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När jag arbetade på Ericsson som miljöchef för de två största affärsområdena, Fasta och Mobila 
system, övervägde jag alla miljöaspekter av vårt arbete. Med undantag för en: påverkan från 
elektromagnetisk strålning. Detta specifika område behandlades av särskilt utsedda experter som 
alltid berättade för ledningen vad de ville höra. Strålning var ofarligt för hälsan.  
 
Men allteftersom tiden går, tenderar fakta att samlas på hög. Experterna är inga idioter och inte 
heller den högsta ledningen. Alla de tusentals miljarder kronor som plöjdes ner i mobilmasterna 
måste utnyttjas så länge som möjligt. En strategi måste följas och noga hållas fast vid. Och så här 
kan denna strategi se ut1:  
 
1. Den högsta ledningen behöver ha en speciell grupp experter som de alltid kan lita på säger rätt 
saker. Mobiltelefoner är fullkomligt säkra.  
 
2. Endast en nationell myndighet ska ha rätt att uttala sig om de eventuella hälsoriskerna med 
mobiltelefoner och mobilsändare. Denna myndighet är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla 
andra myndigheter är skyldiga att hänvisa till vad SSM säger och kan inte uttrycka sina egna 
åsikter i frågan.  
 
3. Ledningen för SSM bör förlita sig på yttranden från en speciell grupp experter (Vetenskapliga 
rådet), vilka är utvalda eftersom de är kända för att säga rätt saker. Rapporter som visar på 
problem tas aldrig med i deras forskningsöversikter. Mobiltelefoner är säkra.  
 
4. Denna speciella grupp experter bör helst vara medlemmar i organisationen ICNIRP. 
Organisationen finansieras av mobilindustrin och har blivit ett mycket viktigt verktyg,  
eftersom ICNIRP har definierat "säkerhetsnivåer" för strålning så höga att de aldrig skapar några 
problem för mobilindustrin. Mobiltelefoner är säkra.  
 
5. Telekomindustrin utvecklar under tiden nya typer av telefoner för att vara beredda när det  
blir uppenbart att de gamla mobiltelefonerna och hälsa inte går så bra ihop som det var tänkt. 
Patent på begränsade uteffekter och IR / UV-system registreras, men förvaras i kassaskåpet så 
länge myndigheterna inte begär bättre och säkrare produkter. Mobiltelefoner är säkra.  
 
6. För att garantera att man får lång tid på sig för att utveckla och införa nya mobiltelefonsystem 
är det viktigt att stödja hälsostudier som pågår i årtionden innan några slutsatser kan dras. Ett 
exempel är Interphone-studien; en annan är COSMOS-studien. Om dessa studier någonsin visar 
på några hälsokonsekvenser, kommer vi vid det laget i alla fall ha nya och bättre mobilsystem i 
bruk. Under tiden är mobiltelefoner säkra.  
 
7. När utvecklingen av den nya generationen mobiltelefoner som använder IR / UV-strålning är 
klar, kommer det att vara viktigt att betona fördelarna med detta system också från hälsosynpunkt. 
Detta kommer att underlätta marknadsföringen av det nya systemet och försäljning av ytterligare 
6 miljarder telefoner. SSM:s expertgrupp tillåts nu att ge ut en rapport som förordar att man av 
hälsoskäl går över till det nya systemet. Men det nya mobiltelefonsystemet kommer att vara 
fullkomligt säkert.  
 

Översättning: Ann Rosenqvist Atterbom www.balanspunkten.info med tillstånd av Örjan Hallberg 

                                                 
1 Detta baseras inte på någon dokumenterad strategi jag känner till, men förefaller passa väl med det vi nu ser.   


