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Abstract 

The presence of magnetic fields has increased significantly during the last hundred years 
due to technology development and increased consumption of electricity. Sweden follows 
recommended maximum values from the International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP), which are to prevent acute effects and are generally not 
exceeded in the environment. For long-term effects, such as increased cancer risk, today's 
knowledge is not sufficient to establish any limit values. The study aims to determine the 
variation of daily exposure of low-frequency magnetic fields in individuals with different 
occupations and living environments. Measurements of low-frequency magnetic fields 
were performed with an EMDEX-meter to get a 24-hour magnetic field exposure for ten 
test subjects. Measurement with an SMPS-meter was performed to measure magnetic 
fields at some common objects in the home environment that emit low frequency magnetic 
fields. The average value for exposure of low-frequency magnetic fields for 24-hours varied 
between 0.03–0.10 µT, exposure in the home environment varied between 0.00–0.17 µT, 
working environment varied between 0.02–0.27 µT, night environment varied between 
0.00–0.09 µT. The daily mean values from the measurements are at what can be regarded 
as a normal exposure 0.01–0.20 µT. The average value that was picked up from home-, job- 
and night-environment can be considered as normal exposure level. Based on the increased 
presence of electronics and magnetic fields and the lack of knowledge in the research on 
health effects, it may be interesting to discuss the introduction of further new technology, 
limit values, safety and supervision. 
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1 Inledning 
 

1.1 Magnetfält 
Jordens magnetfält är statiskt med en nord- och en sydpol och jordens egna magnetfält ger 
möjlighet till navigering för fåglar, fiskar och för människor via kompassen. Temporära 
elektromagnetiska fält skapas vid en elektrisk ström och förekomsten av dessa magnetfält 
har ökat markant under de sista hundra åren på grund av teknikutveckling och ökad 
konsumtion av el (WHO 1999). Magnetfält uppstår enbart när elektricitet produceras, 
transporteras eller används (Arbetsmiljöverket et al. 2009). De magnetfält som bildas 
påverkas normalt inte av varken byggnader eller vegetation och kan därav vara svåra att 
skärma av, däremot avtar fälten mycket snabbt med avståndet från källan 
(Folkhälsomyndigheten 2017). En vanlig faktor till förhöjda nivåer av lågfrekventa 
magnetfält i bostäder är vagabonderande strömmar, dessa skapas då strömmen tar en 
alternativ väg genom exempelvis vattenledningar eller fjärrvärmesystem 
(Arbetsmiljöverket et al. 2009). Vagabonderande strömmarna bidrar ofta till utbredda 
magnetfält som varierar kraftigt tidsmässigt beroende på hur elnätet belastas (Augustsson 
och Estenberg 2012). Förhöjda nivåer av magnetfält på grund av vagabonderande 
strömmar hittar man ofta i äldre hus med gamla elsystem och i högre utsträckning på 
bottenplan än högre upp i byggnader. Individer exponeras kontinuerligt av magnetfält i ett 
modernt samhälle från hushållsapparater. Apparatur kan avge olika kraftigt magnetfält, 
exempel av uppmätta värden vid 0,10 m avstånd: borrmaskin 20 µT, hårtork 30 µT, 
dammsugare 6 µT, datorskärm <0,05 µT, TV (ej platt) 0,8 µT, all apparatur hade vid 1,0 m 
avstånd minskat till <0,05 μT (Arbetsmiljöverket et al. 2009). Högre exponeringsgrad kan 
orsakas av eldrivna fordon, transformatorstationer, kraftledningar och larmbågar i butiker, 
som skapar starka magnetfält. Yrkesgrupper med ökad risk för högre exponeringsnivåer är 
lokförare, svetsare och linjearbetare (Folkhälsomyndigheten 2017).  
 
1.2 Lagstiftning 
Större delen av Europeiska unionen (EU) inklusive Sverige följer rekommendationer från 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som är skrivna 
i form av rekommenderade maxvärden (Folkhälsomyndigheten 2017). EU-direktivet 
2013/35/EU bygger på ICNIRPS riktlinjer, Sverige har implementerat detta genom via 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3. För allmänheten gäller Strålsäkermyndighetens 
allmänna råd SSMFS 2008:18, dessa bygger på EG-rekommendationen 1999/519/EG som 
även utgår från ICNIRPs riktlinjer. Den fysiologiska påverkan beror på magnetfältets 
frekvens och kraft, vilket avspeglar sig i olika referensvärden vid olika frekvenser (WHO 
1999). I vardagen så exponeras människor framför allt av frekvensen 50 Hz, som finns i 
hushållsström och vid denna frekvens är referensvärdet för allmänheten för magnetfältet 
satt till 100 μT (SSMFS 2008:18.). För yrkesmässig exponering gäller för samma frekvens 
insatsvärdet 1000 µT (AFS 2016:3). 
 
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18) är de aktuella referensvärden till 
för att förhindra akuta effekter och överskrids som regel inte i den allmänna miljön. För 
långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att fastställa 
några gränsvärden (Arbetsmiljöverket et al. 2009). Svenska myndigheter har utifrån 
Miljöbalken 2 kap tillämpat försiktighetsprincipen och skälighetsprincipen för 
lågfrekventa elektriska magnetiska fält. Myndigheternas rekommendationer för att 
undvika möjlig risk och olägenhet för människors hälsa är att man bland annat bör sträva 
efter att begränsa magnetfältsexponerings som starkt avviker från vad som kan anses vara 
normalt i den miljön. Vid byggnationer av kraftledningar och transformatorstationer 
anpassa avstånd till befintlig eller planerad bebyggelse. Vid ny bebyggelse av bostäder, 
skolor och förskolor ska dessa byggnationer hålla avstånd till källor av elektromagnetiska 
fält för att nivåerna ska hållas låga (Arbetsmiljöverket et al. 2009). Strålsäkermyndigheten 
bedömer att magnetfält i boendemiljö med ett årsmedelvärde på 0,2 µT anses som normalt, 
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ett kraftigt förhöjt årsmedelvärde kan anses vara över 2,0 µT (Augustsson och Estenberg 
2012). För den generella populationen varierar normala exponeringsnivåer från magnetfält 
mellan 0,01-0,2 μT och högre exponeringsnivåer förekommer enbart under kortare tider 
och platser (IARC 2002). 
 
1.3 Hälsoeffekter 
Lågfrekventa magnetfält inducerar cirkulerande ström i kroppen, intensiteten av 
magnetfältet avgör styrkan av denna. Strömmen kan vid tillräcklig höga nivåer stimulera 
nerver, muskler och andra biologiska processer (WHO 1999). Hos personer med 
inopererade medicinska enheter finns en risk att lågfrekventa fält kan orsaka interferens 
med föremålet, detta via att orsaka funktionsfel eller induktivt värma upp enheten och 
orsaka termisk skada (Europeiska kommissionen 2015). Lågfrekventa magnetfält är icke-
joniserande, vilket medför att det inte uppkommer samma hälsoeffekter som vid 
exempelvis röntgen och gammastrålning då den lågfrekventa strålningen är för svag för att 
bryta kemiska bindningar, bilda joner och på så vis skada arvsmassan 
(Folkhälsomyndigheten 2017). Forskningsstudier som undersökt eventuella samband 
mellan magnetfält och olika sorters cancer respektive neurologiska sjukdomar har gjorts 
utan samstämmiga resultat (Arbetsmiljöverket et al. 2009). Magnetfältsexponering av 
både celler som djur har visat på en stigande oxidativ stress med ökad exponering (SSM 
2018). De flesta djurstudier berör endokrina funktioner där epifysen och melatonin 
undersöks på grund av problem relaterade till cancer, i vissa studier har effekter av 
magnetfält hos gnagare visat på en minskning av koncentrationen i epifysen och melatonin 
(IARC 2012). Cancerstudier på djur är även motstridiga, två stora djurstudier redovisade 
tumörtyper, dessa gäller maligna lymfoida tumörer (SSM 2017). Den första studien som 
föreslår koppling mellan magnetfält och barnleukemi publicerades 1979 (Wertheimer och 
Leeper 1979) det har sedan dess tillkommit forskning inom området, bland annat två 
analyser som indikerar en förhöjd risk om den genomsnittliga exponeringen överstiger 
0,3–0,4 µT (Ahlbom et al. 2000; Greenland et al. 2000). Ett tjugotal epidemiologiska 
studier har visat på en signifikant korrelation mellan barnleukemi med en exponering av 
ett årsmedelvärde över 0,4 µT. Studierna har dock inte kunnat fastställa att magnetfälten 
är direkt orsak, men sambandet ligger till grund för vetenskaplig misstanke om förhöjd risk 
av barnleukemi och exponering i denna omfattning (Augustsson och Estenberg 2012). 
Trots de motstridiga forskningsresultaten har lågfrekventa magnetfält klassificerats som 
en potentiell cancerframkallande faktor för människa av International Agency for Research 
on Cancer (IARC, WHO:s cancerforskningsorgan) (IARC 2002). IARCs riskbedömning 
innefattar först all relevant information för att bedöma styrkan hos tillgängliga bevis för 
exponering och cancer hos människan. Även kvantitativ riskberäkning och utvärdering av 
epidemiologiska data utförs för riskbedömningen (IARC 2012). 
 
Känsligare grupper för magnetfältsexponering kan vara barn, gravida, äldre och sjuka 
(Arbetsmiljöverket et al. 2009). De besvär som är kopplade till exponering av magnetfält 
och ökad känslighet hos vissa människor har symptomen varierande utfall, dessa kan yttra 
sig i form av huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, yrsel och 
hudsymptom. Dessa symptom kan orsaka besvär och lidande, det finns dock ingen 
vetenskaplig fastställd data som bekräftar att detta ska höra ihop med exponeringen av 
magnetfält (Folkhälsomyndigheten 2017). Hos människor har vissa beteendestörningar av 
exponering observerats, subtila förändring i kognition, sömn, humör och hjärtaktivitet kan 
uppkomma vid exponering (IARC 2012). Beteende och kognitiva störningar har också 
rapporterats från djurstudier (SSM 2017). Inom forskningen finns motstridiga resultat i 
vissa studier men vid exempelvis hjärt- och kärlsjukdom har bedömningen gjorts att det 
skulle vara osannolikt att magnetfälten orsakar dessa problem (Folkhälsomyndigheten 
2017).  
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1.4 Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att fastställa variation av dygnsexponering av lågfrekventa magnetfält hos 
individer med olika yrken och boendemiljöer. Studien försöker också härleda 
exponeringsvariation av magnetfält mellan individer till eventuella källor som individen 
kan ha kommit i kontakt med och var exponeringen sker. 
Frågeställningar: 
- Finns det skillnader mellan lågfrekventa magnetfält i hemmiljö och arbetsplats? 
- Hur förhåller sig de uppmätta medelvärdena till för boendemiljö till vad som kan anses 

normalt och förhöjt, årsmedelvärde 0,2 µT och kraftigt förhöjt 2,0 µT? 
 
 
2 Material och metod 
Mätningar av lågfrekventa magnetfält utfördes med två EMDEX II-mätare (ENERTECH 
Consultants, 1356 Beaver Creek Drive, Patterson, CA 95363) för att få en dygnsexponering 
av magnetfält. EMDEX-mätaren utför intervallmätningar och programmerades att mäta 
var tredje sekund (1,5 sekund för två av personerna) och inställd på broadband 40 - 800 
Hz kalibrerad på 50 Hz och mätintervall 0,01–300 µT. Tio testpersoner bar EMDEX-
mätaren under ett dygn och det uppmätta resultatet fördes in och presenteras grafiskt med 
hjälp av dataprogrammet EMCALC 2013 Version 3.0A (3.0.0.1). Det urval av personer 
gjordes för att få en bredd och variation av arbete och boende. Under dygnet noterades en 
loggbok över mätperioden där jobb, aktiviteter och plats med mera antecknades under 
dagen. En eventfunktion fanns på mätaren för möjlighet att notera vid byte av aktivitet. 
Mätaren hölls nära kroppen under dygnet i en väska, ficka eller på bältet för att få en bra 
bild av kroppens exponering, under natten kunde mätaren placeras på nattduksbordet. För 
att jämföra olika miljöer från de uppmätta dygnsmätningarna så studerades ett 
tidsintervall på 2,5 timma under tiden testpersonen sovit, eller befunnit sig i arbets- 
respektive hemmiljö. Genom de anteckningar som noterats från loggboken gjordes en 
avgränsning tidsmässigt, denna sattes till 2,5 timma för att få med de specifika aktiviteter 
som skulle jämföras. Loggboken bidrar även till att påvisa källor som bidrar till högre 
exponering.  
 
Mätning med en SMPS-mätare en ELF-meter med 3-axlar, frekvensintervall 40-600 Hz 
och mätintervall 0,01–51,1 µT (SYPRIS test & measurement, F.W. Bell. 6120 haning Moss 
Road Orlando, Fi) utfördes för att mäta magnetfält vid vanligt förekommande föremål i 
hemmiljö som avger lågfrekventa magnetfält. En spis, köksfläkt, vattenkokare, 
dammsugare och en hårtork valdes för att representera naturliga källor i hemmet. 
Mätningarna av apparaturen utfördes med olika avstånd från källan, där första 
mätpunkten är direkt mot apparaturen och sedan med 5 cm intervall upp till 60 cm. 
Resultaten bearbetas i Excel (Microsoft Office 365 Version 1907) och presenteras delvis 
visuellt i grafiska figurer och tabeller. 
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3 Resultat 
 
3.1 Dygnsmätningar 
Testpersonernas medelvärde för exponering av lågfrekventa magnetfält under ett dygn 
varierade mellan 0,03 och 0,10 µT (Figur 1). Testpersonernas medelvärde för exponering i 
hemmamiljö varierade mellan 0,00 och 0,17 µT. I arbetsmiljö varierade det mellan 0,02 
och 0,27 µT. Person 1 och 10 befann sig inte i en specifik arbetsmiljö och räknades inte med. 
Medelvärdet för exponeringen under natten varierade mellan 0,00 och 0,09 µT. 
Försökspersonerna 4, 5, 8, och 9 exponerades mer i arbetsmiljö än i hemmet. Det omvända 
gäller försökspersonerna 1, 2, 3, 7, och 10. Person 6 hade liknande exponering hemma och 
på arbetet (figur 1). Specifika dygnsloggar (bilaga 1) och grafer för enskilda tespersoner 
(bilaga 2) presenteras i bilagorna. 
 
 
 

 
Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse för dygnsexponering, samt av 2½ timma i hem-, jobb- och nattmiljö 
av lågfrekventa magnetfält, mätt i µT, för tio olika testpersoner. 
 
Testperson 1 (bilaga 2, figur 1). Dygnsmedelvärde 0,07 ±0,08 µT, ingen arbetsmiljö 
noterad, hemmiljö 0,10 ±0,05 µT och nattmiljö 0,05 ±0,01 µT (figur 1). Student vid Umeå 
universitet och boende lägenhet, byggår 1964. 
 
Testperson 2 (bilaga 2, figur 2). Dygnsmedelvärde 0,08 ±0,09 µT, jobbmiljö 0,02 ±0,04 
µT, hemmiljö 0,15 ±0,14 µT och nattmiljö 0,08 ±0,03 µT (figur 1). Universitetslektor, 
kontorsarbete vid Norrlands universitetssjukhus. Boende i radhus, byggår 1975. 
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Testperson 3 (bilaga 2, figur 3). Dygnsmedelvärde 0,04 ±0,03 µT, jobbmiljö 0,02 ±0,02 
µT, hemmiljö 0,05 ±0,02 µT, nattmiljö 0,03 ±0,01 µT (figur 1). Laboratorieassistent vid 
Umeå univetsitet. Boende i villa, byggår 1984. 
 
Testperson 4 (bilaga 2, figur 4). Dygnsmedelvärde 0,10 ±0,12 µT, jobbmiljö 0,22 ±0,09 µT, 
hemmiljö 0,06 ±0,06 µT, nattmiljö 0,03 ±0,01 µT (figur 1). Studerande vid Umeå 
universitet konstnärligt campus. Boende i lägenhet, byggår 1964. 
 
Testperson 5 (bilaga 2, figur 5). Dygnsmedelvärde 0,04 ±0,08 µT, jobbmiljö 0,08 ±0,13 µT, 
hemmiljö 0,01 ±0,00 µT, nattmiljö 0,01 ±0,00 µT figur 1). Jobb vid Umeå flygplats och 
boende i lägenhet, byggår 2017. 
 
Testperson 6 (bilaga 2, figur 6). Dygnsmedelvärde 0,03 ±0,06 µT, jobbmiljö 0,05 ±0,04 
µT, hemmiljö 0,05 ±0,11 µT och nattmiljö 0,00 ±0,00 µT (figur 1). Forskare vid Umeå 
universitet och boende i villa på landet byggd under 1800-talet. 
 
Testperson 7 (bilaga 2, figur 7). Dygnsmedelvärde 0,08 ±0,13 µT, jobbmiljö 0,06 ±0,20 µT, 
hemmiljö 0,17 ±0,30 µT och nattmiljö 0,09 ±0,02 µT (figur 1). Doktorand vid Umeå 
universitet och boende i lägenhet, byggår 1994. 
 
Testperson 8 (bilaga 2, figur 8). Dygnsmedelvärde 0,08 ±0,12 µT, jobbmiljö, 0,14 ±0,05 
µT, hemmiljö 0,12 ±0,31 µT och nattmiljö 0,02 ±0,01 µT (figur 1). Tandläkare vid privat 
klinik, boende i villa byggd på 1930-talet. 
 
Testperson 9 (bilaga 2, figur 9). Dygnsmedelvärde 0,09 ±0,13 µT, jobbmiljö 0,27 ±0,10 µT, 
hemmiljö 0,00 ±0,01 µT och nattmiljö 0,00 ±0,00 µT (figur 1). Arbetare i matvarubutik 
och boende i villa på landet byggd kring 1924. 
 
Testperson 10 (bilaga 2, figur 10). Dygnsmedelvärde 0,03 ±0,04 µT, ingen arbetsmiljö 
noterad, hemmiljö 0,04 ±0,04 µT och nattmiljö o,01 ±0,01 µT (figur 1). Universitetslektor 
vid Umeå universitet boende i villa, byggår 1955. 
 
3.2 Apparatur 
Uppmätt apparatur av vattenkokare, spis, köksfläkt, dammsugare, och hårtork (figur 2). 
Overload (>50 µT ) noterades strundvis på mätaren vid hårtorken, köksfläkten, spisen och 
dammsugaren närmast apparaturen. All apparatur gav högst utslag vid 0 cm, 12,9 µT för 
vattenkokare, 39,1 µT för dammsugaren, 41,2 µT för hårtorken, 43,4 µT för spisen och 
49,1 µT för köksfläkten. Efter maxvärdet minskar magnetfältet med avståndet, vid 30 cm 
är alla mindre än 3,1 µT och vid 60 cm avstånd är alla under 0,8 µT (figur 2). 
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Figur 2. Fem olika apparaturer uppmätt i µT med 5 cm intervall upp till 60 cm avstånd från källan.  
 
 
4 Diskussion 
 
4.1  Exponering och risker 
De dygnsmedelvärden som noterades ligger vid vad som kan betraktas som en normal 
exponering 0,01–0,20 µT (IARC 2002). Även det medelvärde som plockades ut där 2,5 
timma från hem-, jobb- och nattmiljö noterades kan även betraktas som en normal 
exponeringsnivå och ej förhöjd (Augustsson och Estenberg 2012). Högst dygnsmedelvärde 
hade testperson 4 vilket resulterade i 0,10 µT, ingen av testpersonerna hade ett 
dygnsmedelvärde som kom upp i 0,3–0,4 µT, vilket är den exponering som kan räknas till 
högre risk för barnleukemi (Ahlbom et al. 2000; Greenland et al. 2000). 
Dygnsmätningarna låg långt under 100 μT, vilket är gränsvärdet för 50 Hz, vilket var 
väntat. 
 
4.2 Hem-, natt- och arbetsmiljö 
Ursprungligen var tanken att jämföra ett längre tidsspann från de olika aktiviteterna med 
varandra, tidsspannet 2 ½ timma bestämdes genom loggböckerna där en begränsande 
faktor fick bestämma för att få så en så specifik exponering av de olika miljöerna (hem-, 
natt- och arbetsmiljö). Den exponering som uppmättes i hemmiljö kan tolkas följa liknande 
mönster som nattens exponering, där testperson 1, 2 och 7 vilket hade högst exponering 
under natten även var de som hade högst exponering i hemmiljö. Testpersonernas 
exponering under natten resulterade i nivåer mellan 0,00 och 0,09 µT, förhöjd 
exponeringen under natten är något som troligen förklaras av vagabonderande strömmar i 
stället för någon specifik apparatur som ger utslag. Testperson 1, 2 och 7 som hade högst 
exponering under natten är bosatta i något äldre byggnader vilket kan förklara den högre 
nivån under natten. Boendesituation för dessa var radhus byggår 1975, lägenhet byggår 
1964 och 1994. Lägre exponering under natten hade testperson 5, 6, 9 och 10. Boende vid 
lägre exponering var lägenhet byggår 2017, villa byggår 1955 samt två villor på landet byggd 
1924 och den andra under 1800-talet. De testpersoner som hade en lägre exponering under 
natten kan delvis bero på nyare bostäder eller utbytt elsystem, som till exempel testperson 
9 som hade en exponering av 0,00 µT under natten, personen bor i ett äldre hus men med 
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utbytt elsystem. Att byta ut elsystem till ett femledarsystem för att minska vagabonderande 
strömmar är en lösning för att minska sin exponering. 
 
Medelvärdet för den exponering testpersonerna utsattes för på jobbet varierade mellan 
0,02 och 0,27 µT vilket tyder på en skillnad mellan olika arbeten och exponering. 
Exponeringen på jobbet för testperson 2, 3, 6 och 7 vilket arbetade i kontor- och/eller 
labbmiljö var lägre. Testpersonerna 4, 5, 8 och 9 hade högre exponering, deras 
sysselsättning var studerande vid konstnärligt campus, anställd vid flygplats, matvarubutik 
och tandläkare. I graferna kan det tolkas att specifika arbetsuppgifter och platser bidrar till 
högre exponering, testpersonerna vistas vid högre magnetfält under längre stunder som till 
exempel teknisk utrustning såsom vid en kassa, larmbåge eller i en datasal. Urvalet av 
personer som ingick i undersökningen gjordes för att få en spridning i av arbete och 
boendesituation, i efterhand kunde det gärna fått vara ännu större spridning och även ett 
utökat antal personer som granskades, detta för att få en tydligare bild av hur olika 
exponeringar kan förefalla. Intressant skulle även vara att undersöka väsentliga 
arbetsplatser i avseende av antingen hög exponering eller relevant målgrupp som till 
exempel lokförare, svetsare, lärare, barnpedagoger eller sjuksköterskor.  
 
Statistiska test gjordes ursprungligen mellan de olika mätningarna, resultaten av dessa blev 
väldigt höga signifikansnivåer på grund av de många uppmätta mätvärdena. På grund av 
detta har de därmed inte någon relevant betydelse, därav togs de bort från studien och en 
jämförelse utan statistiska test gjordes. 
 
4.3 Mönster av exponering 
Exponeringens mönster varierar på grund av olika faktorer, pikar med höga nivåer under 
korta stunder kan vara svåra att undvika, då de kan uppkomma då man passerar platser 
med höga magnetfält eller använder en apparat under en kortare stund. Ett mönster som 
kunde noteras via loggböckerna var att vid momentan exponering av höga magnetfält ofta 
hade en tendens att uppkomma vid en rörelsefylld livsstil. Där kan medelvärdet bli lågt 
trots att personen blivit exponerad av ett starkare magnetfält just på grund av att 
uppehållstiden är låg. Det som bidrar till ett högre medelvärde är ofta när personer vistas i 
ett magnetfält under längre tid. Nattens låga exponering kan bero på att apparatur är 
avstängd och på längre avstånd, även att elförbrukningen går ner på natten vilket gör att 
de vagabonderande strömmarna minskar. Det hade varit bra att ge tydligare instruktioner 
till testpersonerna för att bättre kunna tyda och koppla loggböckerna till mätningarna. 
 
Mätningarna ger en bild av hur en exponering kan se ut, men kan vara missvisande att till 
exempel representera ett helt årsmedelvärde då både miljö och rörelsemönster ändras 
under året, därmed kan också exponeringen variera beroende olika dagar samt årstider. 
Elförbrukningen kan skilja sig under året, eftersom vagabonderande strömmar varierar 
beroende på elförbrukningen kan det skilja sig mycket mellan olika årstider (Augustsson 
och Estenberg 2012). Variationen av exponering under dygnet varierar beroende på miljö, 
källor av magnetfält och testpersonernas rörelsemönster kring dessa.  
 
4.4 Apparatur 
Flera olika apparaturer i hemmet, arbetet och i vardagen avger lågfrekventa magnetfält, 
dessa kan ha varierande nivåer just vid källan, men i stora drag avtar magnetfältet så att 
exponeringen inte blir allt för hög när apparaten brukas på ett normalt avstånd. Av den 
apparatur som uppmättes överskred mätarens maxgräns vid fyra av dessa närmast 
apparaturen och var då över mätarens maxgräns. Mätning av apparatur gav en tydlig 
anvisning till magnetfältets styrka och hur den minskade med avståndet, det verkliga värde 
som magnetfältet utgör närmst källan är alltså oklart. Det hade varit intressant att veta 
magnetfältets högsta värde, med tanke på att exponeringen av kroppen ofta är vid längre 
distans var detta inte prioriterat. Vid 60 cm hade all apparatur som mättes sänkts till en 
nivå under 0,8 µT, ett avstånd på 60 cm valdes som avslut på grund av den bakgrundnivå 
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som fanns i hemmet eller närhet till annan apparatur. All apparatur som avger magnetfält 
bör hänsyn tas till vilket avstånd föremålet brukas och hur exponeringen blir mot kroppen. 
Vid en apparat kan uppehållstiden vara kort och brukaren kan avlägsna sig från platsen, 
därav kan exponeringen bli liten, vid andra som hålls nära kroppen och används i 
brukarens närvaro under användningstiden kan exponeringen bli högre. För att minska sin 
exponering kan kontakten dras ur apparatur när den inte används, distans hållas under 
användning och tänka att uppehållstiden hålls så låg som möjligt. Av intresse skulle vara 
att utföra mer mätningar av apparatur, där både flera olika apparater mättes men även 
olika modeller av samma produkt. Mätningar av högre och lägre magnetfält hade gärna 
varit intressant att mäta, som till exempel högre värden som skulle kunna uppstå vid en 
larmbåge och mindre vid till exempel en dataskärm. 
 
Eftersom apparater kan avge magnetfält med många frekvenskomponenter samtidigt kan 
detta leda till att mätningarna inte är utgör en heltäckande bild av all exponering, 
mätningarna blir mer en indikation på magnetfältets storlek och utbredning. Vid strikta 
mätningar används en annan mätteknik som beaktar att gränsvärdena är 
frekvensberoende. Den begränsande faktorn av exponeringsbedömning är ofta inte mätare 
och utrustning utan frågan om vad som är biologiskt relevant att undersöka. Ett annan 
problem med tillvägagångsätt inom forskningen ligger i val av metod där just brister i 
kunskap rörande storlek, riktning och platser för strömflöden saknas för att kunna 
karakterisera den exponering som är relevant (IARC 2012). 
 
4.5 Slutsats 
Mätningarna från testpersonerna är vid vad som kan betraktas som en normal exponering 
och överskrider i dagens läge inga gränsvärden. Olika arbeten gav varierad exponering där 
det kan dras paralleller till vilka slags jobb som är utsatt för större samt mindre exponering. 
Hemmiljön varierade även och kunde för några vara större än den exponering de utsattes 
för under arbetet. Det behöver alltså inte specifikt vara från arbetet eller hemmiljön den 
största exponeringen sker. Exponering under natten skilde sig också mellan testpersonerna 
och kan troligtvis förklaras av byggnadens elsystem och vagabonderande strömmar. 
Utifrån den skiftande exponeringen mellan testpersonerna skulle det vara intressant att 
mäta exponering för fler personer, med mer varierande yrken, ålder, boendetyper och 
geografisk spridning. Den ökade förekomsten av magnetfält i dagens samhälle samt att 
dagens kunskapsläge inte räcker för att fastställa några gränsvärden för långsiktiga effekter 
gör att forskningen i nuläget efterfrågar ytterligare vetenskapliga studier rörande 
hälsoeffekter av magnetfält. Även om inte exponeringen har högt värde om man ser till 
gränsvärdet idag kan det vara bra att få en bild av hur Sveriges befolkning exponeras, för 
framtid bedömning av eventuella riktlinjer och gränsvärden för långsiktiga effekter som 
kan komma i och med mer forskning. 
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Bilaga 1 
 
Loggbok från testperson 1–10. Event är frivilliga markeringar som kunde noteras under mätningen 
som även markeras i grafen.  
 

Person 1 
09.30 Promenad (Event 1) 
10.40 Hemma (Event 2) 
13.50 Prommenad (Event 3) 
16.15 Hemma (Event 4) 
20.00 Grilla vid hamrinsberget 
22.20 Läggdags (Event 5) 
08.25 Frukost (Event 6) 
10.20 Promenad (Event 7) 
10.50 Hemma (Event 8) 
13.50 promenad till sjukhuset (Event 9) 
15.00 Slut (Event 10) 
Person 2 
11.05 Kommer in på resturang Björken, dvs topparna innan kommer säkert från diverse 
ledningar, vagabonderade strömmar etc. som jag passerar genom NUS på väg till 
Björken (Event 1) 
13.00 Kommer tillbaka till mitt kontor, har besökt ett annat kontor på vägen tillbaka 
(Event 2) 
16.40 Kommer hem, går runt i huset, är i tvättstugan, plockar tvätt i alla möjliga rum 
(Event 3) 
22.30 Går och lägger mig, lägger instrumentet på nattduksbordet (Event 4) 
6.30 Kliver upp 
8.15 Cyklar till jobbet 
8.25 Framme vid mitt kontor 
Person 3 
10.15 Arbete vid datorn 
12.15 Toa 
15.00 Arbete vid datorn 
15.30 Umeå östra 
16.30 Tåg 
17.00 Bil hem 
21.10 Promenad med hund 
21.30 Säng 
07.00 Frukost 
08.00 Bil 
08.20 Tåg 
08.50 Umeå östra 
09.00 Jobb 
Person 4 
12.15 Lunch på h&h vid älven (Event 1) 
12.30 Pingis i projektstudion (Event 2) 
12.55 Fika (Event 3) 
13.20 Dator i masterstudion 
13.45 Datasal och skissar (Event 4) 
16.00 Middag i centrum vid älven (Event 5) 
17.30 Bio 
20.50 Promenad (Event 6) 
21.30 Hemma (Event 7) 



 

22.20 Sover (Event 8) 
07.40 Frukost (Event 9) 
09.10 Promenad till skolan (Event 10) 
09.35 Skissar framför datorn i masterstudion (Event 11) 
11.45 Skissar i datasal (Event 12) 
12.10 Lunch, värmer matlåda (Event 13) 
12.45 Skissar i datasal (Event 14) 
13.05 Lämnar över mätaren (Event 15) 
Person 5 
20.30 Hemma 
10.30 Jobb 
19.00 Slutat jobbet 
20.00 Hemma 
Person 6  
14.30 Jobb 5 våningen 
17.00 Hemfärd 
17.20 Krauta  
17.35 Hemma under kvällen 
07.40 jobb 
10.20 Iksu plus 
12.30 jobb 
Person 7  
12.00 Jobb 
17.10 Buss (Event 1) 
18.00 Hemma (Event 2) 
09.10  Buss till jobb (Event 3) 
12.00  Lunch (Event 4) 
Person 8 
17.00 Besök hos kollega 
18.00 Hemma hela kvällen 
07.30 Jobb 
15.00 Slut jobb 
Person 9 
12.30 Jobb (Event 1) 
20.20 Sluta jobb (Event 2,3) 
20.40 Bil (Event 4,5) 
21.10 Hemma (Event 6) 
06.05 Frukost (Event 7) 
10.20 Bil till stan (Event 8) 
Person 10 
13.30 Arbete vid dator 
15.00 Bil 
15.30 Ute i trädgården 
16.30 Plock i köket 
17.15 Cykel 
17.20 Handla på ICA 
17.40 Cykel 
17.45 Plock i köket 
18.15 Soffhäng framför TV 
19.00 Matlagning 
19.30 Middag 
20.00 Promenad 
21.00 Soffhäng framför TV 



 

23.30 Promenad 
24.00 Sova 
09.00 Promenad 
10.00 Jobb vid datorn 
12.00 Bilfärd 
12.10 Promenad i skogen 
13.00 Bilfärd och kökshäng 

 
  



 

Bilaga 2  
 
Dygnsmätningar av testperson 1-10. 
 

 
Figur 1. Dygnsmätning av person 1, student vid Umeå universitet. Lägenhet byggår 1964. 

 
Figur 2. Dygnsmätning av person 2, universitetslektor kontorsarbete NUS. Radhus byggår 1975. 
 

 
Figur 3. Dygnsmätning av person 3, laboratorieassistent vid Umeå universitet. Villa byggår 1984. 
 



 

 
Figur 4. Dygnsmätning av person 4, student vid Umeå universitet (konstnärligt campus). Lägenhet byggår 1964. 
 
 

 
Figur 5. Dygnsmätning person 5, arbetare vid flygplats. Lägenhet byggår 2017 
 

 
Figur 6. Dygnsmätning av person 6, forskare vid Umeå universitet. Villa på landet, byggår någon gång under 
1800-talet.   
 
 



 

 
Figur 7. Dygnsmätning av person 7, doktorand vid Umeå universitet. Lägenhet byggår 1994. 
 
 

 
Figur 8. Dygnsmätning av person 8, tandläkare. Villa bygd under 1930-talet.  
 

 
Figur 9. Dygnsmätning av person 9, arbetare på matbutik. Villa på landsbygden, byggår 1924. 
 



 

 
Figur 10. Dygnsmätning av person 10, universitetslektor vid Umeå universitet. Villa byggår 1955. 
  



 

Bilaga 3 
 
Uträknat medel-, median- och maxvärde samt standardavvikelse hos dygnsmätningar av magnetfält uppmätt i 
µT. 
 

 Medelvärde Maxvärde Standardavvikelse Median 
Person 1 0,07 1,93 0,08 0,05 
Person 2 0,08 2,43 0,09 0,07 
Person 3 0,04 1,2 0,05 0,03 
Person 4 0,1 1,35 0,12 0,06 
Person 5 0,04 1,93 0,08 0,01 
Person 6 0,03 3,71 0,06 0,1 
Person 7 0,08 3,05 0,13 0,08 
Person 8 0,08 3,37 0,12 0,04 
Person 9 0,09 3,31 0,13 0 
Person 10 0,03 0,92 0,04 0,01 
Medelvärde 0,064 2,32 0,09 0,45 

 
Uträknat medelvärde för 2½ av jobb, hem och nattmiljö samt dess standardavvikelse uppmät i µT.  

jobb standardavvikelse 
jobb 

hemma standardavvikelse 
hemma 

natt standardavvikelse 
natt 

person 1 inget inget 0,1 0,05 0,05 0,01 
person 2 0,02 0,04 0,15 0,14 0,08 0,03 
person 3 0,02 0,02 0,05 0,02 0,03 0,01 
person 4 0,22 0,09 0,06 0,06 0,03 0,01 
person 5 0,08 0,13 0,01 0 0,01 0 
person 6 0,05 0,04 0,05 0,11 0 0 
person 7 0,06 0,2 0,17 0,3 0,09 0,02 
person 8 0,14 0,05 0,12 0,31 0,02 0,01 
person 9 0,27 0,1 0 0,01 0 0 
person 
10 

inget inget 0,04 0,04 0,01 0,01 
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