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Granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens  

Fältmätning av amatörradioanläggningar,  
dnr SSM2015-4097 

 

1. Sammanfattning 

Under fjärde kvartalet  2015 genomförde Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för 

miljöövervakning, avdelningen för strålskydd, en mätning som rubricerades 

Fältmätning av amatörradioanläggningar, dnr SSM2015-4097.  

Strålsäkerhetsmyndigheten upprättade aldrig någon vetenskapligt acceptabel plan för 

projektet. Myndigheten valde att utarbeta en arbetsplan för själva mätningen 

tillsammans med konsulten Ångpanneföreningen. Därefter gjorde myndigheten 

direktupphandling av arbetet från samme konsult.  

Den rapport som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade i december 2015 uppfyller 

inte ens elementära krav på vetenskapliga arbeten. Rapporten är ett skolexempel på 

ovetenskap byggd på idéer utan vetenskapligt stöd. Rapporten blir inget annat än en 

meningslös sifferlek.  

Statens krav på Strålsäkerhetsmyndigheten är att myndighetens arbete ska vila på 

vetenskaplig grund. Ångpanneföreningens förstudie uppfyller inte de vetenskapliga 

krav som myndigheten måste ställa på ett arbete som betalas av skattemedel.  

Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning har kallat till möte den 16 

mars. Mötet ska enligt kallelsen handla om ”Strålskydd för sändaramatörer”. Mötet 

ska bygga på resultaten från fältmätningen i december och en annan text som 

producerats av Ångpanneföreningen. Då inget av de två dokumenten äger 

vetenskapliga kvalitéer bör mötet ställas in. 

Vår slutsats är att inga som helst beslut kan fattas på grundval av fältmätningen och 

Ångpanneföreningens rapport från i januari 2016. 
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2. Bakgrund 

Under fjärde kvartalet  2015 genomförde Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för 

miljöövervakning, avdelningen för strålskydd en mätning som rubricerades 

Fältmätning av amatörradioanläggningar, dnr SSM2015-4097.  

Under min genomgång av rapporten sökte jag de vetenskapliga utgångspunkterna för 

studien. Initialt efterfrågade jag projektplan samt vilka teoretiska utgångspunkter och 

tidigare studier som projektet baserades på. Den 18 januari tog jag kontakt med 

Hélène Asp, som står som kontaktperson vid Strålsäkerhetsmyndigheten för den 

forskningsöversikt som myndigheten publicerade 2014 (rapport nummer 2014:16, 

SSM2014-1257). Jag lämnade förslag på tre olika tillfällen när jag skulle kunna ringa 

upp för en intervju. Jag fick då svar från myndighetens pressinformatör, som 

förklarade att man inte hade resurser för en telefonintervju. Jag blev ombedd att 

skriva ned mina frågor och skicka dem via presstjänsten och blev lovad att jag den 

vägen skulle få svar. Jag hade tänkt mig en kort telefonintervju där man under 

samtalets gång lätt skulle ha kunnat avgöra vad som är väsentligt eller ej. Skriftliga 

frågor och skriftliga svar är  tidskrävande och klumpigt  och ingen bra ersättning för 

en intervju.  

Den 19 januari skickade jag in mina frågor till presstjänsten samt en förteckning över 

fyra dokument jag ville ha utlämnade. Jag fick något senare svaret att det var så 

omfattande frågor att de skulle ta en vecka att besvara. Jag har fortfarande (2016-03-

11) inte fått de utlovade svaren. 

i) Projektplan saknades 

Efter några dagar slogs jag plötsligt av tanken, att dröjsmålet kanske berodde på att 

Strålsäkerhetsmyndigheten aldrig upprättat någon projektplan innan arbetet 

startades. Den 26 januari kontaktade jag därför den  tjänsteman, Estenberg, som 

angavs som handläggare för mätningsrapporten. Estenberg bekräftade att någon 

projektplan i vetenskaplig mening aldrig hade upprättats. Strålsäkerhetsmyndigheten 

hade tillsammans med sin konsult Ångpanneföreningen upprättat en plan för själva 

mätningen.  

Frånvaron av projektplan omintetgjorde alla möjligheter till normal vetenskaplig 

granskning av arbetet. Mest uppseendeväckande var att uppgifter om studiens syfte 

saknades. Inget finns heller dokumenterat om utgångspunkter i tidigare forskning och 

relevans Varifrån och varför hade detta plötsliga intresse för elektromagnetiska fält 

När jag insåg att svaren på frågorna skulle dröja bestämde jag mig för att skjuta fram

 publiceringen av den planerade artikeln. Jag hade begärt att få utlämnat bland 

annat projektplan eller annat styrdokument som myndigheten upprättat före 

mätningen. Utlämningen av de begärda dokumenten borde enligt min uppfattning ha 

kunnat ske med vändande post, men dagarna gick utan att myndigheten hördes av.  
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kring amatörradioantenner uppstått? Studien saknar också redovisning av vilka 

hypoteser, som man möjligen kunde ha haft för avsikt att testa.  

ii) Metod- och designbrister 

Studien led vidare av stora brister i metodhänseende. Bristerna grundades bland 

annat på att syfte och hypoteser inte redovisats. Vad ville man testa eller mäta? Hur 

skulle mätningen gå till rent konkret?  Vilka metodmässiga överväganden hade 

gjorts? Hur skulle datainsamlingen ske? Vilka bearbetningar och skattningar skulle 

göras?  

Bristen på ovanstående moment i en vetenskaplig arbetsplan leder också till total 

frånvaro av uppgifter om hur det var tänkt att resultaten skulle analyseras. Inget finns 

dokumenterat om hur analysresultaten var tänkta att vägas mot andra liknande 

studier. Eftersom hypoteser saknas, eller möjligen är helt utelämnade i redovisningen, 

finns heller inget redovisat om vilka hypoteser som skulle ha kunnat bekräftas eller 

förkastas.  

Efter studien borde ha följt ett kritiskt resonemang ifall resultaten hade bidragit till 

ökad kunskap, samt på vilket sätt resultaten skulle kunna implementeras. 

Studiens design visar att den inte uppfyller ens de mest grundläggande krav som 

ställs på ett vetenskapligt arbete som ska avslutas med hypotestest, analys och 

diskussion kring relevans och implementering.  

iii) Fråga om explorativ studie 

En annan ansats skulle ha kunnat vara att myndigheten valt att göra en explorativ 

studie. Strålsäkerhetsmyndigheten skulle då till exempel ha kunnat vilja få kunskap 

om fältstyrkor, i närheten av olika typer av amatörradioantenner eller i närheten av en 

viss typ av amatörradioantenn monterad i olika lägen,  i syfte att besvara frågor från 

en orolig allmänhet.  

Det var också den förklaring som Estenberg gav på telefon den 26 januari. Man ville 

ha svar att ge människor som frågade ifall strålningen från amatörradioantenner 

kunde vara farlig.  

Estenberg uppgav då, att myndigheten sedan år 2003 har fått in frågor från 

allmänheten om elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner. Han förklarade 

att myndigheten inte haft någon kunskap om omfattning och nivåer av sådan 

elektromagnetisk strålning, och att man därför inte hade haft några svar att ge på 

allmänhetens frågor. Detta var enligt Estenberg skälet till att man hösten 2015 

bestämde sig för att göra mätningen.  

Estenberg uppgav att myndigheten från 2003 och framåt årligen hade fått in cirka fem 

frågor från allmänheten, om elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner. 

Sverige har idag cirka tio miljoner invånare. Det förefaller, med förlov sagt, vara 
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ytterst osannolikt att Strålsäkerhetsmyndigheten tar fasta på och spenderar pengar 

på, ett ämne som varje år genererar en fråga per två miljoner invånare.  

Förklaringen blir än mindre trovärdig när den konfronteras med 

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råds översikt från 2014. Bland 

forskningsöversiktens hundratals studier, som handlar om biologisk påverkan av 

elektromagnetisk strålning från radio, lyckades jag inte hitta någon som påvisar 

biologisk påverkan från radiostrålning inom spektrumet 3 – 30 megahertz, det område 

där världens alla radioamatörer håller till på kortvåg. En av de frågor jag skriftligen 

ställde till Strålsäkerhetsverkets ansvariga för forskningsöversikten handlade om jag 

möjligen hade missat någon studie som påvisade ett sådant samband. Tyvärr 

besvarade inte Strålsäkerhetsverket några av frågorna. 

 

    iii) Mätdesign utan verklighetsgrund  

Om syftet trots allt var explorativt återstår ytterligare frågor. För att besvara frågor från 

orolig allmänhet eller för att minska sin egen kunskapstörst hade det varit rimligt att 

mätningarna utformats för att mäta strålningsnivåer som kan förekomma normalt, 

nära amatörradioantenner. I stället har mätningsdesignen gått ut på att på tyskt 

manér mäta det för radiostationen sämsta tänkbara alternativet. Mätgruppen har 

använt normala radiostationer med, får man förmoda, ganska normala antenner 

placerade i tätbebyggda områden i Stockholmstrakten. Att acceptera dessa 

mätvärden skulle trots allt ha givit Strålsäkerhetsmyndigheten underlag för det svar 

som hade behövts för att lugna de fem oroliga personer som varje år. Svaret hade 

kunnat formuleras både kort enkelt och klart:  

”Det föreligger inga påvisade biologiska effekter av radiosignaler från 

amatörradiosändare och att de mätningar myndigheten gjort visat att normala 

amatörradiosändningar ligger under referensvärdena för elektromagnetiska 

fältstyrkor. ” 

 

iv) Worst-case-scenario 

I stället valde mätgruppen att skapa en helt onaturlig situation. I fyra av sex fall 

räknades uppmätta fältvärden om, som om sändningen skulle ha skett med en 

kilowatts effekt, det maximalt tillåtna vid en svensk amatörradiosändning. Mätningen 

genomfördes under kontinuerlig sändning under sex minuter (!) med omodulerad 

bärvåg. Även mätantennernas avstånd från sändarantennerna kan ifrågasättas. 

Mätningarna har skett på en (Siq!) till 26 meters avstånd från sändarantennerna.  

Utformningen av mätningarna visar att syftet har varit allt tyskt: att genom en orimlig 

mätdesign söka sig fram till det för amatörradioanläggningen sämsta tänkbara läget. 

Klicka för referens. Mätgruppen har därmed lyckats visa att det är möjligt att med 

http://hamnews.dzv.se/2016/02/23/tyska-reglerna-antennmatningen-ska-ske-vid-det-mest-ogynnsamma-antennlaget/
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amatörradiosändare, olämpliga antenner, högsta tillåtna effekter och mätning på 

onormalt korta avstånd från antennerna skapa en situation när fältstyrkan från 

amatörradioanläggningen närmar sig eller överskrider gällande referensvärden.  

v) Rapportens ”diskussion och slutsater 

Estenberg skriver i sin 15 rader långa avslutande ”Diskussion och slutsatser” på sidan 

10: 

”Mätningarna visar även att typfall 1, 2, 3, 4 och 6 kan alstra fältstyrkor som överskrider 

referensvärdena enligt SSMFS 2008:18 på platser där allmänheten kan vistas. Det skulle 

kunna undvikas genom adekvata kunskaper om strålskydd och ett medvetet val av 

antennens placering. Information om strålskydd för elektromagnetiska fält bör därför 

utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning.” 

 

Syftet med vetenskapliga studier är som regel att skapa ny kunskap. Studier som 

syftar till att ”bevisa”  något innehåller vanligtvis inslag av pseudovetenskap. 

Ambitionen att ”bevisa” något leder ytterst ofta till att design eller mätmetoder 

begränsas på ett irrelevant sätt. Begränsningarna leder till att oseriösa forskare eller 

utredare ofta hävdar att man ”visat” eller ”bevisat” det man hoppades på från början. 

Problemet med studier som är upplagda för att ”bevisa” något, som man hoppas 

kunna dra ekonomisk eller karriärmässig nytta av i framtiden, är att sådana studier 

inte visar hela bilden eller alla alternativa svar som skulle ha stått till förfogande om 

studien hade genomförts på ett vetenskapligt korrekt sätt, utan inskränkningar av 

mängden möjliga utfall. 

Strålsäkerhetsverkets fältmätning är ett sådant försök att ”bevisa” att 

elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner skulle kunna vara farligt ”för 

allmänheten”. 

Estenberg skriver i sina ovan citerade slutsatser att  

”typfall 1, 2, 3, 4 och 6 kan alstra fältstyrkor som överskrider referensvärdena enligt 

SSMFS 2008:18 på platser där allmänheten kan vistas.” (min kursivering).  

Han nämner inte med ett ord att mätningsupplägget är fullkomligt orimligt ur 

amatörradioperspektiv. Den sortens sändning som Strålsäkerhetsmyndigheten 

åstadkom för mätningen existerar inte i några som helst sammanhang som har med 

amatörradio att göra.  

Vad värre är, Estenberg bygger vidare på sin grundlösa slutsats: 

”Det skulle kunna undvikas genom adekvata kunskaper om strålskydd och ett medvetet val av 

antennens placering. Information om strålskydd för elektromagnetiska fält bör därför utgöra 

en naturlig del av sändaramatörens utbildning.” 

Estenberg utgår från att radioamatörer i gemen saknar ”adekvat” kunskap om 

elektromagnetisk strålning. Han tycks tro att radioamatörer saknar kunskap om hur 
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antenner ska placeras både för att radiosändningarna ska höras långt, vilket är syftet, 

och för att inte allmänhet och grannar ska påverkas. Det finns ingen radioamatör som 

aldrig återkommande reflekterat över hur hen ska placera sina antenner för att 

undvika att påverka på grannar.  

vi) Rapporten saknar vetenskapliga kvalitéer 

Strålsäkerhetsmyndighetens ”Fältmätning av amatörradioanläggningar” saknar totalt 

elementära vetenskapliga kvalitéer. Fråga uppkommer då hur det kunde gå så snett 

att Strålsäkerhetsmyndigheten för det första presterar tio sidor egenproducerad 

diareförd ovetenskap, och att myndighetens enhet för miljöövervakning för det andra 

därefter har dragit in Elsäkerhetsverket, Post- och Telestyrelsen, Föreningen 

Sveriges Sändareamatörer SSA, Frivilliga Radioorganisationen FRO samt en 

lundensisk radioklubb Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR i ett 

uppföljningsprogram som bland annat omfattar ett möte kommande vecka, den 16 

mars klockan 13 – 16. (Dnr SSM2016-583) 

I kallelsen till mötet kommande vecka refererar Estenberg på nytt till den ovan 

granskade fältmätningen samt till en konsultrapport från Ångpanneföreningen från i 

januari 2016. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt sin instruktion arbeta  på vetenskaplig grund 

och följa allt som har med strålning att göra i samhället. Kärnfrågan som kräver svar 

är därför: Hur hamnade Strålsäkerhetsmyndigheten i denna ovetenskapliga sörja? 

Svaret är: Genom yttre påverkan.  

vii)  Konsultens agenda för svenska amatörradio 

I  februari 2016 gjorde en av Ångpanneföreningens konsulter. Karl-Arne Markström 

ett inlägg på ett nätforum för amatörradio. Han gjorde det i ett animerat inlägg som 

handlade om högsta tillåtna effekter för amatörradiosändare. Där betonar Markström 

att han har goda yrkesmässiga relationer med PTS, och där presenterar han även sin 

agenda för svensk amatörradio:  Han lovar att ”fortsättningsvis” verka för svårare 

amatörradioprov, att telegrafikravet ska återinföras för dem som vill bli radioamatörer 

samt ”kanske” även sänkta effektgränser. Se länk för dokumentation. 

Markström har tidigare kritiserat provnivåerna för blivande svenska radioamatörer. De 

ansvariga för amatörradioproven, handläggare vid PTS, berömmer sig Markström av 

att ha goda yrkesmässiga relationer till.  

 

viii) ”Ångpanneföreningen hade kompetens och tid” 

På vår fråga till Estenberg, den 26 januari, framkom att Strålsäkerhetsmyndigheten 

inte hade upprättat någon egen projektplan. Designen av fältmätningen hade 

upprättats tillsammans med konsultbolaget Ångpanneföreningen där Markström är 

anställd. Ångpanneföreningen valdes därför att företaget, som Estenberg uttryckte 

http://hamnews.dzv.se/2016/03/07/amateur-radiogate-sweden-svarare-prov-telegrafikrav-och-lagre-effekter/#more-6686
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saken, hade ”kompetens och tid” att utföra uppdraget. Till saken hör att Markström 

också är radioamatör och att han enligt rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten 

också har deltagit i fältmätningen. I hur stor omfattning Markström var direkt 

inblandad i designen av själva fältmätningen undandrar sig vår kunskap. Det förefaller 

dock högst sannolikt att Markström från sin position som konsult vid 

Ångpanneföreningen och sin egenskap av radioamatör inte saknat möjligheter att 

påverka såväl design som utförande av fältmätningen.  

Samme Markström som i februari förklarade att han fortsättningsvis skulle ta ”varje 

tillfälle i akt att verka för …samt kanske även sänkta effektgränser, grundat i EMC- 

och EMF-resonemang” blev alltså Strålsäkerhetsmyndighetens konsult vid 

fältmätningen av amatörradioanläggningar i slutet av 2015. Hade 

Strålsäkerhetsmyndigheten varit medveten om Markströms inlägg om sänkta 

effektnivåer för amatörradiosändare på nätforumet i februari 2015, borde han rimligen 

ha varit diskvalificerad för att arbeta som konsult i aktuella frågan.  

Plötsligt faller alla bitar på plats. Plötsligt står det klart varför mätningen utformades 

som ett worst-case-scenario. Konsulten hade lovat sig själv att fortsättningsvis ta 

varje tillfälle i akt att verka för sänkta effektgränser. I februari hade han smugit in ett 

”kanske” i sin vision. Det var innan han visste att han skulle anlitas av 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

ix) Idéer utan vetenskapligt stöd. 

Markström talade om sänkta effektgränser ”grundat i EMF och EMC-sammanhang”. 

Problemet för Markström är att han, för det han skev i februari, saknar vetenskapligt 

stöd. Det finns inga belägg för att elektromagnetisk strålning från 

amatörradioantenner skulle ha biologisk påverkan. Inte heller hans försök att åberopa 

EMC-problematik är lyckosamt. EMC-problem handlar vanligtvis om att radioamatörer 

drabbas av EMC-störningar från  sin omgivning. På Elsäkerhetsverket uppger man att 

antalet EMC-störningar som vållas av radioamatörer är försumbart,  jämfört med 

EMC-störningar som radioamatörerna drabbas av. Även i detta avseende saknar 

Markström stöd för sin uppfattning. Markström saknade vetenskapligt stöd för sina 

påståenden i februari. Strålsäkerhetsmyndigheten saknar stöd i mars 2016, när 

myndigheten nu upprepar Markströms påstående och kallar till möte den 16 mars.  

Utan stöd för sina ogrundade idéer om såväl koppling mellan radioamatörer och 

biologiska effekter av EMF som radioamatörer och EMC-störningar i 

radioamatörernas omgivning lyckades Markström ändå med konststycket att 

åstadkomma ett worst-case-scenario av förra höstens fältmätningar. Han lyckades 

även att få Strålsäkerhetsmyndighetens okritiske handläggare att acceptera 

mätningen. Problemet för handläggaren är bara att Strålsäkerhetsmyndighetens 

uppdrag är att verka på vetenskaplig grund, inte på fantasier och sifferlek från en 

konsult hos Strålskyddsmyndigheten. 
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Slutligen finns bara en sista fråga till att ta ställning till. Den ingick i den 

frågeuppsättning som Strålsäkerhetsmyndighetens pressinformatör uppmanade mig 

att sända in, men som myndigheten aldrig besvarade:  

x) Följde direktupphandlingen myndighetens etiska regler? 

Gick direktupphandlingen av mätningen till korrekt? Ångpanneföreningen hade varit 

med om att utforma arbetsmodellen för fältmätningen för att de hade ”kompetens och 

tid”. Inga andra företag eller forskningsinstitutioner  tillfrågades. Kan 

Ångpanneföreningen ha gett sig själv fördelar redan under projektdesignen? I så fall 

skulle det kunna föreligga jäv.  

Skulle det kunna ligga andra för oss okända bindningar mellan projektdesign och 

utförande? I så fall skulle det kunna handla om så kallad riggad upphandling. Det är 

heller inte tillåtet. Vi fick aldrig svar på den fråga vi ställde i januari om eventuellt jäv. 

Vi vet fortfarande inte ifall upphandlingen av konsultuppdraget från 

Ångpanneföreningen följde myndighetens etiska regler.  

 

3. Slutsats 

Statens krav på Strålsäkerhetsmyndigheten är att myndighetens arbete ska vila på 

vetenskaplig grund. Ångpanneföreningens förstudie uppfyller inte de elementära 

vetenskapliga krav som myndigheten måste ställa på ett arbete som betalas av 

skattemedel.  

Men tanke på dessa brister blir vår slutsats, att inga beslut kan fattas på grundval av 

fältmätningen från december 2015 och Ångpanneföreningens rapport från i januari 

2016. 
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