålig dämpning

om det monteras invid en elcentral i ett vanligt hus. Eftersom skärm

väggen saknas fungerar inte filtret som avsett.

Filter är ett mycket svårt område och samma sak gäller skärmning

och jordning. En rekommendation är att inte använda filter i situationer

de inte är konstruerade för. En sådan åtgärd kan snarare förvärra situa

tionen än förbättra.

Filter eller störskyddstransformatorer (isolations-, full-, delta-Y-, Z-

eller elmiljötransformator - kärt barn har många namn) kan effektivt

hindra en ledningsbunden störning som går längs en ledning om den

installeras på rätt sätt. Problemet är att ledningsbundna störningar som

leds via skyddsjord nästan alltid återfinns även på vattenledningsrör,

plåttak, ventilationstrummor, armeringsjärn och liknande. Störningen

kan därmed inte reduceras genom att endast en ledning åtgärdas, utan

man måste avskärma utrymmet helt enligt EMC-teknik. Det bästa är

alltid att åtgärda störningsproblemet direkt vid de enskilda störkällor

na.
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A. FRÅGOR OCH SVAR

Det här avsnittet innehåller en samlingfrågor och svar som kanske

inte finns på annan plats i boken. Den som läser det här avsnittet och

blir nyfiken och vill veta merfortsätter lämpligen med bokens andra

delar.

Elöverkänslighet

ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET ETT SVENSKT FENOMEN?

Nej, elöverkänsliga finns jorden runt i olika omfattning.

ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET ETT KLIMAKTERIEPROBLEM?

Nej, alla åldrar, kön, socialklasser och utbildningsnivåer är repre

senterade. Det finns elöverkänsliga busschaufförer, sekreterare, fors

kare, ingenjörer, professorer, arbetslösa, pensionärer och barn.

ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET ETT PSYKISKT PROBLEM?

Nej, inte i den meningen att det inte existerar, att det är inbillning.

Det finns heller inget som tyder på att psykiska problem skapar elö

verkänslighet. Däremot kan elöverkänsligheten — socialt och bioke

miskt — skapa psykisk ohälsa.

BEROR ELÖVERKÄNSLIGHET PÅ STRESS?

Stress är ett tecken på att kroppen försöker kraftsamla inför en upp

gift och långdragen stress är skadlig. En stressad kropp är generellt

mer mottaglig för sjukdom. Det finns dock inget som specifikt tyder

på att stress är en orsak till elöverkänslighet, inte heller att det är en

utlösande faktor. Mätning av stresshormoner hos elöverkänsliga har

i en studie utförd av Arnetz visat höjda halter av prolaktin, medan
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flera andra studier inte visat signifikanta skillnader mot friska kon

trollgrupper i samma miljö. Däremot kan det givetvis uppstå en stres-

situation om man får besvär av exempelvis bildskärmen samtidigt

som man måste arbeta med den.

ÄR DET BARA BILDSKÄRMAR SOM GER BESVÄR?

Nej, även om bildskärmen är den enskilt största källan till besvär så

kan nästan all elektrisk utrustning, även batteridriven, ge besvär.

ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET EN HUDÅKOMMA?

Nej, elöverkänslighet ger upphov till en lång rad olika symptom som

drabbar individen olika. Vissa har besvär av neurologisk karaktär,

men saknar hudsymptom. Hudbesvär av bildskärmsarbete är kanske

det vanligaste och mest synbara och tydliga exemplet, men symptom

som huvudvärk, sömnstörningar, led- och muskelvärk, ögonbesvär,

hjärtstörningar och besvär med andningsvägarna (andnöd, slem, för

kylnings- och allergiliknande symtom) förekommer.

ÄR PROBLEM MED ELEKTROMAGNETISKA FÄLT ETT NYTT PROBLEM?

Både ja och nej, det beror på vad man menar. Benämningen "elöver

känslighet" är relativt ny, men det finns rapporter om elöverkänslig-

hetsliknande symptom på 1960-talet. Liknande problem fanns dock

redan 1930 hos telefonister i telefonväxlar och gick under benäm

ningar som telegrafistsjukan. Efter andra världskriget förekom en

del problem med den nya radartekniken. Det var dock först under

slutet av 1970-talet som besvären blev allmänt uppmärksammade i

samband med bildskärmsarbete. Från början kallades besvären "bild

skärmsskada". Begreppet elöverkänslighet började användas först

på slutet av 1980-talet. Sedan dess har elmiljön förändrats radikalt

samtidigt som symptomen har uppmärksammats i allt högre utsträck

ning.

ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET EN SJUKDOM SOM SKAPATS AV MEDIA?

Nej. Kännedom om en sjukdom kan bidra till att besvären diagnosti

ceras, att det skapas ett gemensamt namn och att antalet kända fall

ökar. I den meningen är det en massmedial sjukdom eftersom den

tidigare var okänd. Finns det inga symptom blir det inte heller någon
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massmedial epidemi eftersom det saknas en grogrund. Allmänheten

känner inte igen beskrivningen i media och inget händer. Om det

däremot finns en mängd odiagnosticerade besvär kan en medial be

vakning leda till att dessa personer uppmärksammas på sina besvär

och att symtomen ges ett namn. Namnet på en sjukdom och mäng

den kända fall kan alltså sägas vara massmedialt inducerad. Däre

mot är det allmänna löjet och oförståelsen inför elöverkänslighet en

faktor som förhindrar den självställda diagnosen "elöverkänslig",

vilket sannolikt gör gruppen underrepresenterad.

KAN EN ELÖVERKÄNSLIG BLI BÄTTRE?

Ja, rätt tekniska åtgärder i ett tidigt stadium har visat sig vara myck

et effektiva och ge bra resultat. Ofta går besvären tillbaka, i många

fall helt och hållet. För andra kan besvären vara av allvarligare art

och kräva mer omfattande åtgärder, inte bara på arbetet utan också i

bostaden. Aven personer med extrema besvär kan efter en återhämt

ningstid i elfri miljö oftast återvända till ett mer normalt liv. Med rätt

miljö är den samlade erfarenheten att man blir bättre.

KAN EN ELÖVERKÄNSLIG BLI HELT FRISK?

Ja, men alla blir det inte. Det beror på vad man menar med "frisk".

Av de som endast haft lättare hudbesvär blir merparten helt friska

och har inga problem i någon elmiljö. Tyvärr verkar en grupp ha en

kvarvarande överkänslighet även när de blivit avsevärt bättre jäm

fört med då symptomen var som värst. Det kan liknas vid pollenal

lergi: så länge det inte finns pollen i luften känner man sig och upp

fattas som helt "frisk", men symptomen kommer tillbaka då man

exponeras.

FINNS DET ÖVERHUVUDTAGET NÅGRA VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR

ELÖVERKÄNSLIGHET?

Ja och nej, beroende på hur man definierar "bevis". Empiriska ob

servationer har alltid varit grunden för all vetenskap och det finns

mängder med observationer som visar att personer med elöverkäns

lighet verkligen mår dåligt. De berättar att besvären uppstår i sam

band med att apparater används eller i vissa lokaler, vilket de själva

tolkar som elexponering. Det finns dock inga teoretiska modeller



180

som kan förklara varför och hur det sker. Det är välkänt att en inter-

aktion mellan biologiskt material och elektromagnetiska fält verkli

gen sker under varierande omständigheter, men hur det går till vet

man ännu inte.

ÄR DET BARA LÅGFREKVENTA FÄLT SOM PÅVERKAR

ELÖVERKÄNSLIGA?

Det vet man ännu inte, men mycket tyder på att högfrekvens också

kan vara ett problem. Det finns exempel där åtgärder som endast

minskat högfrekventa fält lindrat besvären. Det går inte att utesluta

någon del av frekvensspektrumet, inte heller betydelsen av modula

tion eller signalform.

'JAG SLOG AV STRÖMMEN I HUSET ÖVER NATTEN MEN BLEV INTE

BÄTTRE"

Många elöverkänsliga beskriver att det kan ta en längre tid, ofta da

gar, innan det går att känna skillnaden. Ha därför inte för bråttom

utan testa en åtgärd i taget och ge den en rimlig chans.

HUR KOMMER DET SIG ATT JAG SOM ELÖVERKÄNSLIG MÅR DÅLIGT

FLERA DAGAR DÅ JAG ÅKER TILL FJÄLLEN?

Ett antal elöverkänsliga har beskrivit det som en sorts abstinens: de

kan få symptom eller till och med må sämre än hemma då de åker till

en plats helt utan elsystem. Det brukar gå över på en eller ett par

dagar och därefter mår de flesta mycket bra. En ny tillvänjningsperi

od kan behövas då man åker hem igen. Det kan alltså ta tid att vänja

sig vid ett miljöombyte.

JAG BOR 150 M FRÅN EN KRAFTLEDNING. SKA JAG FLYTTA?

Det går inte att ge ett definitivt råd, men med stor sannolikhet finns

det andra källor till fält i och runt huset som mycket väl kan vara

starkare än det från kraftledningen. Om så är fallet är det bättre att

åtgärda dem, till exempel apparater i huset, vagabonderande ström

på kallvatten- eller fjärrvärmerör eller liknande. Det är också stora

skillnader mellan olika kraftledningar, hur stor ström de bär eller

hur de är konstruerade. Ar det en mindre kraftledning (tio kilovolt

eller lägre) så brukar magnetfälten vara låga redan på korta avstånd.
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Forskning och teknik

FINNS DET INGEN FORSKNING?

Jodå, det finns över 10 000 forskningsrapporter inom området bio

logisk interaktion med elektromagnetiska fält (men bara något tiotal

om elöverkänslighet). Många av dessa påvisar effekter även på nivå

er som förekommer allmänt i vår vardagsmiljö. Bra teoretiska model

ler och förklaringar saknas i mångt och mycket fortfarande, men det

innebär ingen motsättning. Empirisk kunskap är trots allt grunden

för all vetenskap.

VARFÖR ANVÄNDER MAN FÖRSÖKSDJUR SOM ÄR GENETISKT

BETINGADE ATT LÄTT FÅ CANCER?

Helt enkelt för att det är bekvämt. Ska man studera en sjukdom är

det självklart sjuka djur man vill koncentrera sitt försök på. Det är

inte antalet försöksdjur som får cancer som är intressant utan skill

naden mellan gruppen av försöksdjur utsatta för en misstänkt faktor

och de som inte är det.

ÄR DET INTE SKILLNAD PÅ MÖSS OCH MÄNNISKOR?

Skillnaden är inte så stor som man skulle kunna tro. De flesta biolo

giska processer är gemensamma, särskilt på cellnivå. Cancer gör

ingen åtskillnad på möss eller människor, däremot är skillnaden i

livslängd viktig. Risken att få cancer ökar med åldern (möss lever

två år jämfört med våra ca 80 år).

OM CANCER SKULLE VISA SIG HA ETT SAMBAND MED MAGNETFÄLT.

BORDE INTE ANTALET CANCERFALL ÖKA MED ÖKAD ELANVÄNDNING?

Inte nödvändigtvis. Själva konstruktionen av elsystemet, men fram

förallt apparaterna vi kopplar in på elnätet, har haft större betydelse

för exponeringen för magnetfält än en ökad elanvändning. Många

apparater har blivit bättre och ett byte från luftledningar till kablar

har i många fall sänkt magnetfälten. Under de senaste femton åren

har däremot en ökande mängd elektronik använts som givit överto

ner på elnätet. På grund av det har magnetfältets karaktär ändrats,

men styrkan har också ökat på grund av att övertonerna lett till en
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ökad vagabonderande ström. Antalet dödsfall i vissa cancertyper har

ökat, medan andra har stått still eller minskat. Utvecklingen av be

handlingsmetoder spelar givetvis en stor roll i de olika trenderna.

Antalet upptäckta fall visar dock allmänt en uppåtgående trend, vil

ket kan bero både på miljöfaktorer och bättre diagnostik.

DET JORDMAGNETISKA FÄLTET ÄR JU 50 HUR KAN DÅ 0.2 pT VARA

FARLIGT?

Det jordmagnetiska fältet är statiskt och inducerar ingen energi i en

stillastående kropp, det gör däremot växelfältet på 50 Hz från en

kraftledning. Man måste alltid ta hänsyn till ett fälts frekvensinne

håll eftersom det påverkar energiinnehållet. Det som överför energi

är tidsderivatan av fältet, en högre frekvens motsvarar högre energi.

Ibland sägs det att lågfrekventa fält inte kan utgöra ett problem ef

tersom "energikvantat" är för litet, vad innebär det?

Resonemanget stödjer sig på en beräkning som säger att energikvan

tat (fotonen) är direkt beroende av frekvens, och låg frekvens bety

der låg energi. 50 Hz är en extremt låg frekvens och innebär ex

tremt låg fotonenergi. Felet med resonemanget är grundläggande;

jämför små vattendroppar i syndafloden. Varje enskild foton (vatten

droppe) kanske inte är så kraftfull, men det betyder inte att summan

av ett stort antal är betydelselös.

Mätning

KAN MAN SÄGA ATT EN SIGNAL HAR EN VISS FREKVENS?

Alla signaler har en viss grundfrekvens, men de flesta har dessutom

en lång rad andra frekvenskomponenter, bland annat övertoner. Det

innebär att man sällan kan tala om en frekvens. Istället brukar spektra

eller oscilloskopbilder användas för att beskriva signalen.

I VILKEN ENHET MÄTS MAGNETFÄLT?

Magnetfält kan mätas i ampere per meter, A/m. En vanligare enhet

är tesla som förkortas T. Den vanligaste storleken är /xT, medan mT

är 1 000 /xT och nT är 0,001 /xT. En amerikansk enhet är gauss (G);

1 mG är 0,1 fÅ,T.
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VAD BETYDER KV. MA ELLER pT?

Prefix används för att man ska slippa skriva ut massor av nollor.

Exempelvis är kV detsamma som 1 000 V, MV betyder 1 miljon V,

mT är 0,001 T, /zT betyder en miljondels T, och nT är en miljarddels

T. Efter prefixet kommer storheten som anger vad som mäts; V står

för volt, A för ampere och T för tesla.

JAG HAR ETT INSTRUMENT SOM MÄTER MAGNETFÄLT. VARFÖR

GJORDE DET UTSLAG UTE I SKOGEN?

Magnetfält skapas av elektrisk ström och det kan ha funnits en kraft

ledning, en kabel eller ett rör med vagabonderande ström i närheten

(inom några hundra meter eller närmare). Men ett åsknedslag utgör

också en stor ström och skapar kraftiga magnetfält. Aven med ett

enkelt mätinstrument kan man se utslag av magnetfältspulser för varje

blixt på många kilometers håll. En annan vanlig orsak är att mätin

strumentet mäter högre upp i frekvens (säg 100 kHz eller mer) och

därmed ger utslag för radiosändare. En långvågssändare kan till ex

empel ge utslag på flera hundra mils avstånd.

JAG MÄTER UPP 0.6 pT I HUSET. KAN DET VARA KRAFTLEDNINGEN

100 M BORT?

Det låter lite väl högt. För att ta reda på hur det förhåller sig kan man

ta mätinstrumentet och mäta utanför huset och gå mot kraftledning

en. Om fältet hela tiden ökar så beror det på kraftledningen. Om

fältet är lägre utanför huset är orsaken en källa inuti huset. Om fältet

ökar med ökat avstånd från kraftledningen ligger källan åt det hållet.

Det kan vara rör eller kablar i mark.

SKAPAR INTE MÄTNING AV FÄLT ONÖDIG ORO?

Ur en viss synvinkel kanske, men bara om man antar att fälten i sig

inte är en riskfaktor. Det finns läkare och forskare som ser på elöver

känslighet med en "psykologisk förklaringsmodell". De är ofta akti

va inom psykosomatik eller kognitiv terapi. Med det betraktelsesät

tet ska man inte mäta fält eftersom det bekräftar och befäster patien

tens "villfarelse" eller fokusering på just fält som problem. Aven

från arbetsgivarsidan framförs ibland att man inte ska mäta elektro

magnetiska fält eftersom "det skapar oro". I sådana fall värderar
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man oron som ett större problem än fältens verkningar. Den som

underlåter att skaffa kunskap om fysikaliska faktorer som eventuellt

kan påverka den anställdes välbefinnande avviker från andemeningen

i Arbetsmiljölagen, myndigheternas försiktighetsprincip och Miljö-

balken. (se vidare sid. 209 i Appendix)

Magnetiska fält och vagabonderande ström

NÄR UPPTÄCKTES MAGNETFÄLT?

o

Ar 2637 f. Kr omnämns magnetisk kraft för första gången i litteratu

ren. Under den kinesiske kejsaren Hoang-ti's 61a regeringsår kon

struerades en vagn med en staty av en yppig kvinna som visade de

fyra väderstrecken och som alltid visade vägen mot söder. Detta är

också första gången som kompassen finns beskriven [Klap].

FINNS MAGNETFÄLT I NATUREN?

Ja. Naturligt förekommande magnetiskt mineral är sedan mycket länge

känt i hela världen. Numera kallas det magnetit i Sverige, tidigare

"segel-sten" (seende sten). Islänningarna säger "leiderstein" (väg

ledande sten), engelsmännen "lodestone", fransmännen "1'aminant",

spanjorerna "iman" (älskande sten), ungrarna "magnet kö" (älskar

sten), grekerna "siderites", i sanskrit "ayaskånta" (söker sig till järn),

aztekerna "tlaihiomani tetl" (stenen som drar genom andning) etc.

Magnetit är ett järnoxidmineral som finns i jordskorpan, men det har

visat sig att magnetitkristaller kan produceras av bakterier, djur och

människor. En permanent magnet, en kompass och jordklotet har ett

statiskt magnetfält som inte varierar i tid. Varierande fält kan bland

annat påträffas i samband med åskväder.

VAD ÄR GALVANISK STRÖM?

Luigi Galvani gjorde i slutet av 1700-talet experiment där han fick

musklerna i grodlår att dra ihop sig. Därmed ansåg han att han kun

de visa att elektricitet och liv hörde ihop och kallade det animalisk

elektricitet. Volta ansåg att Galvanis animaliska elektricitet helt en

kelt berodde på en galvanisk ström (kontakt mellan olikartade me

taller), och att liv inte hade något med saken att göra. Galvani kon-

trade med att visa att grodlåren ryckte till av elektricitet även utan
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galvanism. Detta är en kontrovers som fortfarande pågår. Ar elektri

citet en fundamental del av biologiskt liv eller en bieffekt? Galvani

utestängdes från universitetet och därmed från möjligheten att expe

rimentera och dog kort därefter. En av Voltas lärlingar återupptog

Galvanis arbete med grodlåren, vilket la grunden till dagens bio-

elektromagnetiska forskningsområden.

VAD ÄR FÄLT?

Fält kan beskrivas som en kraftpåverkan på avstånd. Tyngd är ett

exempel: En kraft verkar på en kropp och får den att falla (dras mot

jordens mitt). Tyngdkraft kan beskrivas som ett gravitationsfält. På

samma sätt kan ett elektriskt fält användas för att förklara hur två

elektriska laddningar dras emot eller stöts ifrån varandra, och ett

magnetfält kan förklara varför kompassen riktar in sig efter jordens

magnetfält. Ett fält har en styrka och en riktning för varje punkt i

rymden vid varje tidsögonblick. Fält kan vara både enkla eller omått

ligt komplexa.

VAD ÄR FREKVENS OCH VÄXELFÄLT?

Om laddningar rör sig fram och tillbaka utgör de en växelström; de

växlar riktning periodiskt. Tiden för en svängning (växling) benämns

periodtid och kan uttryckas i antal svängningar per sekund, så kal

lad frekvens (anges i hertz, Hz). 1 kHz är 1000 Hz, 1 MHz är 1 miljon

Hz, 1 GHz är 1 miljard Hz. Om man vet hur snabbt signalen rör sig

går det att beräkna längden för en svängning per meter, vilket utgör

våglängden (mäts i meter). En växelspänning skapar ett elektriskt

växelfält och en växelström skapar ett magnetiskt växelfält. Ordet

"växelfält" visar enbart att fältet växlar i tid. Ett långsamt växlande

fält kallas för lågfrekvent och ett snabbt växlande för högfrekvent.

Hur gränsen dras beror på sammanhanget.

VAD SKAPAR EN ELEKTRISK STRÖM?

Om laddningarna i ett elektriskt fält får möjlighet att röra sig genom

att man kopplar in en elektrisk ledare mellan två punkter i fältet

kommer de att förflytta sig i ledaren — en elektrisk ström flyter. Ström

men flyter från en högre (positiv) potential mot en lägre. En hög

elektrisk fältstyrka driver mer ström (jämför ett högt vattentryck i ett
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rör). Det elektriska fältet driver laddningarna att flytta sig och får

strömmen att flyta. Ström mäts i ampere och förkortas A, ibland an

vänds prefix; mA betyder 0,001 A, /xA betyder en miljondels A.

VAD ÄR IS0LAT0R. LEDARE OCH MOTSTÅND?

Förmågan hos ett föremål att leda ström kallas resistans eller mot

stånd. En elektrisk ledare är ett ämne där elektriska laddningar är

fria att röra sig. Exempel på bra ledare (lågt motstånd) är exempelvis

koppar, silver, guld och aluminium. En isolator är ett ämne där ladd

ningarna inte kan röra sig (högt motstånd), exempelvis glas, plast,

keramik och luft.

HUR HÄNGER STRÖM OCH MAGNETFÄLT IHOP?

Runt de elektriska laddningarna som rör sig i en elektrisk ström

bildas ett magnetfält. Magnetfältet bildar en sluten cirkel i ett plan

vinkelrätt mot förflyttningen. Flyter en stadig ström bildas ett sta

tiskt magnetfält, varierar strömstyrkan kommer också magnetfältet

att variera. Andrar man riktning på strömmen ändras också riktning

en på magnetfältet. Okar strömstyrkan ökar det magnetiska fältets

styrka. Två magnetfält med samma riktning adderas till varandra,

har de olika riktning tar de ut varandra.

SKAPAS DET ETT MAGNETFÄLT FRÅN EN KABEL?

Mycket litet eftersom strömmen som går fram i fasledaren går tillba

ka i returledaren (nollan). Summan av magnetfältet som skapas då

strömmen flyter fram och tillbaka blir i stort sett noll. Om ledarna

hade fått plats på samma ställe hade fältet varit exakt noll. Den enda

gången en kabel ger avsevärda magnetfält är då all ström inte åter

vänder i returledaren utan går någon annan väg, det kallas för vaga

bonderande ström.

GÅR DET ATT SNABBT TA REDA PÅ OM DET FINNS VAGABONDERANDE

STRÖM?

Ja. Mät summaströmmen med en tångamperemeter runt inkomman

de elservis samt på matarkablarna till alla gruppcentraler. Om sum

maströmmen inte är noll vagabonderar det ström. Elservisens sum

maström visar om det vagabonderar ström externt mellan fastigheter,
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medan gruppcentralernas summaström visar på intern vagabonder

ande ström. En tångamperemeter mäter summan av den ström som

passerar innanför tångens öppning oavsett om det är en kabel, rör

eller något annat. Det är mycket viktigt att tångamperemeterns frek

vensområde täcker åtminstone 50—500 Hz, annars riskerar man att

få mycket stora mätfel eftersom strömövertonerna 150 Hz och 450

Hz ofta är i samma storleksordning som 50 Hz.

HUR MINSKAR MAN ENKLAST SUMMASTRÖMMEN PÅ EN KABEL?

Ett enkelt och billigt sätt att reducera summaströmmen på en kabel

är att montera en sugtransformator på kabeln. Den utgör ett "mot

stånd" mot summaströmmen och "suger" tillbaka den vagabonder

ande strömmen till kabeln. Det finns olika typer av sugtransformato-

rer för olika kablar. Kostnaden är betydligt lägre än exempelvis par

tiella femledarsystem eller andra åtgärder.

HUR FÖRHINDRAR MAN ATT DET GÅR STRÖM I KALLVATTEN RÖRET?

Kapa inkommande kallvattenrör direkt där det kommer in i byggna

den och skarva i en liten bit plastslang. Längden på plastslangen har

ingen betydelse. Vatten är i sammanhanget en dålig ledare, särskilt

dricksvatten, och leder därför ingen ström.

VAD GÖR MAN OM DET VAGABONDERAR STRÖM VIA

FJÄRRVÄRMERÖREN?

Tack vare de grova dimensionerna hos fjärrvärmerör konkurrerar de

effektivt ut alla kablar. Det som krävs är att strömmen förhindras att

nå ut på fjärrvärmenätets rör. Montera en packningssats på flänsför-

band som förhindrar metallisk kontakt mellan bultarna, bultskalla-

rna, muttrarna och flänsarna på rören.

GÅR DET ATT J0RDA RÖREN OCH DÄRMED UNDVIKA

VAGABONDERANDE STRÖM?

Tyvärr inte. Att strömmen vagabonderar beror på att den väljer den

enklaste vägen: lägsta elektriska motstånd. Ett rör innehåller avse

värt mer gods än kablar och har därför mycket lägre motstånd. Om

strömmen har möjlighet att ta vägen över rören istället för kablarna i

den elektriska installationen som det är tänkt så kommer den att
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göra det. Jordning av rör löser inte situationen, tvärtom förvärras

problemet.

HJÄLPER JORDFELSBRYTAREN MOT VAGABONDERANDE STRÖM?

Nej! Jordfelsbrytaren övervakar att strömmen går rätt väg tillbaka.

Om höljet på en apparat blir spänningsförande och en person kom

mer i kontakt med detta går det en ström genom kroppen. Det inne

bär att det saknas ström i kabeln som driver apparaten och summan

av strömmen i fas och nolla är inte längre noll. Det har bildats en

felström, ibland kallad läckström, som innebär ett jordfel och att

jordfelsbrytaren löser ut. Säkringen och jordfelsbrytaren förhindrar

däremot inte och utlöses inte för vagabonderande ström. Att jord

felsbrytaren löser ut för en jordfelsström på 0,01 A men inte för 10 A

vagabonderande felström beror på att jordfel handlar om att ström

går från fas till jord medan den vagabonderande strömmen går från

nolla till jord, vilket jordfelsbrytaren inte övervakar. En "vagabond-

brytare" skulle tyvärr slå av elsystemet hela tiden och resultera i att

det alltid var strömavbrott. En jordfelsbrytare reagerar alltså inte för

vagabonderande ström.

VAD GÖR MAN OM DET VAGABONDERAR STRÖM I ARMERINGSJÄRN.

TAKPLÅT. METALLBJÄLKAR. STUPRÄNNOR ELLER LIKNANDE?

I regel är det inte praktiskt möjligt att göra något åt strukturen i sig,

utan man tvingas leta efter de elektriska apparater och installationer

som är monterade så de kommer i direkt kontakt med strukturen

ifråga. Det kan röra sig om fläktar, antenner, givare, pumpar, lysrör,

motorer och mycket annat. Montaget kan göras om så en direkt me

tallisk kontakt undviks genom exempelvis trä eller plast som mel-

lansteg. Ett effektivare sätt är att reducera summaströmmen på ka

blarna med hjälp av sugtransformatorer.

GÅR DET ATT GÖRA NÅGOT ÅT DISKMASKINEN ELLER

TVÄTTMASKINEN?

Se till att maskinernas plåthöljen inte har kontakt med rör, disk

bänk, spis, element eller annat metalliskt. Kontrollera därefter att

ett metallrör inte ansluter direkt till maskinen, utnyttja i stället plast

eller gummislang.
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VARFÖR ÄR TRINETTER EN KÄLLA TILL VAGABONDERANDE STRÖM?

Trinetten är dels ansluten till elsystemet för spisplattorna och kyl

skåpet, dels till kall- och varmvattenrör för diskbänken. Eftersom

trinetten kombinerar dessa funktioner har strömmen en direkt väg

mellan elsystemet och vattenrören. Kapa de två inkommande rören

och skarva i plastslangar.

HUR KAN TVÅ GRUPPCENTRALER MONTERADE INTILL VARANDRA GE

UPPHOV TILL PROBLEM?

De två gruppcentralerna matas via separata kablar. Om de har me

tallhölje och monteras intill varandra eller på metallkonsoler bildas

en elektrisk kontakt mellan de två delarna av elsystemet. Om matar-

kablarnas summaströmmar inte är noll kan det medföra en obalans

som ger ett magnetfält. Det kan åtgärdas genom att centralerna istäl

let monteras på en träskiva, eller genom att metallkonsolen sågas

isär.

AVSKÄRMAS MAGNETISKA FÄLT MED EN SKÄRMAD KABEL?

Nej. Skärmen består av en tunn aluminiumfolie eller möjligtvis en

kopparstrumpa som inte dämpar magnetfält.

Elektriska fält

NÄR UPPTÄCKTES ELEKTRICITET?

Thales av Miletus [Thal] observerade 600-580 f.Kr. att bärnsten att

raherade grässtrån eller löv på samma sätt som en magnet drar till

sig järn. William Gilbert [Gilb] introducerade begreppet elektricitet

år 1600 eftersom bärnsten heter just electron på grekiska. När man

får stötar av syntetiska kläder eller efter att ha kammat håret så är

det ett exempel på statisk elektricitet, ett elektriskt fält som inte

varierar i tid.

VAD BETYDER SPÄNNING ELLER POTENTIAL I ETT ELEKTRISKT FÄLT?

Ett elektriskt fält är ett sätt att beskriva att laddningar utsätts för en

kraft som vill flytta laddningarna. Potential är benämningen på hur

"högt" man befinner sig i det elektriska fältet. Elektrisk spänning är

potentialskillnad, en höjdskillnad i fältet. Potential kan liknas vid
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den höjd ett vattenkärl placeras på, medan spänningen är höjdskill

naden mellan två kärl. En potentialskillnad innebär att det finns en

skillnad i elektrisk laddning mellan de båda punkterna som strävar

efter att utjämnas. Ett elektriskt fält strävar alltid efter att utjämnas

och när detta har uppnåtts försvinner fältet. Om spänning saknas

finns det inget elektriskt fält. Spänning mäts i volt och förkortas ofta

V. Ett elektriskt fält mäts i volt per meter och skrivs V/m.

VARFÖR ÄR DET SVÅRT ATT MÄTA ELEKTRISKA FÄLT?

Mätinstrumentet mäter spänningsskillnaden mellan två punkter; det

elektriska fältet i en viss riktning (åt det håll mätinstrumentet rik

tats), vilket motsvarar en dimension. Men det elektriska fältet är tre

dimensionellt och kräver att man vrider instrumentet. Eftersom käns

ligheten hos mätinstrumentet är riktad framåt från känselytan måste

mätningen upprepas sex gånger, en åt vardera hållet för vardera axel.

Detta ignoreras dock av de flesta som mäter. Ar det till exempel tak

lampan som är källan till fältet så är ett fält som mäts rakt fram

mycket mindre än det skulle bli om instrumentet riktas uppåt. Dess

utom är det svårt att mäta det "sanna" utseendet av ett elektriskt fält

eftersom mätinstrument (och personen som mäter), förändrar fältet

genom att befinna sig i det.

GÅR DET ATT KARTLÄGGA ELEKTRISKA FÄLT?

Nej, det är svårt att tillräckligt exakt dokumentera hur mätningen

utfördes så den går att upprepa. Personer och övriga föremål som

påverkar utbredningen av de elektriska fälten försvårar eller omöj

liggör en upprepning av mätresultatet. Det är bättre att använda in

strumentet i kombination med att man slår av och på olika utrust

ningar eller drar ur sladdar för att identifiera källorna till de elek

triska fälten.

SKA MAN MÄTA MED JORDAT ELLER OJORDAT MÄTINSTRUMENT?

Vissa anser att ett jordat instrument ger mer "korrekta" mätningar

av det elektriska fältet. Det innebär dock att man inför ett jordat

föremål i det elektriska fältet, vilket deformerar fältet i hög grad om

miljön i övrigt är ojordad. Ett jordat instrument ger mätvärden som

relaterar till elsystemet om jordningen sker till skyddsjord, eller till
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mark om särjord används. Ett ojordat instrument relaterar till perso

nen som håller i mätinstrumentet och ger därför en bild av det fält

som faktiskt träffar personen. Det är lättare att få upprepningsbara

mätresultat med ett jordat instrument, men ett ojordat instrument

speglar fälten runt en person bättre. Det är en filosofisk fråga vad

som är bäst — alla mätmetoder deformerar det elektriska fältet i viss

utsträckning.

VAD BETYDER BEGREPPET JORD?

Jordning är annat sätt att säga att en gemensam punkt (potential) har

valts, men exakt vad den väljs som har liten betydelse. Att ordet

"jord" har valts beror på att det finns ett behov av att åstadkomma

åskskydd för kraftledningar och andra delar av elsystemet. När blix

ten slår ned måste strömmen kunna passera ner i marken utan att

ställa till skada. Det kan göras genom att en elektrisk ledare ansluts

mellan elsystemet och marken, därav ordet "jord". Jordning bör ses

som en strävan efter låga potentialskillnader och inget annat: en po

tentialutjämning. Förbindelsen med marken behövs egentligen inte

(förutom som åskskydd).

VAD ANVÄNDS JORD TILL?

Skyddsjord är en del av begreppet jord. Innebörden är inte detsam

ma som i mark eller moder jord och det existerar flera "jord":

1. Personskydd
o

2. Askskydd

3. EMC-skydd

4. Potentialutjämningsjord

5. Stomjord

6. Analog signaljord

7. Digital jord

8. Systemjord

9. Dräneringsjord

10. Moder jord (mark att stå på)

VAD ÄR ETT JORDTAG?

Jord är egentligen en reservoar av laddningar och en gemensam punkt,

en potentialutjämning. Tyvärr är mängden laddningar, resistansen
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och accesstiden begränsande faktorer. En nedgrävd metallplåt, stav

eller tråd kallas för jordplåt, jordspett, jordlina eller helt enkelt för

jordtag.

GÅR DET ATT JORDA BORT ELEKTRISKA FÄLT?

Nej, det är en missuppfattning att det går att jorda bort elektriska

fält. Elektriska fält beror på potentialskillnader som kan reduceras

eller omfördelas så att fältet minskas. Det man vill åstadkomma är

att "stänga inne elektriska fält", eller ännu hellre, undvika att skapa

fältet. Det handlar främst om skärmning och där är jordning ett verk

tyg. Om jordningen utförs på fel sätt kan den elektriska fältstyrkan

öka. Dessutom ökar risken för vagabonderande ström och det skapas

nya spridningsvägar för störningar.

SKA SKRIVBORD JORDAS?

Ett elektriskt fält försvinner inte om ett "kapacitivt spänningssatt"

föremål jordas, till exempel skrivbordsunderreden av metall. Vad som

sker är att fältet omfördelas, det flyttas. Det elektriska fältets styrka

ökar mellan det jordade föremålet och källan, samtidigt som det mins

kar på andra håll. Jordning av skrivbordsunderreden är ett exempel

på bristande kunskap; rutinmässigt utförda åtgärder som i många

fall försämrat situationen. Det är till och med så att ett mätinstru

ment faktiskt visar en lägre siffra efter jordningen, även om det reel

la fältet kan vara högre. Mätinstrumentet mäter det elektriska fältet

som det ser ut då personen som håller i instrumentet står i fältet och

därmed förvränger det. Genom att stå bredvid det jordade föremålet

är kroppen kapacitivt kopplat mot jord, samtidigt som mätinstru

mentet riktas mot skrivbordet som är jordat. Det är då självklart att

man fåren låg siffra eftersom man mäter jord mot jord. Annu tydliga

re blir det om man mäter med ett jordat instrument, vilket av många

föreslås som "rätt" mätteknik. Om ett jordat instrument riktas mot

jord vore det mycket underligt om man inte får en låg siffra som

resultat. Det säger dock inget om det verkliga elektriska fältets styr

ka.
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FÖRSVINNER EN STÖRNING NÄR MAN JORDAR?

Nej, störningen flyttas och omvandlas. Ett elektriskt fält på en me

talldel som jordas potentialutj ämnas till jordpotential, men det som

sker är en transport av laddningar; en elektrisk ström. Med andra

ord skapas ett magnetfält runt jordkabeln. Dessutom uppträder en

störning då laddningen sprids och utjämnas i marken runt jordtaget.

En störning i form av ett fält har ett energiinnehåll och energi går

inte att förstöra, enbart flytta eller omvandla. Det bästa vi kan göra

är att använda den till värme.

GÅR DET ATT JORDA BORT ALLA STÖRNINGAR?

Det går inte att jorda hur stora störningar som helst, jordtagets stor

lek och kvalitet är en begränsande faktor. Det går inte heller att jor

da högfrekventa störningar hur som helst eftersom ledningslängder

och impedanser begränsar, något som blir alltmer kritiskt ju högre

upp i frekvens man kommer. En störning som "jordas" försvinner

inte, utan flyttas snarare.

GÅR DET ATT JORDA RÖR FÖR ATT BLI AV MED VAGABONDERANDE

STRÖM?

Nej, det hjälper inte att "jorda" röret. Eftersom vagabonderande ström

handlar om ström som tillåts gå via skyddsjord ut på metalliska struk-
o

turer kan jordning enbart förvärra situationen. Åtgärden introduce

rar enbart ännu en strömväg!

ÄR SKÄRMAD KABEL DEN ENDA LÖSNINGEN?

Det bästa är att inte ha någon spänning alls, vilket bland annat ut

nyttjas i nätfrånskiljare och av alla elöverkänsliga som skruvar ur

proppar, drar ur sladdar, och slår av apparater. Kabeln fram till säk

ringsskåpet, eller fram till strömställaren, har dock en spänning och

därmed ett elektriskt fält. Samma sak gäller då apparaten är påsla

gen. Det går att undvika genom att en skärmad kabel används. Skär

men utgörs av ett elektriskt ledande material, oftast en tunn alumi

niumfolie, en aluminiumbelagd plastfolie, eller en förtennad kop

parstrumpa som stänger inne det elektriska fältet.
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VAD BETYDER NÄTFRÅNKOPPLARE?

En nätfrånkopplare bryter spänningen till delar av elsystemet, ex

empelvis genom att säkringen skruvas ur eller genom att automat

säkringen slås av. Ett annat sätt är att installera strömbrytare som

bryter all ström till ett rum inklusive vägguttagen. För den som vill

ha ett automatiskt system finns produkter som bevakar belastningen

och som slår av spänningen då sista lampan har släckts. För att nät-

frånkopplaren ska fungera som det är tänkt måste all belastning vara

borta. Det går alltså inte att ha klockradion eller videon inkopplad.

För att slå på spänningen igen lägger nätfrånkopplaren ut en låg

spänning (5—24 V) som känner av när du slår på en lampa eller

apparat. Skälet att använda en nätfrånkopplare är att den minskar de

elektriska fälten under den tid då apparaterna inte används, men

den reducerar dem däremot inte då lampor eller annat är igång. I det

senare fallet är en skärmad kabel en mycket bättre lösning.

VAD ÄR INDUKTION OCH TIDSDERIVATA?

Om ett föremål förs in i ett elektriskt fält sker en förskjutning av

laddningarna i detta — fältet är ju en kraft på laddningarna. Det kal

las influens och strömmen som flyter tills dess att en ny jämvikt

erhållits kallas förskjutningsström. Ibland används benämningen

kapacitiv spänningssättning vilket är detsamma som influens. I ett

statiskt fält är alla influerade föremål i jämvikt och ingen ström fly

ter. Ett elektriskt fält vars styrka och riktning varierar i tid (växel

fält) ger en influens som varierar i tid; den inducerar en varierande

förskjutningsström och överför därmed effekt. Induktionen beror på

hur snabbt ett fält ändras, vilket också kallas tidsderivata.

Elsystem, övertoner och störningar

VAD ÄR EN STÖRNING?

En definition av störning är att det är något man inte vill ha, även om

den samtidigt kan vara användbar för någon annan. Grannens stereo

kan ju innebära en störning för dig samtidigt som grannen njuter av

musiken. Störningen kan vara en onödig bieffekt eller en nödvändig

del av en apparats funktion. Ett exempel är en mobiltelefons radio
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signal som är nyttig för användaren men kan störa andra apparater i

närheten.

HUR UNDVIKER MAN EN STÖRNING?

Tre saker måste finnas för att det ska ske en störning:

• En källa till signalen.

• En mottagare av signalen.

• En kanal för signalen mellan källan och mottagaren.

En eller flera av de tre delarna kan åtgärdas. Tas källan bort uppfat

tar mottagaren ingen störning, exempelvis när vi slår av apparater

eller ändrar dem så det inte skapas några onödiga störningar. Att ta

bort mottagaren kan vara svårare, med den kan flyttas eller göras

mindre känslig för störningen. Det enklaste är ofta att undanröja

kanalen med någon form av skärmning, skärmad kabel, skärmat höl

je, korrekt jordning eller jordplan, avstörningskomponenter, ökat

avstånd etc.

VAD ÄR EN ÖVERTON?

Övertoner är en störning på elnätet. De påminner om ett piano: en

grundton och fler toner en eller flera oktaver uppåt. För 50 Hz (som

vi har på vårt elnät) är andra övertonen 100 Hz (2 x 50), tredje 150

Hz (3 x 50), nionde 450 Hz (9 x 50) och så vidare. Den tredje och

nionde övertonen är mycket vanliga i vårt elnät på grund av bland

annat lysrör, varvtalsreglering och likströmsaggregat (till elektronik,

datorer etc.) Övertoner utgör ett problem då de ökar strömmen i nol

lan, vilket också ökar den vagabonderande strömmen med tillhöran

de magnetfält.

GÅR DET ATT FILTRERA BORT ÖVERTONER?

För något år sedan kom en produkt som var avsedd att minska pro

blemet med övertoner: ett tredjeövertonsfilter. Filtret är avsett att ta

bort 150 Hz-ström i PEN-ledaren. Schematiskt kan det liknas vid

att man kapar PEN-ledaren för 150 Hz-strömmen, vilket har sitt pris.

Man omvandlar alltså en 150 Hz-strömöverton till en 150 Hz-spän-

ningsöverton på lastsidan av filtret. Filtret kan inte rekommenderas.
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ÄR LIKSTRÖM FRITT FRÅN FÄLT?

Nej, den enda skillnaden är fältens frekvens, styrkan är densamma.

Vanlig växelspänning har en frekvens på 50 Hz medan likström har

frekvensen 0 Hz. Så länge likspänningen ligger på finns ett statiskt

elektriskt fält. Det skulle har varit lika stort för det elektriska växel

fältet om det hade varit växelspänning. Det är likadant med magnet

fältet; likström ger ett statiskt magnetfält medan växelström ger ett

magnetiskt växelfält av motsvarande styrka. En del elöverkänsliga

har prövat 230 V-likström i husets elsystem, men det orsakar en del

problem. För det första är strömbrytare och annat elmaterial kon

struerat för växelström och inte likström. Det innebär att säkerhets

frågorna blir svåra att besvara, liksom försäkring och ansvarsfrågor.

För det andra kan man inte använda någon elektrisk utrustning för

utom glödlampor (som dessutom har kort livslängd på likström).

Ansluter man en apparat med en transformator eller motor i så för

störs den omedelbart. Relativt få har prövat likströmslösningar och

bara i undantagsfall har det fungerat. Varning: undvik att använda

likström i befintliga elinstallationer!

ÄR 12 V BÄTTRE ÄN 230 V?

En del elöverkänsliga har prövat att installera 12 V-belysning med

förhoppningen att den lägre spänningen skulle vara mindre skadlig.

Men förutom att det inte finns något klarlagt samband mellan besvä

ren och den använda spänningen, så missar man flera fundamentala

saker. För det första är det inte spänningen utan fältstyrkorna som

bör beaktas. För det andra innebär en lägre systemspänning en hö

gre strömstyrka för samma effekt, vilket resulterar i grövre kablar

och ett tjugo gånger högre magnetfält. Att använda växelspänning är

då ointressant eftersom man endast minskat de elektriska fälten, men

i stället ökat de magnetiska. I praktiken har man satsat på likströms

system, vilket innebär att det bildas statiska magnetfält istället för

växelfält. Ett tekniskt bekymmer är att använda 12 V utan att det

samtidigt skapas störningar. En tekniskt fungerande lösning är en

läslampa matad från bilbatteri.
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VEM KAN ELSANERA?

Det är lämpligt att dela problemet i mätning, analys och åtgärder.

För att hålla en rimlig kunskapsnivå vad gäller mätning och analys

krävs utbildning, erfarenhet och kontinuerligt heltidsarbete med elek

tromagnetiska fält. Det är alltså lämpligt att anlita konsulter som

specialiserat sig på detta. Mätinstrument för en kvalificerad mätning

är dyrbara vilket omöjliggör en bred spridning. Däremot är de prak

tiska åtgärderna något som vanliga hantverkare — elektriker, snicka

re och rörmokare — kan utföra enligt givna instruktioner.

HUR MYCKET KOSTAR EN ELSANERING?

En normal bostad kostar omkring 50 000—75 000 kronor, vilket

medger omfattande åtgärder. Ofta klarar man sig med mycket min

dre. Det kan kosta 5 000—30 000 kronor att åtgärda ett kontors

rum, inklusive konsultation. Det kostar däremot mer att åtgärda ar

betsplatsutrustningen, kanske 30 000—50 000 kronor för en dator.

Kostnaderna kanske verkar avskräckande men betalar sig snabbt

genom minskad sjukskrivningstid. Den förbättrade livskvaliteten kan

däremot inte nog värderas i pengar.

HUR MYCKET KAN MAN VINNA PÅ ATT INSTALLERA EN RETURLEDARE

PÅ KRAFTLEDNINGARNA?

Inget eller mycket lite. Summan av strömmen i de tre faserna på

kraftledningen ska idealt sätt alltid vara noll. Av olika anledningar

är den inte alltid det, en ström kan till exempel gå i marken mellan

transformatorstationerna i vardera änden på kraftledningen. Genom

att införa en returledare leds strömmen tillbaka i den istället för i

marken (eller andra strömvägar, exempelvis rör eller räls). Den re

duktion av magnetfältet som returledaren ger beror på det minskade

avståndet mellan returströmmens väg i mark respektive i returleda

ren. Skillnaden blir i praktiken liten eftersom största delen av mag

netfältet beror på avståndet mellan fasledarna.

FÖRSVINNER MAGNETFÄLTET FRÅN KRAFTLEDNINGEN OM DEN

GRÄVS NED?

Ja, men inte på grund av att den grävs ned. Magnetfältet skapas i

huvudsak av att kraftledningens ledare använder luft som isolator
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och hänger flera meter isär. Genom att kraftledningens trådar byts

till en kabel där separationen är högst en centimeter sänks magnet

fältet drastiskt. För magnetfälten spelar det egentligen ingen roll om

kabeln hänger i luften eller om den grävs ned. I regel är det bara

praktiska skäl som avgör att en kabel grävs ner, men av ekonomiska

skäl kan inte allt grävas ner.

Radiofrekventa fält

VAD ÄR STRÅLNING?

Strålning definieras som överföring av energi med partiklar eller vå

gor (fält) från en sändare till en mottagare. För att ett fält ska betrak

tas som strålning måste det ha lämnat källan och överföra energi,

vilket innebär att statiska fält inte är strålning. Det krävs accelere

rande laddningar, ett växelfält, för att strålning ska bildas. Nära käl

lan pratar man alltid om fält. Först på ett avstånd där fältet lämnat

källan och färdas ut i rymden kallas det strålning. Radio — där sän

daren skickar ut en signal i luften som kan tas emot i radion — är ett

exempel på strålning. Ett annat exempel är ficklampan som skickar

ut ett synligt ljus som också är ett elektromagnetiskt fält. Värme

strålning (IR), röntgen och gammastrålning är andra exempel på elek

tromagnetisk strålning.

ÄR FÄLT OCH STRÅLNING SAMMA SAK?

Nej, alla fält strålar inte. Ett statiskt fält lämnar aldrig källan och är

därför inte strålning. Först när fältet varierar tillräckligt snabbt för

att släppa källan kan det ge sig av i form av en elektromagnetisk våg

och överföra energi. Strålning beror alltså på variationen av ett fält.

VAD ÄR DET ELEKTROMAGNETISKA SPEKTRUMET?

Det "elektromagnetiska spektrumet" är ett samlingsnamn för alla

typer av elektromagnetiska fält och vågor ordnade efter stigande frek

vens, ungefär på samma sätt som toner ordnas i en tonskala. Elektro

magnetiska fält kan variera i frekvens över ett extremt stort område;

från statiska fält (0 Hz) till radiovågor (miljoner Hz), mikrovågor

(miljarder Hz), ljus (biljarder Hz) och kosmisk strålning (oräkneligt

antal nollor).
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GÅR DET ATT KÄNNA ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING?

Ja. Ogat tar emot elektromagnetiska vågor av vissa frekvenser (våg

längder mellan 480—780 nm). Vi ser alltså elektromagnetiska fält

inom ett visst område, det vi kallar synligt ljus. Vi känner också

elektromagnetisk strålning i huden som värmestrålning (IR, infra-

rött ljus) från exempelvis eld eller en person som är nära.

VAD ÄR JONISERANDE STRÅLNING?

Ju högre frekvens, desto mer partikellik blir strålningen. Vid till

räckligt höga frekvenser innehåller varje vågpaket (foton) tillräck

ligt med energi för att på egen hand slå loss elektroner från en atom.

När en atom tappar en eller flera elektroner har den en positiv ladd

ning och kallas jon. På grund av det kallas den typen av vågor för

joniserande strålning, medan vågor med lägre frekvens kallas icke

joniserande strålning. Ultraviolett ljus, röntgen och gammastrålning

är joniserande strålning, medan radiovågor, mikrovågor, värmestrål

ning och synligt ljus är icke-joniserande strålning.

GÅR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT GENOM VÄGGAR?

Ja, pröva till exempel med en radiomottagare inomhus. I reklamen

för mobiltelefoner kan man se att "nallen" når genom sten och be

tong. Trä, betong och sten är i princip helt genomskinliga för både

lågfrekventa och radiofrekventa fält. Däremot kan armeringsjärn i

betong eller fasadplåt ge en dämpning.

VAD INNEBÄR AVSKÄRMNING?

Att stänga ute eller stänga inne ett elektromagnetiskt fält. Detta kan

i princip bara ske genom att fältet reflekteras eller absorberas. Vid

reflektion studsar fältet tillbaka, vid absorption omvandlas energin

till en annan form, i regel värme.

GÅR DET ATT ANVÄNDA VANLIGA APPARATER I ETT SKÄRMAT RUM

(FARADAYS BUR)?

Både ja och nej, det beror på ändamålet. I tekniska sammanhang,

både militärt och civilt, är det ovanligt med skärmrum utan utrust

ning. Andamålet är att skydda utrustningen från störning utifrån el

ler att undvika att störningar kommer ut från det skärmade utrym
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met. I de fall man byggt skärmrum för elöverkänsliga är tanken dock

en annan: att reducera de elektromagnetiska fälten för personen ifråga,

vilket innebär att det är högst olämpligt att placera en störkälla inuti

det skärmade utrymmet. En störkälla inuti ett skärmat rum kommer

att reflekteras mot skärmväggarna tills något absorberar vågen. Ar

störkällan starkare än utifrån kommande störning har man förvärrat

situationen. En noggrann analys bör göras över störkällor och nivåer

innan åtgärder vidtas.

ÄR EN BIL EN VARIANT PÅ FARADAYS BUR?

Faradays bur är ett missförstått koncept. Eftersom det går att använ

da en mobiltelefon i en bil så är det definitivt inte någon tät bur!

Öppningarnas storlek i en bur har betydelse för vilka frekvenser av

vågor som lätt tar sig genom. Ju större öppning jämfört med frekven

sen, desto lättare passerar störningen. Grunden till missförståndet

när det gäller bilar är att de flesta tänker på att bilar skyddar bra mot

blixtnedslag. Men anledningen till det är att bilen har ett tak, väggar

och golv av plåt som leder blixten runt kupén där personen sitter.

Blixten går sedan vidare ner i marken.

GÅR DET ATT HA ÖPPNINGAR I EN AVSKÄRMNING?

Ja, men de kommer att försvaga skärmens egenskaper. Ju större öpp

ning och ju större skillnad det är mellan öppningens elektriska egen

skaper gentemot skärmens material, desto mer läcker den.

GÅR DET ATT DRA IN KABLAR GENOM EN SKÄRM?

Ja, men det är svårt. I nästan alla fall behöver man dra in kablar i ett

skärmat utrymme, och här hittar man nästan alltid avskärmningens

svagaste punkt. En aldrig så väl utförd skärmning förstörs lätt med

en enda oförsiktig kabelgenomföring.

Radio och mobiltelefon i

RADIOMOTTAGNINGEN BLIR SÄMRE DÅ JAG FLYTTAR PÅ MIG. FÖLJER

FÄLTET MED?

Egentligen inte eftersom fältet finns överallt i luften. Däremot för

vränger kroppen fältet. Kroppen är en bättre elektrisk ledare än luft
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och fältet förtätas därför i närheten av kroppen, samtidigt som det

utarmas en bit runtom. Ibland kallas det antenneffekt. När man står

intill radion och ställer in radiostationen agerar kroppen som en hjälp-

antenn till radions egen antenn. När man sedan flyttar på sig får

radion klara sig med sin egen antenn och mottagningen blir svagare.

NÄR JAG PRATAR I MOBILTELEFONEN MÅSTE JAG IBLAND VRIDA PÅ

MIG FÖR ATT FÅ BÄTTRE MOTTAGNING. VARFÖR?

Huvudet kommer emellan mobiltelefonens antenn och basstationens

antenn. Undersökningar har visat att mellan 40 och 75 procent av

den utsända effekten absorberas i användarens huvud.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN MOBILTELEFONER OCH TRÅDLÖSA

TELEFONER (TILL EXEMPEL DECT)?

En mobiltelefon är avsedd att kunna fungera utomhus över stora ytor,

medan den trådlösa telefonen främst är avsedd att fungera inomhus.

Det innebär att den trådlösa telefonen använder en enklare teknik,

sänder med lägre effekt och har lång batterilivslängd. Det finns flera

typer av trådlösa telefoner; dels olagligt importerade telefoner som

använder diverse olika frekvenser, dels analoga runt 900 MHz, dels

digitala både på 900 MHz och 1 800 MHz. DECT-systemet är ett

europeiskt digitalt trådlöst system som arbetar vid 1 800 MHz.

ARBETAR EN GSM-TELEF0N ÄVEN DÅ INGET SAMTAL ÄR UPPKOPPLAT

OCH DÅ TELEFONEN ÄR LÅST?

Ja, dels måste telefonen avgöra om den förflyttas och behöver ta kon

takt med en ny basstation, dels tar den emot cell-broadcasting (all

männa meddelanden om till exempel trafik eller annat i närområ

det). Dessutom måste elektroniken vara beredd att ta emot samtal

eller att användaren trycker på någon knapp. Helt inaktiv blir den

bara när batteriet tas bort.

GÅR DET ATT SKÄRMA AV EN MOBILTELEFON?

Nej. Mobiltelefonen måste sända ut en signal av tillräcklig styrka för

att nå basstationen upp till tiotalet kilometer bort. Reduceras den

utstrålade elektromagnetiska signalen försämras räckvidden. Sätter

man på något för att reducera den effekt som absorberas i använda
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rens huvud händer flera saker; dels förändras belastningen på sän-

darsteget i telefonen vilket kan skada telefonen; dels absorberas ut

strålad energi, vilket försämrar räckvidden; dels anpassar telefonen

den utsända effekten för att kompensera förlusten, vilket innebär att

telefonen arbetar med högre utsänd effekt; dels skapas en radios

kugga, vilket tvingar personen att ställa sig så att man inte skymmer

basstationen. Sammantaget har konstruktörerna större möjligheter

att förbättra mobiltelefonerna än att det tas fram tillbehör som "skyd

dar användaren mot strålning".

UPPFYLLER INTE MOBILTELEFONERNAS STRÅLNING GÄLLANDE

STANDARDER?

Jo. För det första är de flesta standarder av teknisk natur, inte hälso-

inriktade. De standarder som i dag berör hälsorisker är utan undan

tag satta efter risker med termisk uppvärmning. Det kommer att drö

ja innan regler finns som tar hänsyn till eventuellt icke-termiska

effekter. För det andra är mobiltelefoner undantagna från de EMC-

regler som gäller annan elektronisk utrustning.

ÄR DET FARLIGT ATT BO NÄRA EN BASSTATION FÖR MOBILTELEFONI?

Enligt gängse kunskap så är svaret nej, men en del personer upple

ver att de mår dåligt nära basstationer. En mobiltelefon sänder ut en

signal på upp till 2 W när man pratar i den. Den signalen tas emot av

en basstation (på en mast eller ett tak) några kilometer bort (upp till

35 km). När man lyssnar på motparten så är det basstationen som

sänder en signal på upp till några tiotals W som tas emot av mobilte

lefonen. Det är med andra ord inte någon avsevärd skillnad i utsänd

effekt från basstationen jämfört med mobiltelefonen. Skillnaderna är

att man har mobiltelefonens antenn intill huvudet, att mobiltelefo

nen bara sänder när man pratar i den, att man oftast inte kommer

närmare än några meter från basstationens antenner, att basstatio

nen sänder hela tiden och kanske från flera antenner, att det går att

välja om man vill använda mobiltelefonen, men att man ofrivilligt

utsätts för strålning från basstationerna.
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Ljus

VAD ÄR FLIMMER?

Den mer eller mindre regelbundna variation i ljusintensitet som ögat

kan uppfatta som mycket störande brukar kallas flimmer. Flimmer

brukar uppfattas som störande upp till cirka 100 Hz, därefter avtar

problemen. Det är dock en skillnad mellan undermedvetet och med

vetet uppfattat flimmer. Man kan undermedvetet uppfatta att det flim

rar utan att vara medveten om det.

ÄR FLIMMER ORSAKEN TILL ELÖVERKÄNSLIGHET?

Nej, även om flimmer är irriterande, också för friska, kan det inte

förklara besvär med telefoner, bilar, mobiltelefoner, vagabonderande

ström med mera. Det är väl känt sedan länge att vi reagerar olika på

flimmer på grund av olika känslighet. Vissa personer störs i hög grad

av flimmer medan andra inte lägger märke till det. Det finns under

sökningar gjorda av bland annat Wibom som indikerar att elöver-

känsliga reagerar mer på flimmer än friska frivilliga försöksperso

ner. Detta innebär att elöverkänsliga bör vara observanta på och und

vika att utsätta sig för flimmer som kan ge besvär i form av huvud

värk och illamående. Däremot är det vetenskapsteoretiskt felaktigt

att dra slutsatser baklänges som många har gjort. Det är inte korrekt

att säga att flimmer ger upphov till elöverkänslighet. Man kan spe

kulera i om det är ett gemensamt drag eller ett symtom, men det går

inte att dra några säkra slutsatser. Det finns exempelvis elöverkäns

liga som klagar över att det bränner i fötterna av lysrör i våningen

under den de själva befinner sig i.

VARFÖR KLAGAR ELÖVERKÄNSLIGA PÅ KOMPAKTLYSRÖR OCH

LÅGENERGILAMPOR?

Det vet man inte. Ett kort lysrör har samma spänning som ett långt,

men över ett kortare avstånd — ett högre elektriskt fält. Lågenergi-

lampor måste vara billiga för att kunna konkurrera med glödlampor,

vilket inte är helt trivialt. Det gör att man inte har plats eller råd att

filtrera de störningar som uppkommer, vilket däremot görs i stora

lysrörsarmaturer. Dessutom flimrar vissa lågenergilampor i hög ut

sträckning.
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VARFÖR FLIMRAR LYSRÖR?

Lysrör består av ett evakuerat rör som innehåller en gas. När spän

ningen är tillräckligt hög sker en urladdning genom gasen. Eftersom

röret drivs med 50 Hz växelström kommer urladdningen att ske två

gånger per period, eller 100 gånger per sekund. Fosforer kommer

endast att lysa under en kortare stund tills den upplagrade energin

förbrukats. Det finns långsamma fosforer med lång efterlysning, men

en strävan efter dagsljusliknande ljus och högre effektivitet har med

fört en kompromiss. Skillnaden mellan toppvärdet och medelvärdet

av belysningsintensiteten brukar kallas modulationsgrad. Hög grad

av modulation innebär mer flimmer.

VAD ÄR HF-DON?

Ett HF-don är drivelektronik till lysrör i någon form och storlek. HF

står för högfrekvensdrift, ofta i storleksordningen 30—100 KHz. Det

finns flera vinster med detta: ögat uppfattar mindre flimmer även om

modulationsgraden är hög (ofta sjunker modulationsgraden), högre

effektivitet (ofta genom att man kan byta fosfor) samt att ljusmäng

den kan regleras (dimmer). Nackdelen är en mer komplicerad tek

nisk lösning och att det ger mer störningar (både ledningsbundet

och utstrålat).

FLIMRAR EN GLÖDLAMPA?

Ja, men i mindre utsträckning än exempelvis lysrör eller bildskär

mar.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN "LÅGENERGILAMPA" OCH ETT

KOMPAKTLYSRÖR?

Det som är gemensamt är typen av lysrör: ett litet kompakt lysrör.

Skillnaden är hur de är anslutna. "Lågenergilampan" är tänkt att

ersätta vanliga glödlampor och har en normal skruvsockel. Drivdo-

net för lysröret sitter inbyggt i sockeln och arbetar uteslutande med

högfrekvens. Kompaktlysrören saknar inbyggt drivdon och kan bara

användas i speciella armaturer med drivdon. Till kompaktlysrören

har framförallt vanliga drivdon (50 Hz) använts under lång tid, men

HF-donen börjar användas allt mer.
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ÄR DET FRÅN HÄLSOSYNPUNKT SÄMRE ATT HA LYSRÖR ISTÄLLET

FÖR GLÖDLAMPOR?

Känner man sig besvärad av lysrör, vilket är vanligt hos elöverkäns-

liga, bör man byta till vanligt glödljus.

Bildskärm och andra apparater

ÖKAS KONTRASTEN OM ETT KONTRASTFILTER HÄNGS PÅ FRAMFÖR

BILDSKÄRMEN?

Nej. Ett kontrastglas ökar egentligen inte den reella kontrasten utan

bara den perceptuella. Ogat och hjärnan upplever att skillnaden mel

lan ljust och mörkt är större när ljusstyrkan är låg, jämfört med då

den är hög. Kontrastfiltret sänker ljusstyrkan genom att glaset är

mörkt och inte släpper igenom allt ljus, vilket ögat uppfattar som en

höjning av kontrasten. Samtidigt dämpas reflexer i bildskärmens eget

glas från rummets belysning dubbelt så mycket genom kontrastgla

set, jämfört med ljuset från bildskärmen.

REDUCERAS FLIMRET MED ETT KONTRASTFILTER?

Nej. Flimmer är en variation i ljusstyrka och frekvensen kan inte

ändras med kontrastglas. Den relativa skillnaden mellan högsta ljus

intensitet och medelintensitet, det som kallas ljusmodulation och

som mäts i procent, kan inte heller ändras av ett optiskt filter. Om ett

flimmer på 30 procent och 50 Hz fanns utan kontrastglas kommer

det att finnas kvar även med kontrastglaset. Sänkningen av ljusstyr

ka som kontrastglaset medför kan dock lindra de besvär man uppfat

tar av flimret. Se även frågan om kontrast och kontrastfilter.

VARFÖR GÅR BILDEN "I VÅGOR" PÅ MIN BILDSKÄRM?

En vanlig orsak, förutom rent tekniska fel på bildskärmen, är exter

na magnetfält. Elektronstrålen som ritar upp bilden linje för linje

utgör en elektrisk ström som styrs i sidled och höjdled av ett magnet

fält. Ett externt magnetfält kommer att böja av elektronstrålen och

därmed förvränga bilden. Ett växlande magnetfält ger en darrande

och vibrerande bild, medan ett statiskt ger en stillastående förvräng

ning. Gränsen för magnetfältets styrka där störningen blir synlig va

rierar med bildskärmsmodell, men 0,5 /xT är vanligt.
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APPARATER GÅR SÖNDER BARA JAG KOMMER I NÄRHETEN. ÄR JAG

OTURSFÖRFÖLJD?

Både ja och nej. Elektronik är känslig för statisk elektricitet. Om

man har syntetiska kläder och skor, eller om golven har heltäck

ningsmatta eller plastgolv så kan man bli statiskt uppladdad. Tydliga

tecken är att det sprakar om kläderna, att håret står rakt ut eller att

man får stötar då man tar i saker. Aven en stöt som man inte känner

är tillräckligt stark för att förstöra elektronik. Med elektronik avses i

detta fall inte brödrosten utan snarare fjärrkontrollen eller datorn.

ÄR DET FARLIGT ATT HA TVN OCH STEREON I VILOLÄGE (SÅ KALLAT

STÅND BY-LÄGE)?

Förutom den självklara brandrisken och onödiga elanvändningen så

skapar apparaterna i viloläge elektriska och ibland även magnetiska

fält.

KAN MAN STÄNGA AV ELEN OCH SAMTIDIGT LÅTA KYL. FRYS OCH

SPIS VARA INKOPPLADE?

Ja, i regel behöver man bara skruva ur säkringarna för de delar man

vill stänga av. I de fall då säkringsgruppen innehåller både delar

man vill stänga av och ha inkopplade är det nödvändigt att låta en

elektriker att göra en uppdelning av centralen eller fördela om grup

perna.

Transportmedel

VILKEN BIL BRUKAR FUNGERA BÄST FÖR ELÖVERKÄNSLIGA?

Generellt sett brukar dieselbilar fungera mycket bättre än bensin

drivna. Många inom FEB tycker att äldre bilar är bättre än nya, men

i det stora hela finns inget sådant mönster. Däremot verkar framför

allt tyska dieselbilar, även nya, fungera väl även för svårt elöver-

känsliga.

VAD SKAPAR HÖGFREKVENTA FÄLT I EN BIL?

När det gäller högfrekventa elektromagnetiska störningar dominerar

tändningssystemet (i en bensindriven bil), därefter generator, fläkt-

motor och vindrutetorkarmotor. Övriga källor kan delas upp i två
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grupper: bilar (enskilda exemplar, vissa modeller eller ibland mär

ke) som har störningar har mycket störningar från all elektronik,

medan de som inte har störningar nästan inte har några störningar

alls. Det verkar bero på ett kvalitetstänkande bland de ingenjörer

som konstruerat bilen. En Audi A6 Turbodiesel kan nämnas som en

bil som i princip saknar störningar inuti kupén, medan exempelvis

en relativt ny SAAB 900 alstrar mängder av störningar även när tänd-

ningen är avslagen.

VAD SKAPAR LÅGFREKVENTA FÄLT I EN BIL?

Lågfrekventa elektriska fält brukar vara låga i alla bilar, men det

finns flera olika typer av källor; dels lokala från fläktmotor och vind-

rutetorkarmotor (dessa avtar snabbt med avståndet), dels från kablar

mellan batteri och generator (särskilt om batteriet sitter under bak

sätet eller i bagaget), dels roterande magnetiserade delar (däckens

körda samt eventuellt kardanaxeln). De lågfrekventa fält som finns i

bilen då den står stilla med motorn avslagen kommer med stor san

nolikhet inte från bilen utan från omgivningen. Testa och mät en bit

från bilen. De lågfrekventa magnetfält i bilen som ändras då man

ökar varvtalet i neutralläge beror på strömförsörjningen till belys

ningen samt laddningen av batteriet. Det är inte ovanligt att ett mag

netfält minskar med ökat varvtal. Det magnetfält som finns i bilen då

man rullar brukar mestadels vara kvar även om man slår av tänd-

ningen (till exempel i en nedförsbacke) och beror på att kordan i

däcken består av ståltråd som blivit magnetiserad vid tillverkning

en. Detta permanenta statiska magnetfält roterar med däcket och ger

vanligtvis ett magnetiskt växelfält upp till 10—11 Hz och en styrka

upp till 2 /xT i kupén, ofta är det starkast i baksätet nära hjulhusen.

Det kan också uppstå ett magnetiskt växelfält upp till 3 /xT om man

rullar över en väg med armerad betong (till exempel på delsträckor

av "gamla" E4 förbi Linköping). Ett magnetfält bildas också i bilen

i närheten av kraftledningar (som ofta går bredvid vägar) eller över

kablar och rör med vagabonderande ström inuti tätorter. Det är med

andra ord inte så att en "perfekt" bil garanterar att man inte utsätts

för magnetfält.
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VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA MAGNETFÄLTEN I EN BIL?

Genom att flytta jordningen i chassiet av batteriets minuspol till ge

neratorns fäste och dra minuskabeln parallellt med pluskabeln kan

magnetfälten som skapas av den pulserande laddningsströmmen från

generatorn minskas radikalt. Genom att minimera strömförbrukningen

i bilen går det att minska de magnetfält som skapas av kablar och

apparater. Med en diesel istället för bensinmotor undviker man de

fält som skapas av tändningssystemet och genom att avmagnetisera

däckens körda minskas de lågfrekventa magnetfält som skapas då

däcken roterar.

VAR KAN JAG SOM ELÖVERKÄNSLIG SITTA I EN BIL?

Det beror på vilka åtgärder som har utförts och vad som egentligen

ger symptom, men generellt är fälten sannolikt lägre på passagerar-

sidan och i mitten av baksätet. Det är dock stora skillnader mellan

olika bilmodeller.
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B. AVTAL OCH LAGAR

Ansvariga myndigheter

Elektricitet och dess användning i samhället sorterar under flera myn

digheter.

• Socialstyrelsen — Hälsoskyddslagen

• SOSFS 1998:3 Bemötande av patienter som relaterar sina besvär

till amalgam och elektricitet

• Arbetsskyddsstyrelsen — Arbetsmiljölagen

• AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

• AFS 1986:27 Datorstöd i arbetet

• AFS 1992:6 Internkontroll av arbetsmiljön

• AFS 1992:14 Arbete vid bildskärm

• AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

• Boverket — byggnads- och bostadsfrågor

• Elsäkerhetsverket — elsäkerhetsfrågor

• Statens strålskyddsinstitut — strålningsrisker

• Försäkringskassan — sjukförsäkring och rehabilitering

• Biksförsäkringsverket — Lagen om allmän försäkring

• Miljöbalken (trädde i kraft 1999)

Arbetsmiljölagen

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret och måste agera på

grund av detta.

Enligt AML 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren:

• utreda arbetsskador.

• fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de

åtgärder som undersökningen föranleder.

• tidsplanera åtgärder som inte kan vidtas omedelbart.

• dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna i den utsträck

ning verksamheten kräver.

• upprätta handlingsplaner.
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Enligt AML 2 kap. 1 § ska arbetsgivaren:

• anpassa arbetsplatsen så hänsyn tas till människors olika förut

sättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Anpassningen ska

omfatta såväl fysiska som sociala arbetsförhållanden och arbetets

organisation.

Andemeningen bakom lagen är att "arbetsmiljörisker i första hand skall

mötas med tidiga och förebyggande insatser. Arbetsmiljöarbetet måste

inriktas på att hindra människor att drabbas av skador och ohälsa i

arbetslivet och underlätta för de drabbade att komma tillbaka till lämp

ligt arbete".

För elöverkänsliga innebär det att den drabbade tidigt ska informe

ra sin chef om misstankarna om elöverkänslighet. En rehabiliteringsut

redning ska påbörjas och hänsyn ska tas till de särskilda besvär som

elöverkänsligheten utgör. Internkontrollen ska innehålla de åtgärder som

bör vidtas vid elöverkänslighet. Den drabbade ska delta i förändringen

av sin arbetsplats. Arbetsgivaren bör sanera arbetsplatsen och förändra

arbetsorganisationen så den drabbade kan återgå till arbete.

Krav och rekommendationer på bildskärmar

I början av 1980-talet började olika symptom vid bildskärmsarbete

uppmärksammas. Ett politiskt beslut togs 1985 av dåvarande arbets

marknadsminister Anna-Greta Leijon som gav Arbetarskyddsstyrelsen,

i samråd med Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och Statens mät- och

provningsråd (MPR), i uppdrag att utreda "behovet av, förutsättningar

na för och konsekvenserna av att införa provning — frivillig eller obli

gatorisk — av bildskärmsterminaler". Syftet var att underlätta för ar

betsgivare och arbetstagare att bedöma bildskärmsterminaler och de

ras lämplighet från arbetsmiljösynpunkt.
o

Ar 1986 bildades en arbetsgrupp med representanter från MPR (nu

mera Sveriges Ackrediteringsanstalt, Swedac), SSI, Arbetarskyddssty

relsen, Leverantörsföreningen för Kontors- och Datautrustning (LKD),

Statens Provningsanstalt samt Statshälsan (numera Previa). Regerings

uppdraget angav vidare att arbetet skulle genomföras i nära samarbete

med arbetsmarknadens parter och övriga intressenter.

Vid den här tidpunkten var diskussionen öppen för vad och hur man
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skulle mäta. Arbetet utgick från en teknisk synvinkel — vad var tek

niskt och ekonomiskt möjligt? — eftersom det var svårt att utgå från en

eventuell hälsopåverkan, och man valde att koncentrera sig på lågfrek

venta fält. Ett förslag till mätmetod togs fram som skulle utvärderas

under tre år. Så skedde också och 1990 reviderades mätmetoden. Den

kallas i dag MPR-II (eller mer exakt MPR 1990:8). Det första försla

get kallas följaktligen MPR-I (MPR-P 1987:1). Till MPR-II bifogades

rekommenderade fältstyrkor som utgick från ett medianvärde som hade

mätts upp på ett antal olika bildskärmar.

De som satt med i kommittén för MPR-II var Swedac, SSI, Semko,

Combinova, TCO, SEF (Stockholms Energi), IBM, EIZO, HP, ICL,

Previa, Radians Innova, samt SEK. TCO ville driva en hårdare linje än

de övriga i kommittén och skapade därför sin egen variant: TCO'91.

Den har sedan följts av TCO'95 och TCO'99. Den främsta skillnaden är

något lägre rekommenderad fältstyrka och kortare mätavstånd framför

bildskärmen. I dag har TCO-normen ett i det närmaste totalt genomslag

på marknaden och de flesta bildskärmar som säljs klarar kraven på

elektromagnetiska fält. De senare varianterna av TCO-normen inklu

derar krav på kemikalier och andra miljöaspekter.

MPR-II har genom åren kopierats eller tolkats på olika sätt, bland

annat har grupperingar som IEEE, EKMA, JEDA (IEEE, EKMA och

JEDA är internationella tillverkningsorganisationer), skapat sina egna

versioner. MPR-II har också implementerats som svensk standard

(SS-436-14-90) och kallas utomlands för MPR-III. EU har antagit en

resolution som bland annat innebär att den svenska standarden bör

antas till EU-reglementet.

Varken MPR-II, TCO'95 eller SS-436-14-90 kan hävda någon häl-

somässig, vetenskaplig, medicinsk, pragmatisk eller empirisk grund

för sina rekommenderade värden. De är enbart tekniska och ekonomis

ka kompromisser, men rent praktiskt har de inneburit en viss begräns

ning av de fält som förekommer runt dagens bildskärmar. Mätmetoden

begränsar fältets medelvärde men inte dess tidsderivata (frekvensinne

håll). Det innebär att överförd energi via fältet (så kallad induktion)

successivt har ökat på nyare skärmar. Se vidare ingående diskussion i

[Tege95].

Uege95]
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Tack vare den spridda kunskapen om kraven på bildskärmar har en

annan fråga uppstått: Går det att ställa motsvarande krav på expone

ring av fält från annan utrustning, byggnader eller elsystem i fordon

som från bildskärmen? Ett antal större fastighetsförvaltare och organi

sationer har tagit fram egna riktlinjer, de flesta med likartade krav som

de som ställs av TCO.

 

B, nT B„nT E,V/m

(5-2000 Hz)

E„ V/m

(2-400 kHz)(5-2000 Hz) (2-400 KHz) V/m (0 Hz)

TCO. bildskärmar < 200 <25 <10 <1.0 < ±500

Flera fastighets < 200 - <10 - -

förvaltare

ARBETSSKADA AV BILDSKÄRMSARBETE?

En dom av Försäkringsöverdomstolen (FOD 777/90:1), ett så kallat

pilotfall, har varit vägledande för senare domar när det gäller arbets

skada av bildskärmsarbete. Den sökande (här kallad MB) fick sin ar

betsskada godkänd av Försäkringskassan 1985 men Riksförsäkrings

verket överklagade.

MB tillförde ett omfattande material i form av medicinska och tek

niska utredningar, utlåtanden och publikationer av vetenskaplig karak

tär, samt en omfattande argumentation. MB hade stöd av två professo

rer, tre docenter, flera läkare och tekniska experter. I en öppen provoka

tion hade MB efter 60 minuter starka subjektiva obehag. I rättens doku

mentation står: "De objektiva fynden var då också mycket påtagliga

och bestod bl. a. av en mycket kraftig hudrodnad i ansikte, hals- och

brösthudregionen, svettning, 'pussig' och glansig ansikts- och halshud

samt en påverkan av allmäntillståndet med koncentrationssvårigheter.

Den tillhörande biopsitagningen påvisade omfattande cellulära föränd

ringar."

Rätten skriver vidare: "Det torde vara obestridligt att ett antal män

niskor upplever ett tidsmässigt samband mellan bildskärmsarbete och

olika sjukdomsbesvär, bl.a. hudbesvär." Trots detta motiveras domens

avslag med att: "tillräckliga vetenskapliga belägg alltjämt saknas för

att arbete vid en bildskärm kan orsaka hudbesvär."
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Ledamoten Olle Olsson reserverade sig mot beslutet med motive

ringen: "Enligt min mening har utredningen inte visat någon annan

sannolik orsak till MBs hudbesvär än inverkan från bildskärmen. Med

hänsyn till detta och till vad Johansson och Hall anfört i sina intyg

anser jag att hudbesvären skall godkännas som arbetsskada. Jag vill

därför bifalla MBs överklagande."

MB fick alltså avslag av Försäkringsöverdomstolen (som då var högsta

instans) vad gällde arbetsskada av bildskärm. De flesta andra arbets

skadeanmälningar har avslagits med referens till pilotfallet.

Gränsvärden?

Det finns ett stort antal standarder och rekommendationer, men alla är

satta utifrån liknande principer om riskbedömning samt kompromisser

mellan risk och kostnad. Den enda hälsoeffekt som otvetydigt är accep

terad är att fält av tillräcklig styrka ger en uppvärmning, något som

man vet är skadligt.

Gällande standarder är satta efter principen att lokal vävnad inte

ska utsättas för mer än 1/10 av den fältstyrka som krävs för att värma

upp den mer än en grad under en viss tid (ofta åtta minuter). Det gäller

alla frekvenser. Alla termiska standarder är satta efter medeleffekten.

Man skiljer alltså inte på om energin är samlad under en kort tid med

hög toppeffekt, eller under lång tid med låg effekt (jämför en fotoblixt

och en lampa). Förutom termiska effekter handlar det om att strömmar

som induceras i kroppen inte får vara så starka att muskler, inklusive

hjärtat, får kramp. Lågfrekventa fält kan ge kramp medan högfrekventa

ger termiska effekter (alstrar värme). De flesta existerande standarder

är framtagna av industriella organisationer och kan inte jämställas med

lagar.

I dag går det inte att sätta gränsvärden på elektriska, magnetiska

eller elektromagnetiska fält när det gäller elöverkänslighet. Och det

finns inte några tumregler när det gäller avstånd och liknande. Det

saknas kunskap om en mätstorhet som bäst beskriver sambandet mel

lan upplevda symptom och elmiljön. Det fattas både teoretiska model

ler och epidemiologiska studier som grund för gränsvärden. Däremot

finns det gränsvärden för en yrkesmässig exponering och för allmänhe

tens exponering för statiska fält och växelfält.
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GRÄNSVÄRDEN FÖR STATISKA FÄLT

Gränsvärden för statiska magnetfält enligt ICNIRP 94.

Grupp

Yrkesmässigt

Yrkesmässigt

Yrkesmässigt

Allmänheten

Allmänheten

Allmänheten

Teknik

Exponering Magnetfält i uT

M edelvärde för hel arbetsdag 200 000

Högsta värde för hela kroppen 2 000 000

Högsta värde för armar och ben 5 000 000

Friska 40 000

Elektroniska eller ferromagnetiska implantat 3 000

Pacemakerbärare 500

Magnetiska media, till exempel kreditkort 1 000

GRÄNSVÄRDEN FÖR VÄXELFÄLT

Gränsvärden för elektriska och magnetiska fält enligt diverse organisa

tioner.

Organisation Exponering Frekvens Magnetfält Elektriskt fält

(Hz) (uT) (V/m)

'ICNIRP 92 Yrke. medelvärde för

hel arbetsdag

50 500 10 000

Yrke. korta tider2 5 000 30 000

Yrke. extremiteter 25 000

Allmänhet, hela dygnet 50/60 100 5 000

Allmänhet, några timmar 50/60 1 000 10 000

3EG 93 Yrke 10-1 000 2 000-20 61 400-600

Yrke 50 400 12 300

'ACGIH 93 Yrke < 1 60 000

Yrke 1-30 000 60 000-2

Yrke 50 1 200 25 000

Yrke 60 1 000

Yrke. med pacemaker 0-100 1 000

Yrke. med pacemaker 60 100

Yrke 0-100 25 000

Yrke 100-4 000 25 000-600

Yrke 4 000-30 000 625

5BfS 94 Yrke. kontinuerlig

exponering

50 100 5 000

Yrke. kortvarig lokal 50 1 000

exponering
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1IRPA/INIRC 1992 (international commision of non-ionizing radiation protection).

2Innebörden i kort tid är att för elektrisk fältstyrka mellan 10—30 kV/m ska fältstyr

kan i kV/m multiplicerat med exponeringen i antalet timmar inte överstiga 80 under

en arbetsdag. Exponeringen för magnetfält över 500 flT ska inte överstiga samman

lagt två timmar under en arbetsdag.

3EG (numera EU).

4ACGIH (American conference of governmental industrial hygienists). För elektriska

fält över 15 000 V/m ska skydd användas (till exempel handskar, dräkter, isolering).

"Tysk rekommendation.

[IRPA90. ACGI96]
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C. ORDLISTA

Abstinens 73-74.82, 180

Symptom som uppträder då

man tar bort ett allergen.

Ackumulativ 63. 1 19

Varje exponering lagras och

adderas på varandra. Om en

exponering är ackumulativ kan

även en liten mängd vid varje

tillfälle ge problem efter en

längre tids exponering (eller

många exponeringar).

ALARA 43

ALARA (as low as reasonably

achievable), "precautionary

principle" eller "prudent

avoidance". På svenska kallar

vi det Försiktighetsprincipen.

ALL

Akut lymfatisk leukemi.

Allergen 60-61,72-74

Allergiframkallande ämne som

kan utlösa en överkänslighets

reaktion.

Allergi 14, 19, 24, 60-62. 72-74, 81,

118, 127, 178

Overreaktion i immunsyste

met, en immunologisk över

känslighet specifikt mot ett

visst ämne.

ALS 58.88

Amyotrophic Lateral Sclerosis.

AML 99, 101, 105

Akut myeloisk leukemi.

Amplitudmodulering, AM 121

Att ändra styrkan på en

högfrekvent signal enligt något

mönster. Ett exempel är AM-

radio där en högfrekvent

bärvåg på exempelvis 22 MHz

amplitudmoduleras enligt det

tal eller musik som sänds.

Anisotropisk

Något som inte har lika egen

skaper åt alla håll. Det kan till

exempel vara att släppa in men

inte ut, eller att leda lättare

längs med jämfört med tvärs

över.

Anjoner

Negativt laddade joner, motsats

till katjoner.

Anomali 48

En lokal störning eller varia

tion i jordmagnetfältet som

beror på en koncentration av

magnetiskt mineral.
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Antenn 30,37, 107, 157-158,

162-163, 172-175, 188, 201-202

En struktur av ett elektriskt

ledande material, oftast metall.

Ordet används då strukturen

utnyttjas för att sända eller ta

emot radiovågor (elektromag

netiska fält).

Antigen 60

Ett ämne som kan utlösa en

reaktion i immunsystemet.

Antioxidant 112, 118-119

Ett ämne som motverkar

oxidation.

Astma 47,61, 115, 118

En kronisk inflammatorisk

sjukdom i luftvägarna som

yttrar sig som andningssvårig

heter, hosta och slem.

Audiofrekvens

Frekvensområdet 20–20 000

Hz inom vilket örat uppfattar

mekaniska vibrationer (i luft).

Aurora borealis och

A. australis 49

Aurora borealis betyder

norrsken och Aurora australis

sydsken. De uppträder tidvis

då solen kastar ut mängder av

elektriska laddade partiklar

som åker rutschkana ner mot

polerna när de träffar jordens

magnetfält. När partiklarna

krockar med atmosfärens

luftmolekyler avges ljus. Det
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Det elektriskt ledande skiktet

reducerar statiska och lågfrek

venta elektriska fält, dock inte

magnetfält.

Bioelektricitet 125

Elektromagnetiska fält som

skapas av levande organismer,

eller den påverkan elektromag

netiska fält har på organismer.

Biologisk påverkan, biologisk

effekt

Att något händer med det

biologiska systemet, kan (men

behöver inte) utgöra en hälso

effekt. Man kan exempelvis

höra ett ljud eller känna en

vattendroppe som faller på

huden, eller bränna sig på en

eldslåga.

Biometeorologi 51

Studiet av biologisk påverkan

av väder och meteorologiska

förändringar, till exempel

magnetstormar.

Binjurarna 115-116

En viktig inre körtel som är

belägen intill en njure och

avsöndrar livsviktiga hormo

ner.

Bisköldkörtel

En liten inre körtel som är

belägen intill sköldkörteln och

reglerar omsättningen av kalk i

kroppen.

Brassen

En körtel i brösthålan bakom

bröstbenet som producerar

lymfocyter (antikroppar), så

kallade T-celler, som ingår i

immunsystemet. Brässen

tillbakabildas med åren och

har störst betydelse hos unga i

samband med tillväxt och när

immunsystemet byggs upp.

Bukspottkörtel

En körtel i bukhålan som

producerar bukspott (för

matsmältning) och insulin

(reglerar blodsockerhalten).

Bärvåg

En radiofrekvent våg som kan

bära fram information från en

sändare till en mottagare

genom modulation.

CL

Kronisk leukemi.

CLL 105

Kronisk lymfatisk leukemi.

CML 99

Kronisk myeloisk leukemi.

Consensus. konsensus 27, 59.

88. 117

Samstämmighet, enighet.

Corpus pineale

Se tallkottkörtel.

Cykel 50.82

Ett tidsintervall inom vilket en

grupp eller serie av händelser

sker.
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DECT 201

Digital european cordless

telephone, en digital trådlös

telefon som arbetar vid cirka 1

900 MHz.

Dendritiska immunförsvars

celler 62

Dendrit är utskott från nerv

celler som leder impulser in

mot själva cellkroppen, i detta

fall avses celler i immunför

svaret.

Dermatit

Hudinflammation.

Diamagnetisk

En bit av ett diamagnetiskt

material tenderar att tunna ut

flödeslinjerna och flytta sig

från en region med starkare

flöde mot ett svagare. Ett

avlångt dia-magnetiskt föremål

vill vrida sig så att långsidan är

vinkelrät mot flödet. Diamag-

netism är en mycket svag

effekt. Koppar, vis-mut och

väte är diamagnetiska.

Dimmer (ljusreglering,

reostat) 17,69, 175,204

Steglös reglering av ljusstyrkan

från en belysning som motsva

rar effekt- eller varvtalsregle

ring om ljuskällan byts mot en

annan last som värmeelement

eller elmotor. Tidigare använ

des en vridtransformator eller
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Elektrisk ström 30-35. 37-38, 40,

45. 54. U0-U1. U3-157, 162-163,

165-172, 180, 184-189, 192-194,

196-197,213

Elektroner som rör sig genom

något, exempelvis en metall

tråd.

Elektromagnetiska fält 15-17.

27-40,44-54, 143-176

Elektriska laddningar som

förflyttas påverkar andra

laddningar i närheten. För att

beskriva (inte förklara) vad

som sker med denna kraftpå

verkan på avstånd används

ordet eller abstraktionen

"fält". Ett elektromagnetiskt

fält innebär att elektriska

laddningar i rörelse påverkar

andra elektriska laddningar i

omgivningen.

Elektroreceptor 53. 56. 94. 110.

113. 121

Ett känselorgan som är käns

ligt för elektriska fält.

Elektrosmog 144

Ursprungligen ett tyskt be

grepp för elmiljö.

Elmiljö 13, 15-16, 18,23,28-29,

31,37. 82.84-85, 143-160. 178,213

1. (i den här boken) de elek

tromagnetiska fält som finns

runtom oss.

2. ett tekniskt begrepp för att

beskriva elektromagnetiska

fält i miljön med avseende på

apparaters funktion.

Elmätare 37

Något som mäter "förbrukad"

effekt i en byggnad. Äldre

modeller består i princip av en

elmotor som driver ett meka

niskt räkneverk, medan de nya

består av elektronik som

skickar ut information via

elnätet tillbaka till transforma

torstationen.

Elservis 144. 147. 168-170, 186

En eller flera elkablar som

levererar kraft från transforma

torn (distributionsnätet) till

huvudcentralen i en fastighet.

Elöverkänslighet 13-14,17-29,

40-43. 58-85, 87, 90, 1 16, 1 19. 126-

130. 133-134, 153, 165, 174, 177-

180

Den ordagranna betydelsen är

"tillstånd med sjuklig förhöjd

känslighet mot el". En defini

tion är "ett sjukdomstillstånd

där symptom uppstår (direkt

eller med fördröjning) vid

närhet till spänningssatta eller

strömförbrukande elektriska

apparater/installationer".

Elöverkänslighetsreaktion

61-62,65-68

Symptom som uppstår efter

exponering för spänningssatta

eller strömförbrukande elek-
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triska apparater och installa

tioner.

EMC 174, 176, 191,202

Electromagnetic compatibility.

Elektromagnetisk kompatibili

tet (förenlighet) – hur man får

apparater att inte störa andra

apparater eller låta sig störas.

Empirisk kunskap 14, 28, 59, 70,

122, 160, 179, 181,211

Kunskap som baseras på

observationer (erfarenhet).

Endogen

Inre, intern.

Epidemiologi 52, 89-90, 94, 98,

100, 110, 115, 124-125, 135-137,

139,213

Läran om sjukdomssamband

eller sjukdomsutbredning i

statistiskt sett stora befolk

ningsgrupper.

Epidemiolog

En person som arbetar med

epidemiologi.

Epifys

Se tallkottkörtel.

Exogen

Yttre, extern.

Experiment 27, 52, 54, 90,

122-125, 132, 137-140, 184

Att påverka något och observe

ra vad som sker.



APPENDIX 223

genom en yta. Det används

oftast i sammanhanget magne

tisk flödestäthet och mäts då i

tesla (mikrotesla). I vardagligt

tal används oftast "magnetfäl

tets styrka" trots att det är

flödestäthet man anger (enhe

ten tesla).

Formaldehyd

En irriterande gas som avges i

bland annat tobaksrök, avga

ser, byggnadsmaterial (till

exempel spånskivor), mattor,

möbler och tyger.

Fosforer 204

Ett lysämne som inte behöver

bestå av grundämnet fosfor.

Det används i lysrör, teveappa

rater och bildskärmar för att

konvertera energi till ljus.

Fotoallergisk substans

En kemisk substans som

omvandlas till ett allergen vid

ljusexponering.

Fotokemisk

Kemisk omvandling under

inverkan av ljus.

Fototoxisk substans

En kemisk substans som vid

samtidig ljusexponering kan ge

cellskador som substansen

eller ljuset var för sig inte

orsakar. Gäller oftast ljus inom

det ultravioletta våglängdsom

rådet.

Frekvens 27.46.53.67.119-121,

139, 144, 180, 182. 185, 193, 196,

198-201,205-208,211,213

Antalet svängningar per

sekund. Det kan vara mekanis

ka vibrationer eller elektro

magnetiska svängningar. Mäts i

Hertz (Hz).

Fältstyrka 27, 30, 32-33. 36. 42,

87,91,99. 105, 116, 136, 139-140.

153, 157, 162, 165-167, 171. 185.

192,213

Styrkan av ett fält. Elektrisk

fältstyrka mäts i volt per meter

(V/m) och magnetisk fältstyrka

i ampere per meter (A/m). I

vardagligt tal används vanligen

magnetisk fältstyrka liktydigt

med flödestäthet (som mäts i

tesla). Om magnetfältet är i

luft går det att göra så, men för

andra material måste man

hålla isär fältstyrka och

flödestäthet.

Föhnvind 47

En varm och torr vind som

uppträder på läsidan av en

bergskedja, särskilt i Alperna.

Fönstereffekt 101. 120. 139

Innebär att enbart exponering

inom vissa gränser ger ett

resultat. Det kan gälla frek

vens, styrka eller liknande.

Galvanisk åtskillnad 144.148,

170

Att isolera en metallisk del
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som förhindrar ström att gå via

metalldelen mellan två delar

av elsystemet, används för att

förhindra vagabonderande

ström.

Generator 40, 77, 81, 144,

206-208

Omvandlar en mekanisk

rörelse till elektrisk ström,

finns för likström och växel

ström.

Geomagnetism 49-52, 109

Jordens statiska och semista-

tiska magnetfält.

Gruppcentral 147-148, 186-187,

189

En mindre elcentral, ofta

kallat proppskåp, som består

av en huvudströmbrytare och

en säkring för varje gruppled

ning (kabel) ut till de olika

lasterna (belysning, appara

ter). I en villa finns ofta bara

en elcentral medan man i

större byggnader har en

huvudcentral med matarkablar

till fördelningscentraler och

gruppcentraler. Större elcen

traler kallas ibland för ställ

verk.

Gränsvärde 27,42,91-92,156,

213-214

En gräns som satts efter en

riskbedömning och en ”accep

tabel” förlust.
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Hormoner 53.86-87.94.110-117.

120. 177

Aktiva ämnen som bildas i

olika körtlar och förs till

kroppens organ via blodet.

Huvudcentral 144. 147

Den första elcentralen i en

byggnad dit elservisen går.

Hyperreaktivitet 26, 73-74

Överkänslighet. Begreppet

används ofta för att beskriva

överkänslighet i luftvägarna.

Hypofys 1 1 5

En körtel stor som en ärta. Den

kallas ofta "undre hjärnbi-

hanget" och sitter i anslutning

till hjärnan. Hypofysen produ

cerar många viktiga hormoner,

bland annat köns- och till

växthormoner. Den är kroppens

viktigaste körtel eftersom den

styr andra körtlar.

Hypotalamus 115

En del av mellanhjärnan som

hänger samman med hypofy

sen. Den kontrollerar hypofys-

ens produktion av hormoner

och reglerar viktiga kroppsliga

funktioner som hunger, törst

och sömn.

Hälsoeffekt 17.42.58.86-89.92.

110, 122, 124, 127. 138-140,213

En påverkan på ett biologiskt

system som ger försämrad eller

förbättrad hälsa.

Hälsofara. hälsorisk 17. 19. 58.

86-88. 89.92. 122, 124, 147, 202

En påverkan eller risk för

påverkan på ett biologiskt

system som medför försämrad

hälsa; en negativ hälsoeffekt.

Högtalare 164

Används för att konvertera

elektriska signaler till meka

niska ljudvågor, exempelvis i

stereoanläggningen eller

telefonluren. Den utnyttjar en

permanentmagnet och en spole

som genererar ett magnetiskt

fält med samma frekvensinne

håll som ljudet som ska

produceras.

IgE 60-61

Allergi-antikropp.

Immunologi 60, 88

Läran om immunsystemet;

kroppens försvar mot främ

mande ämnen.

Impedans 193

Elektriskt motstånd i växel

strömskrets.

In wfro-test

In vitro betyder "i glas" och

innebär studier av celler eller

vävnad i laboratoriemiljö

utanför organismen, exempel

vis av blod eller celler.

In wvo-test

In vivo innebär studier av

levande organismer: djurstu-
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dier, test på människa eller

hela ekosystem.

Initiator

Något som initierar, startar

bildningen, av en cancertumör.

Det kan till exempel vara en

kemikalie, strålning eller en

ärftlig faktor.

Intermittent 115

Något som återkommer ryckvis

eller stötvis med mer eller

mindre regelbundna avbrott,

som uppträder eller verkar

periodvis, ojämnt. (motsats:

kontinuerlig, permanent)

Intern vagabonderande ström

Den ström som vagabonderar

mellan gruppcentraler inuti en

byggnad.

Jonkanal 53, 121

En struktur i cellmembranet

som selektivt släpper genom

vissa joner in eller ut ur

cellen.

Jord

En gemensam punkt som

används som potentialreferens.

Jorda 18,29,31-32,35-36,38,40,

77, 79, 143, 147-148, 162-165, 168-

170, 174-176, 187-188, 190-193, 208

Att ansluta en ledare till en

jordpunkt.

Jordfelsbrytare 141,148,188

Utlöser och stänger av om inte
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metallen och försvagas längre

bort. Det är egentligen samma

fenomen som "antennverkan".

Katarakt 118

Linsgrumling, grå starr.

Katjoner

Positivt laddade joner

Kluster 135

En anhopning av resultat i ett

statistiskt material som kan ha

verklig orsak eller orsakas av

slumpen.

Koherens 44, 115

Något som har samma frekvens

och konstant inbördes fasskill

nad.

Konfunderande faktor

Något som försvårar eller

förbryllar tolkningen av ett

experiments resultat. Det kan

vara en okänd faktor som

påverkar och som man inte

tagit hänsyn till.

Kontrollgrupp 96-105. 128. 132.

135. 139

En grupp som inte exponeras

eller behandlas och som

jämförs med den grupp som

behandlas.

Körda 40, 207-208

Vävstomme i bildäck.

Korona 47

Strålkrans. Ofta en elektrisk

urladdning vid ett spetsigt

föremål, så kallad spetsverkan.

Kraftledning 46. 49-50. 69. 86. 89,

97.99. 109, 135-137, 143-151, 156,

180, 182-183, 191, 197-198, 207

Överför stora mängder elkraft,

oftast via tre trådar hängandes

på stolpar, ibland i form av

nedgrävd kabel.

Leukemi 87,98-90.92-97,99-101,

103-105, 108, 121, 136

En cancersjukdom som känne

tecknas av abnormt ökad

nybildning av vita blodkrop

par.

Linjärt samband 138-139

Exempelvis att en ökad dos ger

upphov till en ökad eller

minskad respons, men aldrig

både och. Kan beskrivas med

en enkel linjär ekvation, därav

namnet.

Lokaloscillatorn 172

Används i radiomottagare för

att ställa in den frekvens man

lyssnar på. Finns i AM/FM

radio, kommunikationsradio

och mobiltelefoner.

Luftjon 45-47

En elektriskt laddad partikel

svävande i luft. Det finns små

och lätta, större och tyngre.

Läckström 188

En felström som orsakas av

fukt eller något annat som ger

en svag elektrisk kontakt, till

exempel hud.



228

Magnetofosfen 18

Upplevelse av ljusblixtar då

huvudet rörs i ett starkt

statiskt magnetfält. Det kan

exempelvis uppkomma i

magnetresonanskameran.

Magnetoreceptor

Ett känselorgan som är käns

ligt för magnetiska fält.

Magnetotaktisk bakterie 55-56

En bakterie vars DNA innehål

ler en kod för att producera en

ferromagnetisk kristall som

mekaniskt vrider bakterien i

nord-sydlig riktning i jordens

magnetfält.

Magnetisk flödestäthet

Se flödestäthet.

Magnetstorm 50-51

Variationer av jordens magnet

fält som orsakas av solaktivi

tet. Aura och magnetstormar

följs oftast åt.

Markresistivitet

Ett mått på det elektriska

motstånd ett visst stycke mark

har.

Mastcell

En celltyp som finns i hud och

slemhinnor och som bland

annat innehåller histamin.

Matarkabel, matarledning

En kabel som leder kraft från

huvudcentral till gruppcentra

ler (se elservis).
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Mikrofon

Används för att konvertera

mekaniska ljudvågor till

motsvarande mönster av

elektriska signaler.

Mikrotesla

En miljondels tesla (se tesla).

Mikrovågor 18,71,87,91-92.104,

106, 140-142. 166, 198-199

Elektromagnetisk strålning

med mycket korta våglängder,

från 0,001 till 0,3 meter. Det

kan vara förvirrande att

millimetervågor alltså är

kortare än mikro-vågor, men

mikrovågor är inte detsamma

som mikrometervågor.

ML

Myeloisk leukemi.

Modulation 120-121, 128, 180.

204-205

En förändring av en signals

styrka (AM), fas (till exempel

FSK) eller frekvens (FM) som

överför information från en

sändare till en mottagare.

Genom att modulera (förändra,

styra) en bärvåg med en

ljudsignal kan man föra över

tal eller musik till en radio.

Modulationsfrekvens

Den frekvens som styr en

signals variation.

MPR-I. MPR-II. MPR-III 41.156,

210-211

Dåvarande arbetsmarknadsmi

nister Anna-Greta Leijon gav

1985 Arbetarskyddsstyrelsen i

uppdrag att, i samråd med

Statens Strålskyddsinstitut

(SSI) och Statens Mät och

Provningsråd (MPR), utreda

"behovet av, förutsättningarna

för och konsekvenserna av att

införa provning — frivillig

eller obligatorisk — av bild

skärmsterminaler". Resultatet

kallas MPR-II och är fortfaran

de aktuellt. MPR-I har endast

historiskt intresse och MPR-III

är endast att betrakta som en

utländsk benämning av SS-

436-14-90 (MPR-II skriven

som Svensk Standard).

Nanotesla

En miljarddels tesla (en

tusendels mikrotesla).

Negativa luftjoner

Luftburna joner med negativ

laddning. Vissa anser att de är

bra för hälsan.

Nocebo 133

Kommer från det latinska

verbet nocero som betyder att

skada.

Nolla 34. 147. 153-154, 161-165.

168-170, 175, 186, 188

Returledare i det svenska

elsystemet, förkortas ofta N.
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nT

Se nanotesla.

Olinjärt

Att vissa doser ger en respons

men inte andra. Det kan till

exempel bli större respons av

en lägre dos. Uttrycket kom

mer sig av att en linjär mate

matisk ekvation inte kan

beskriva fenomenet.

Optokabel, optisk fiber, fiberoptik

En tunn sträng av glas eller

plast som leder ljus med små

förluster långa sträckor.

Används istället för elektriska

kablar för kommunikation där

kraven på störningar eller

prestanda är höga. Avger inga

elektromagnetiska fält.

Oscilloskop 182

Ett mätinstrument som visar

hur en signals amplitud

varierar med tiden.

Oxidation 47, 112, 118

En process där en molekyl

tappar en elektron.

Pancreas

Se bukspottkörtel.

Paramagnetisk 57

Ett ämne (kan vara i gas-,

vätske- eller fast form) som

inte är magnetiskt i sig men

uppvisar en viss magnetisering

då det befinner sig i ett yttre

magnetfält. Tas magnetfältet

bort kvarstår inte någon



APPENDIX 231

Positiva luftjoner

Luftburna joner med positiv

laddning. Vissa anser att de är

dåliga för hälsan.

Potentialreferens 163-165. 189,

191-193

En gemensam potential,

spänning.

Potentialutjämning 32, 162-165,

185. 191-193

En strävan att minska spän

ningsskillnaderna. Används

oftast i samband med byggna

der. På senare tid ingår poten

tialutjämning som krav vid

nybyggnation. Det innebär

praktiskt att alla byggnadsde

lar av metall förbinds till en

jordpunkt — en potentialutjäm-

ningsskena — och att ström

därmed tillåts flyta i en

potentialutjämningsledare.

Prolaktin 177

Ett stresshormon.

Promotor 89. 93-95. 105. 110

Något som driver på utveck

lingen, exempelvis av en

cancertumör.

Provokation 72-73,82, 126

Att utsättas för ett ämne eller

en faktor som ger en överkäns

lighetsreaktion.

Provokationstest 126-127, 129-

130, 133-134 212

En testmetod där någon utsätts

för sådant som kan utlösa en

reaktion, till exempel ett

allergen, kyla, ansträngning

eller elektromagnetiska fält.

Radiofrekvens 30, 36-37, 40, 104

106, 114 120-121, 137, 157, 172-

175, 198-199

Frekvenser över 30 000 Hz (en

godtyckligt fastslagen gräns).

En våg av sådan frekvens att

den uppför sig som strålning

och kan användas som bärvåg i

radiosändningar.

Radiospektrum 180, 182, 198

Fördelningen av fältstyrka

ordnat efter frekvens inom det

radiofrekventa området.

Receptor 53.56.94 110.113.121

Ett specifikt protein eller

grupp av proteiner på cellytan

med förmåga att känna igen

och binda ett speciellt ämne,

till exempel en antikropp eller

ett hormon, och därefter

påverka cellens funktion.

Respons 99, 101-102, 104 109,

126, 138-139

Ett biologiskt svar på en dos.

Retroaktiv studie 137

En studie som utförs i efter

hand på historiska data.



232

Riskbedömning 27,124,213

Att bedöma hur stor en hälso

risk är. Relateras ofta till

kopplingen mellan orsak och

verkan, om man utsätts frivil

ligt och medvetet eller inte,

samt om risken går att undvika

eller inte.

Riskökning 59, 92, 94, 96,

101-105, 108, 125, 139

Hur mycket en risk ökar då en

person exponeras för något, i

jämförelse med en person som

inte exponeras.

Rotor

Den roterande delen i en

elektrisk motor eller generator.

Serviskabel

Se elservis.

Spetsverkan 47

Fältstyrkan vid en spets som

har en annan potential än

omgivningen kan bli tillräck

ligt hög för att elektroner ska

lossna från spetsen, så kallad

koronaurladdning.

Stator

En stillastående del i en

elektrisk motor eller generator.

Omger den roterande delen

som kallas rotor.

Sensibilisering 60, 63-64, 72, 74

Första gången överkänslighet

mot ett ämne initieras.
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Ställverk 144-145.147.150-151.

156. 167-168, 171,222

Delar upp ström till flera

utgående ledningar.

Störkälla 143-144,149.151.157,

160, 165, 167, 171. 176. 195. 198,

200

Något som avger en störning

(elektriskt fält, magnetiskt fält,

elektromagnetisk strålning

eller en ledningsbunden

spänning eller ström). En

störning är oönskad till skill

nad mot en nyttosignal.

Störtålighet 164

Förmågan att stå emot en

störning utan oönskad biver

kan.

Summaström 30, 33, 34, 38, 154,

169, 186-189

Summan av den ström som

passerar fram och tillbaka på

en eller flera ledningar eller

rör. För rör är det liktydigt med

vagabonderande ström, för en

kabel är det en felström (som

oftast vagabonderar). Summa

ström mäts med en tångampe-

remeter som omsluter den eller

de ledningar och rör som ska

mätas. En summaström ger ett

resulterande magnetfält av

samma styrka som en enkelle

dare med motsvarande ström

styrka. Se även vagabonderan

de ström.

Supra renalis

Se binjurarna.

Synpurpur 57

Ett ämne i ögats näthinna som

är känsligt för ljus och utlöser

en kemisk eller elektrisk

impuls.

Säkring 29,31,38, 141, 144, 160-

162, 168, 188, 194. 196.206

Utlöser och stänger av om det

går åt för mycket ström.

Sändare 15. 17.31.37.92, 144,

157, 183, 198, 201-202

Något som avger elektromag

netiska fält eller vågor. Ofta en

samling elektroniska kompo

nenter som genererar en signal

till en antenn. En sändare

avger en nyttosignal till

skillnad mot en störkälla. Det

finns dock situationer där en

nyttosignal kan upplevas som

en störning. En GSM-telefons

sändning kan till exempel

uppfattas som en störning i

bilradion, telefonen och

datorn.

Tallkottkörtel. epifys (sv), pineal

gland eller epiphysis (eng)

110-113. 115

En körtel i mellanhjärnan.

Funktionen var länge okänd

men under 1980-talet fastställ

des det att den producerar det

mycket kompetenta (starka)

hormonet melatonin som bland
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annat styr sömncykeln. Tall-

kottkörteln är mycket känslig

för ljus men även för magnet

fält.

TCO, TCO´91, TCO´95, TCO´99 41,

156, 164, 211-212

TCO står för Tjänstemännens

Centralorganisation. En grupp

inom TCO var med i arbetet

med MPR-I och MPR-II. TCO

skapade sin egen variant som i

stort sett är lika med MPR-II,

men med något tuffare gräns

på fältstyrkan. Skillnaden

mellan de olika TCO-variante-

rna är kraven på synergonomi

och kemikalieemissioner,

medan kraven på elektriska

och magnetiska fält varit

oförändrade.

Teori 57,66,89, 113, 123, 125, 126,

131-132

En ide som förklarar observa

tioner.

Tesla

Ett mått på magnetisk flödes-

täthet.

Termisk effekt 42, 88, 92, 105,

202,213

Det elektromagnetiska fältet är

tillräckligt starkt för att

signifikant (mer än en grad

celsius) värma upp biologisk

vävnad. Man antar att följder

na i det biologiska systemet då

beror på värmen i sig.
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Transmissionsnät 145. 148. 150

En del av kraftledningsnätet

med mycket hög spänning för

transport över långa avstånd.

Trefassystemet 145

Tre sinusformade spänningar

som är förskjutna 120 grader

vardera (3 x 120 = 360, det

vill säga ett helt varv).

Tändningsspole 39-40. 206. 208

En anordning i förbrännings

motors tändsystem som om

vandlar lågspänd elektrisk

ström till högspänd (hög

spänning), vilket är nödvändigt

för gnistbildningen i tändstif-

ten. En dieselmotor behöver

inget sådant tändsystem till

skillnad mot bensinmotorn.

Undercentral 144. 147

En mindre elcentral mellan

elservis och gruppcentraler.

Används också i betydelsen

rum för fördelning av värme

och varmvatten mellan pann

rum eller fjärrvärme och

byggnadens element eller

tappställen.

uT. skrivs även uT (om grekisk

ans |J inte kan skrivas ut)

Se mikrotesla.

Vagabonderande ström 17-18.

21-23. 28. 30-31, 33-35, 37-38, 69,

79-80. 87, 96, 99, 143-144, 146. 148-

156, 167, 169-172, 175, 180, 182-

189, 192-193, 195,203,207

En elektrisk ström som går

vägar som från början inte var

planerade, ofta via vattenrör,

radiatorrör, fläktkanaler,

fjärrvärmerör, plåttak, bärvajer

(för gatubelysning eller för

spårvagnars elsystem) spända

mellan byggnader, räls, gasrör,

skärmade kablar (typiskt i

datornätverk med koaxialka-

bel) etc. Vagabonderande

ström är en summaström och

genererar därför relativt

kraftiga magnetfält som avtar

mycket långsamt med ökat

avstånd. Relativt blygsamma

vagabonderande strömmar

skapar därför dominanta

magnetfält i närmiljön. Sett

över hela befolkningen är

magnetfält från vagabonderan

de ström en större expone

ringskälla än magnetfält från

kraftledningar.

Våglängd 57. 140. 173. 185

Avståndet från en punkt på en

våg till motsvarande punkt på

nästa våg. Våglängder står i

relation tillfrekvensen.
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Överkänslighet 14, 18-20, 26, 28,

59-83, 118, 126

Ett tillstånd där känsligheten

för vanliga ämnen är sjukligt

förhöjd i ett eller flera organ i

kroppen. En kroppslig överre

aktion mot en ospecifik

retning, till exempel kall luft,

rök, dofter, livsmedel eller

kemikalier med symptom från

bland annat luftvägar, mag-

tarmkanalen eller huden.

Övertoner 18, 143-144, 154, 170,

181-182, 187, 194-195

Multipler av en signals frek

vens, övertoner i musikinstru

ment, gör att vi kan höra

avvikelser från ett normal-C
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Tiil minne av K-G Lindström

K-G Lindström var en positiv och

varm människa med härlig humor.

Tänkte alltid på att göra något för

människor som hade det svårt. Inspi

rerande, kreativ med högtflygande

planer, och gav aldrig upp när han

trodde på något. Älskade att ifråga

sätta och diskutera, oavsett om det

slutade till hans fördel eller inte. Han

älskade också att segla. Vi är många

som känner tomrummet nu. Segel

turer som aldrig blir av, inga mer

hyrda motorcyklar på semestern, och

ingen middag för att fira att denna

bok äntligen är klar. Saknaden är stor,

men vi tänker på dig, K-G!

K-G var min uppdragsgivare på vars

uppdrag denna bok kom till.

Clas

ISBN 91-574-5788-3
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Elöverkänslighet. Myt eller verklighet?

Vad vet man om sambanden mellan kraftledningar

och cancer? Vad ar elöverkänslighet?

Tål du el? år en faktabok om el och hälsa och en

praktisk handbok om hur man kan skapa en bättre

elmiljö. Författaren Clas Tegenfeldt är elmiijökonsult

med mångårig erfarenhet av dessa frågor.

Vad händer med hälsan när vi i allt högre grad an

vänder elektricitet i vårt samhälle? Elöverkänslighet

har uppmärksammats sedan fyrtiotalet. Då debatte

rades radarns skadliga effekter, man talade om

"strålkärringar" på sextiotalet, på sjuttiotalet oroa

des man av cancer från kraftledningar, på åttiotalet

var det datorernas bildskärmar som stod i fokus.

Idag diskuteras mobiltelefonins eventuella effekter

på vår hälsa. I Tål du el? belyser författaren hur el

påverkar kroppen, de eventuella hälsorisker som

drabbar människan och vad man kan göra åt saken,

BILDA FÖRLAG


