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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera de elöverkänsligas livssituation
utifrån ett hälsopromotivt perspektiv. Detta uppnås genom en kvalitativ granskning av
331 brev skrivna av personer med egen erfarenhet av elöverkänslighet.
Elöverkänslighet är ett belastningsfenomen som uppträder i närheten av elektrisk
apparatur vilket orsakar ohälsa som den drabbade individen hänför till aktiveringen av
den elektriska utrustningen. I Sverige finns det cirka 200 000 vuxna personer som
upplever att de är elöverkänsliga, känsliga eller allergiska mot elektriska eller
magnetiska fält. Av dessa har ungefär 20 000 svåra besvär.
Det hälsopromotiva perspektivet sätter de faktorer som gör att människor bibehåller
eller förbättrar sin hälsa i fokus och baseras på ett humanistiskt hälsobegrepp. Detta
perspektiv och dess innehåll beskrivs närmare i teoridelen.
I resultatet sammanfattas de elöverkänsligas upplevelser av sin livssituation. Vardagen
som elöverkänslig beskrivs ofta som mörk, kall och ensam. En stor del av resultatet
ägnas åt de elöverkänsligas upplevelser av att inte bli trodda och respekterade av sin
omgivning.
I diskussionen lyfts tankar kring möjligheten att främja de elöverkänsligas hälsa upp
liksom ett resonemang kring individens rätt att själv definiera sin hälsa. I enlighet med
det hälsopromotiva perspektivet ses hälsa som en kvalitativt annan dimension än
sjukdom. Hälsa ses vidare som nära kopplat till individen och hennes livsmål. Detta
ställer experternas diagnostisering av patienten mot den sjukes egna beskrivningar och
upplevelser av sin hälsa. Det leder också till ställningstagandet att hälsan hos de
elöverkänsliga både kan och bör främjas för att förbättra deras livssituation. Vidare
diskuteras den beskrivning av vardagen som finns i breven och vad hälsofrämjande
arbete kan innebära när det gäller elöverkänsliga. Slutligen uppmanas till fortsatta
studier kring elöverkänslighet ur olika forskningsperspektiv.
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1. Inledning

I dagens svenska samhälle har datorer, lysrör, elspis, kylskåp, mobiltelefon etc. blivit
självklara hjälpmedel för att klara vardagen. För cirka 200 000 vuxna svenskar innebär
dock elektriciteten istället besvär och ohälsa.1 De lider av elöverkänslighet, definierad
som:

(…) ett belastningsfenomen som uppträder i närheten till eller vid
användning av elektrisk utrustning, och som medför varierande grad av
ohälsa hos individen som denna hänför till aktiveringen av den elektriska
utrustningen 

(sid 6).2

Symtomen hos de elöverkänsliga kan variera från hudbesvär med rodnad och sveda till
symtom relaterade till nervsystemet som yrsel, trötthet och koncentrationssvårigheter. I
de allvarligaste fallen leder elöverkänsligheten till så stora problem för de drabbade att
de överhuvudtaget inte kan vistas i moderna vardagsmiljöer utan ser sig tvingade att
flytta till omgivningar som är så elfria som möjligt. 
Om och i så fall hur elektricitet påverkar biologiska system och kan leda till ohälsa har
trots mångårig forskning inte enhetligt vetenskapligt bevisats. För de drabbade
individerna handlar problemet ofta mer om hur de ska få vardagen att fungera.

Genom att i den här uppsatsen utgå från ett hälsopromotivt perspektiv strävar jag efter
att beskriva de elöverkänsligas upplevelser av sin sjukdom. Hälsopromotion definieras
av WHO som: ”… den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över
sin hälsa och att förbättra den.” (sid 4).3 Centralt i hälsopromotionen är den
humanistiska synen på hälsa där denna ses som något mer och annat än bara frånvaro av
sjukdom. Viktigt är också synen på människan som expert på sin egen situation och
medproducent av sin egen hälsa. Hälsopromotionen och teorier kopplat till denna
beskrivs närmare i teoridelen. Att utgå från det hälsopromotiva perspektivet får i
uppsatsen några konsekvenser som jag vill beskriva redan här i inledningen. En är att
jag i mitt arbete utan reservationer och ifrågasättanden har utgått från de elöverkänsligas
egna beskrivningar av sina upplevelser. En annan visar sig i uppfattningen att oavsett
elöverkänsligheten är det möjligt – och viktigt – att påverka de drabbades hälsa.

Att uppsatsen baseras på det hälsopromotiva synsättet innebär att jag inte kommer
diskutera elöverkänslighetens bakomliggande orsak. Fokus ligger istället på vad som
skapar och främjar hälsa. Detta innebär inte att jag anser att sökandet efter vad som
orsakar sjukdom är ointressant eller oviktig. Däremot menar jag att de båda
perspektiven kan och bör komplettera varandra till gagn för de elöverkänsliga.
I skrivandet har jag strävat efter att även läsare utan större bakgrundskunskaper om det
hälsopromotiva perspektivet ska kunna tillägna sig innehållet i uppsatsen. Min
                                                          
1 Socialstyrelsen. (2001). 
2 Bergqvist, U., Birke, E. & Hillert, L. (2000a).
3 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987).
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förhoppning är att den därigenom kan bidra till ökad förståelse och handlingsförmåga
hos t.ex. socionomer, vård/omsorgspersonal samt beslutsfattare på olika nivåer som i
sitt arbete stöter på elöverkänslighetsproblematiken. I viss mån kan uppsatsen också ses
som ett exempel på hur det hälsopromotiva tänkandet kan tillämpas när sjukdom
föreligger. 

2. Bakgrund

I bakgrunden börjar jag med att beskriva vad elöverkänslighet är för att sedan redovisa
något om den kontrovers som finns inom vetenskapsvärlden kring orsakerna bakom
besvären. En mindre beskrivning av några ställningstaganden som Socialstyrelsen och
Rådet för arbetslivsforskning gjort lämnas också liksom en beskrivning av
intresseorganisationen Elöverkänsligas förbund. Både den vetenskapsbaserade
kontroversen och de offentliga instansernas ställningstaganden påverkar i förlängningen
de drabbade individernas livssituation.

2.1 Elektromagnetiska fält och hälsoeffekter
Elektromagnetiska fält används ofta som ett samlingsnamn för både hög- och
lågfrekventa, elektriska såväl som magnetiska fält. Elektromagnetiska fält förekommer
naturligt i vår miljö som jordmagnetiska fält och som elektrostatiska fält (stötar från
t.ex. syntetmaterial). Magnetiska och elektriska fält från vår elförsörjning, magnetfält
vid bildskärmar och radiofrekventa fält är exempel på av människan producerade
elektromagnetiska fält. 

Socialstyrelsen konstaterar i Miljöhälsorapport 2001 att exponeringen för
elektromagnetiska fält ökar i dagens samhälle.4 Telekommunikation, elektroniska
övervakningssystem, bildskärmar, elektriska apparater i hemmen och på arbetsplatser
utvecklas och blir allt vanligare. Socialstyrelsen beskriver vidare hur detta lett till
farhågor för att det skulle kunna finnas ännu inte upptäckta hälsorisker och att dessa
skulle kunna uppstå vid exponeringsnivåer som gällande gränsvärden och regleringar
inte beaktar. Med hänsyn till den stora andelen av befolkningen som utsätts för
elektromagnetiska fält skulle även måttliga riskökningar innebära ett stort
folkhälsoproblem.

I Sverige liksom i andra länder har det förekommit en omfattande debatt och forskning
kring eventuella samband mellan elektromagnetiska fält och risk för hälsoeffekter.
Framför allt har de fält som genereras vid elanvändning och vid mobiltelefoni varit i
fokus, huvudsakligen i relation till risken för cancer och elöverkänslighet. Att starka
fält, såväl hög- som lågfrekventa, kan påverka människan är känt och har lett till de
gränsvärden som finns för att skydda människors hälsa. För högfrekventa fält avser
gränsvärdena att skydda mot termisk (uppvärmnings-) effekt. För lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält finns i Sverige inga formellt antagna gränsvärden. Enligt
Miljöhälsorapporten råder det stor enighet kring att befintliga gränsvärden är tillräckligt
restriktiva med hänsyn till de termiska effekterna. Det som väcker oro är istället risken

                                                          
4 Socialstyrelsen. (2001).



- 3 -

för att de elektromagnetiska fälten skulle kunna verka genom någon annan mekanism
och därigenom t.ex. öka risken för hjärntumör. Även de elöverkänsligas
intresseorganisationer anser att den fokusering på termiska effekter som forskningen
idag har är missvisande och olycklig. Enligt Arbetslivsinstitutets expertgrupp finns det
forskningsresultat som pekar på att biologiska effekter t.ex. påverkan på celler, kan
uppstå även efter exponering för relativt svaga magnetfält men kunskapen anses inte
vara tillräcklig för att kunna sätta gränsvärden för dessa svaga fält.5 Socialstyrelsen
frågar sig i Miljöhälsorapporten om man inte med hänsyn till den så kallade
försiktighetsprincipen (från Rio – Agenda 21) bör rekommendera
exponeringsbegränsningar utöver gränsvärdena t.ex. inskränkningar i barns
mobiltelefonanvändning.

2.2 Elöverkänslighet
Idag finns ett betydande antal människor som anser sig ha sjukdomssymtom som de
hänför till exponering av elektricitet eller bildskärm. Två huvudgrupper av
elöverkänslighet kan urskiljas: bildskärmsskadade med huvudsakligen övergående
hudsymtom respektive personer som utvecklat en allmän överkänslighet för
elektriska/magnetiska fält med allvarligare symtom i form av t.ex. trötthet,
koncentrationssvårigheter, hjärtklappning och yrsel. För de senare är hela tillvaron
påverkad av överkänsligheten.
I en större enkätundersökning (NMHE 99) med 11 233 deltagare svarade 3,1 procent att
de var känsliga, överkänsliga eller allergiska mot elektriska eller magnetiska fält.6 Detta
motsvarar 200 000 vuxna personer i Sverige. Svåra besvär rapporterades av 0,3 procent.
Elöverkänslighet rapporterades av ungefär dubbelt så många kvinnor som män.

2.3 Orsakskontroversen
Orsakerna bakom elöverkänslighet är inte klarlagda. Brante och Norman beskriver hur
elöverkänslighetsfrågan blivit en vetenskapsbaserad kontrovers och definierar en sådan
som:

 
(…) en utdragen dispyt om en fråga med viktiga sociopolitiska konsekvenser
där vetenskapare ingår som centrala aktörer på båda sidorna, och
vetenskapliga argument utgör en avgörande ingrediens. Begreppet
betecknar åsiktsmotsättningar där kontrahenterna grundar sina
ståndpunkter på vetenskapliga argument, men även på t.ex. moraliska,
politiska, ekonomiska, rättsliga och andra övertygelser.

(sid 10-11).7

De beskriver vidare att sannolikheten att det uppstår polarisering och kontroverser
mellan olika forskningsgrupper ökar ju mer betydelsefulla samhälleliga konsekvenser
en fråga har. I elöverkänslighetsfrågan skulle de samhälleliga konsekvenserna av
forskningsresultat som entydigt talar för att elektriciteten skulle vara allvarligt skadlig
kunna betecknas som enorma. Brante och Norman nämner tre förutsättningar för att en
                                                          
5 Bergqvist, U. m.fl. (1998).
6 Socialstyrelsen. (2001).  
7 Brante, T. & Norman, H. (1995).
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kontrovers ska uppstå: det måste finnas ett erkänt problem, vidare måste det föreligga en
osäkerhet om vilket handlingsalternativ och beslut som är det mest rationella. Den tredje
förutsättningen är att det finns olika starka intressen inblandade som är så pass
engagerade att de är beredda att trots motstånd driva frågan.
Elöverkänslighetsproblematiken har blivit en fråga av såväl ekonomiskt som politiskt
intresse och är därmed inte endast en inomvetenskaplig fråga. Det vore t.ex. en
ekonomisk katastrof för mobiltelefonbranschen om mobiltelefoner klassades som
hälsovådliga, liksom larmet om alltför höga elektromagnetiska fält i Volvobilar i mitten
av februari i år skapade ett ekonomiskt avbräck för Volvo. När olika forskare kopplas
till respektive intressegrupp skapas en vetenskapsbaserad kontrovers. 

Kontroversen kring orsaken bakom elöverkänslighet har pågått sedan 1980-talet och har
format sig till i huvudsak tre olika förklaringsmodeller: den psykiatriska, den
elektrofysiologiska och den multifaktoriella.8 I den psykiatriska förklaringsmodellen är
de elektromagnetiska fälten uteslutna som orsaksfaktor – de kan omöjligen påverka
människors hälsa – utan forskningen bör inriktas på psykiatriska förklaringar. Denna
modells förespråkare resonerar kring att stress tillsammans med massmedias fokusering
kring datorers och mobiltelefoners farlighet orsakar tron på dessa som besvärskälla.
Besvären antas alltså förklaras av betingning dvs. individens förväntningar om att
symtom ska uppträda i närheten av elektriska miljöer utgör den verkliga orsaken. Denna
förklaring bygger på att individen i grunden lider av någon form av psykologisk/
psykiatrisk problematik.
Den elektrofysiologiska modellen bygger på antagandet att rapporterade besvär direkt
orsakas av elektriska och/eller magnetiska fält. Representanter för denna modell
studerar bl.a. hudförändringar.
Den multifaktoriella modellen resonerar kring ett flertal orsaker (t.ex. psykiska,
arbetsorganisatoriska, elektriska eller magnetiska) som är relaterade till ett antal olika
besvär. Varje orsaksfaktor kan dessutom i sig vara icke besvärsskapande men i
samverkan med någon annan skapa besvär s.k. synergieffekt. Olika faktorer antas ha
olika stor betydelse för olika individer. Denna modells förespråkare inriktar forskningen
mot den totala miljön i hemmet och på arbetet samt väger olika faktorer mot varandra.

2.4 Myndigheternas försiktighetsprincip
Ett antal myndigheter har kommit överens om en egen försiktighetsprincip när det gäller
elektromagnetisk strålning. Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet rekommenderar gemensamt följande:

Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga
kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att 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.9

                                                          
8 Brante, T. & Norman, H. (1995).
9 Strålskyddsinstitutets hemsida: www.ssi.se (2002-05-01).
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Det övergripande syftet med myndigheternas försiktighetsprincip är att på sikt reducera
exponeringen för magnetfält i omgivningen för att minska risken att människor
eventuellt kan skadas.

2.5 Rådet för arbetslivsforskning (RALF) 
RALF fick i regleringsbrev för 1997 i uppdrag att redovisa en forskningsöversikt och
utvärdering av forskningsresultat inom området elöverkänslighet och hälsorisker med
elektriska/magnetiska fält.10 Rådet tillsatte då en arbetsgrupp för att med fokus på
eventuella hälsorisker, symtom och orsaksfaktorer bakom elöverkänslighet utreda
frågan. I en slutrapport konstaterar arbetsgruppen att forskningsunderlaget är begränsat
inom flera områden men drar bl.a. slutsatsen att det saknas vetenskapligt stöd för att
peka ut någon enskild faktor som orsakar besvären hos individer med påtalad
elöverkänslighet. Arbetsgruppen betonar dock att den starka oro för hälsoeffekter av el
som finns hos vissa grupper i samhället bör betraktas som ett hälsoproblem.
När det gäller elöverkänslighet är det, enligt arbetsgruppen, viktigt att hålla isär olika
ställningstaganden som orsaksfrågan, huruvida de drabbade är att betrakta som sjuka
eller inte samt hur sjukvården och samhället ska förhålla sig till de drabbade. När det
gäller orsaksfrågan skriver arbetsgruppen att ingen enskild faktor eller
förklaringsmodell har visats ge en generell förklaring till besvärsbilden vid
elöverkänslighet utan troligen är det skilda faktorer som i samverkan orsakar besvären. I
diskussionen om huruvida de elöverkänsliga är sjuka eller inte skriver arbetsgruppen att
individen har ett tolkningsföreträde vad gäller att definiera sin egen ohälsa. De skriver
att det finns en distinktion mellan sjukdom och ohälsa men att ohälsa i sig bör kunna
motivera individåtgärder. Upplevda symtom är verkliga även om bakgrunden till dem är
oklar. Därmed skulle sjukskrivning inte möta något hinder även om den bakomliggande
orsaken inte identifierats. Däremot är inte motsvarande generella tolkningsföreträde
rimligt vid åtgärder på populationsnivå, utan dessa bör baseras på kunskap framtagen
vid systematisk prövning. När det gäller hur sjukvården och samhället ska förhålla sig
till de drabbade betonar arbetsgruppen att om den enskilda personens upplevelser av
sina besvär tas på allvar och individen bemöts med respekt så leder detta till ett mer
ändamålsenligt omhändertagande.

2.6 Socialstyrelsens allmänna råd
Socialstyrelsen har med hänsyn till klagomål från elöverkänsliga och deras
intresseorganisationer givit ut allmänna råd om hur personer som söker hjälp för besvär
som de hänför till elektricitet bör bemötas och behandlas.11 Klagomålen har bestått i att
de elöverkänsliga upplever att de inte blir respekterade och tagna på allvar, de upplever
vidare att många inom vården anser att deras besvär är inbillade eller enbart psykiskt
betingade.
Socialstyrelsen beskriver att det är problematisk att det inte finns något vetenskapligt
styrkt samband mellan allmänna sjukdomssymtom och elektricitet. De betonar dock att
samband inte kan uteslutas. Patienter som söker för dessa besvär behöver utredas
noggrant och i övrigt få ett omsorgsfullt omhändertagande skriver Socialstyrelsen och
hänvisar till Hälso- och Sjukvårdslagen som framhåller att vården ska bygga på respekt
                                                          
10 Bergqvist, U. Hillert, L. & Birke, E. (2000b).
11 SOSFS 1998:3.
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för patientens självbestämmande och integritet samt så långt som möjligt utformas och
genomföras i samråd med patienten.
Socialstyrelsen betonar vikten av att läkaren lyssnar och tar patienten på allvar. Läkaren
bör vidare förmedla att patientens besvär och symtom är verkliga och inte inbillade även
om en säker förklaring till besvären inte kan ges. Vikten av att tillmötesgå patientens
eventuella önskemål om att slå av datorn och släcka lysrör etc. betonas också.

2.7 Elöverkänsligas Förbund (FEB)
De största intresseorganisationen för elöverkänsliga i Sverige är FEB.12 De har cirka 
2 200 aktiva medlemmar anslutna till ett antal lokalförbund över landet.
Förbundets uppgifter är att ge stöd åt el- och bildskärmsskadade och skapa förståelse för
deras problem. De arbetar dessutom med att sprida information samt uppmuntra till
forskning och utveckling inom ämnesområdet.

3. Problemformulering

Samtidigt som den vetenskapliga debatten kring elöverkänslighet fokuseras på orsak
och gränsvärden lider cirka 200 000 svenskar av varierande grad av elöverkänslighet. I
väntan på klara besked från forskare och överordnande myndigheter vet läkare,
försäkringskassor, kommunala handläggare m.fl. ofta inte hur de ska hantera frågor som
berör de medborgare som säger sig vara överkänsliga för elektromagnetisk strålning. De
få zoner där elöverkänsliga kan söka sig en fristad från elektromagnetisk strålning blir
både mindre till ytan och färre i takt med bl.a. utbyggnaden av mobiltelefonnätet.
Orsaksfrågan är naturligtvis viktig, liksom gränsvärden och hur vi ska kunna bota
elöverkänslighet, men parallellt med detta anser jag att frågan om de elöverkänsligas
livssituation borde diskuteras. Här har beteendevetenskapen en uppgift att komplettera
den forskning som i huvudsak sker inom de medicinska och tekniska
vetenskapsområdena. Genom att inta en hälsopromotiv utgångspunkt kan delar som
handlar om livssituationen som elöverkänslig lyftas upp. Individen som expert på den
egna hälsan hamnar i fokus vilket ger en möjlighet att förbättra livssituationen för de
elöverkänsliga här och nu utan att avvakta enighet i orsaksfrågan. Att utifrån den
situation de elöverkänsliga befinner sig i, identifiera och diskutera de faktorer som är
viktiga för bevarandet och förbättrandet av hälsa tillför, enligt mig, en tidigare förbisedd
del av forskningen kring elöverkänslighet. I förlängningen kan denna kunskap öka
förståelsen för de elöverkänsliga och därmed även förbättra bemötandet av dessa
personer. 

4. Syfte

I uppsatsen avser jag att beskriva och diskutera de elöverkänsligas livssituation utifrån
ett hälsopromotivt perspektiv.

                                                          
12 FEBs hemsida: www.feb.se (2002-05-01).
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5. Metod

I metodavsnittet inleder jag med att kort redogöra för den kvalitativa och abduktiva
ansats jag valt att arbeta utifrån. Därefter beskriver och motiverar jag valet av teknik
samt redogör för det fortsatta arbetet kring uppsatsen i syfte att ge en inblick i studiens
upplägg. 

5.1 Metodval
Enligt Trost är en kvalitativ studie rimlig då man vill få en fördjupad förståelse och/eller
hitta mönster i det man studerar.13 Då mitt syfte just är att sätta mig in i de
elöverkänsligas situation och hitta mönster i vad som påverkar deras hälsa anser jag att
en kvalitativ ansats är rimlig. Bryman beskriver att det mest grundläggande draget i
kvalitativ forskning är att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden
utifrån de studerade personernas eget perspektiv.14 Han skriver vidare att forskaren ska
sträva efter att se saker och ting som genom aktörernas ögon och förstå de sammanhang
som personerna verkar i. Just att se de elöverkänsligas livssituation i största möjliga
mån ur deras eget perspektiv är för mig en mycket viktig del av syftet med denna
uppsats.

Studien är, på sätt och vis, både induktiv och deduktiv. Med ett induktivt arbetssätt
menas, enligt Patel och Davidson, att mötet med empirin sker utan att forskaren först är
förankrad i teori.15 Ett syfte med detta är att forskaren inte ska vara så bunden vid sin
teoretiska ram att viktiga och intressanta empiriska fynd som inte passar in i ramen
åsidosätts. Att arbeta deduktivt kännetecknas enligt samma författare av att forskaren
utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.
Forskaren har då en färdig teori som avgör vilken information som i mötet med empirin
är intressant och relevant. Det deduktiva arbetssättet förknippas ofta med kvantitativa
metoder.
Alvesson och Sköldberg ger ett namn för en kombination av induktion och deduktion.
De beskriver något som benämns abduktion.16 Medan deduktion utgår från teori och
induktion utgår från empiri finns det i abduktionen en spänning mellan teori och empiri
där teorin utarbetas och omtolkas efterhand. Empirin kan inspirera till val av teori och
teorin inspirera till ny syn på empirin. För mig står detta för ett kreativt och givande
kunskapssökande.

5.2 Teknik
Min utgångspunkt i valet av teknik har varit att jag vill ha ett stort material dvs. många
respondenter. Frågor kring livssituationen har en stark koppling till det individuella
vilket förstärks av att de elöverkänsliga inte är en homogen grupp. Med en stor
undersökningsgrupp är det möjligt att tydligare se faktorer som är gemensamma för
många. Detta skulle kunna uppnås med en enkät i någon form. Dock upplever jag att en

                                                          
13 Trost, J. (1993).
14 Bryman, A. (1997).
15 Patel, R. & Davidson, B. (1994).
16Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994).
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enkät ofta kan vara styrande genom sin form. Dessutom skulle jag vilja uppnå en
”berättandestämning” lik den som kan uppkomma i ett samtal med någon. En intervju
skulle kunna ge denna effekt men skulle innebära att jag fick dra ner på antalet
respondenter. Dessutom är en intervju behäftad med en del svårigheter som är kopplade
till studiens målgrupp: bandspelare som hjälpmedel är inte alltid tillämpbart i situationer
med elöverkänsliga, hälsoläget kan variera betydligt och påverka resultatet,
infektionskänslighet samt parfym- och kemikalieöverkänslighet är vanligt bland
elöverkänsliga och kan omöjliggöra möte. Att finna en bra/neutral plats för en intervju
kan också ställa till problem.
Att använda sig av brev kändes som en bra kombination av fördelarna ur ovanstående
tekniker. Brev kan skrivas när andan faller på och innehållet styrs relativt lite utifrån.
Därför beslutade jag mig för att genom olika intresseföreningar för elöverkänsliga
annonsera efter brev från elöverkänsliga i vilka de beskriver sin livssituation. 

Vid kontakt med FEB framkom dock följande: 1997 tillsatte regeringen en arbetsgrupp
för att utreda elöverkänslighet. Denna arbetsgrupp som var kopplad till Rådet för
arbetslivsforskning (RALF) efterlyste under vintern 2000 just liknande brev som jag är
intresserad av och fick drygt 400 svar. 
Efter en tid av eftertanke bestämde jag mig för att utgå från dessa brev. Ett viktigt
argument som talade för att använda dem var möjligheten att utgå från ett stort antal
brev, något jag inte var säker på att få genom en egen annonsering. Dessutom ser jag ett
värde i att ur ett material vaska fram information och kunskap med hjälp av olika
perspektiv. För mig är detta ett sätt att respektera individen och visa en medvetenhet om
de begränsningar det akademiska systemet med väl avgränsade discipliner har. 
Nackdelar med att utgå från detta material är att jag själv inte har haft möjlighet att styra
inriktningen på innehållet med egna frågor. Brevskrivarna har skrivit ner vad som de
ansåg vara relevant att delge en offentlig utredning. En annan nackdel är att materialet
är cirka två år gammalt.

5.3 Brevens bakgrund
RALF fick 1997 i uppdrag av regeringen att redovisa en forskningsöversikt och
utvärdering av forskningsresultat inom området elöverkänslighet samt hälsorisker med
elektriska och magnetiska fält. I samband med denna utredning anordnades våren 2000
en hearing om elöverkänslighet. Inbjudan till hearingen utannonserades bl.a. i sex av
landets största dagstidningar. (Annons se bilaga). Den som ville bidra med sina
erfarenheter kunde antingen göra ett muntligt eller skriftligt inlägg. Över 400 skriftliga
bidrag kom in till rådet medan drygt 30 personer anmälde att de ville lämna ett muntligt
inlägg. Som bilaga till den slutrapport som RALF lämnade till departementet finns en
mindre översikt (cirka 1 A4-sida) av innehållet i breven, i övrigt hänvisar rådet till hela
brevmaterialet.17

5.4 Undersökningsgrupp
Totalt ingår 331 brev på sammanlagt 625 sidor i undersökningsmaterialet. De brev som
ingår är skrivna av elöverkänsliga eller deras nära anhöriga (maka/make eller annan

                                                          
17 Bergqvist, U. Hillert, L. & Birke, E. (2000b).
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sammanboende samt barn till den elöverkänslige) och behandlar ämnen knutna till
livssituationen. Brev från t.ex. myndigheter, företag, arbetsgivare samt läkare och andra
som träffar elöverkänsliga i tjänsten är bortsorterade liksom ett mindre antal brev från
elöverkänsliga som inte berörde livssituationen.

Brevskrivarna är såväl kvinnor som män. Det finns en övervikt på kvinnliga
brevskrivare vilken stämmer överens med överrepresentationen av kvinnor bland de
som drabbats av elöverkänslighet. Åldern varierar från unga (runt 20 år) som ännu ej
inträtt på arbetsmarknaden till ålderspensionärer som drabbats av elöverkänslighet när
de redan lämnat arbetsmarknaden av åldersskäl. De flesta av brevskrivarna är dock i
arbetsför ålder. Även yrkesbakgrunden varierar: ett stort antal yrkesgrupper är
representerade t.ex. studenter, psykologer, datalärare, ingenjörer, affärsanställda,
socionomer och sjuksköterskor. Ett mindre antal av brevskrivarna yrkesarbetar/studerar
hel- eller deltid medan de flesta är sjukskrivna alternativt sjukpensionerade.

Intressant och viktigt är också att fundera över vilka som inte svarat på RALFs
uppmaning. Är undersökningsgruppen representativ för de elöverkänsliga i stort?
Vana/vilja att uttrycka sig i skrift kan ha varit en avgörande faktor. Stark vilja att
uttrycka sig och komma till tals kan dock göra att även den som inte är van att skriva
sätter sig ner och författar ett brev. Min bedömning är att många av de som svarat på
RALFs annons upplevt det som mycket viktigt att svara: dels för att visa att de
elöverkänsliga är många men även för att de ser det som viktigt att ge sitt perspektiv på
elöverkänslighetsfrågan.
Hälsan är naturligtvis också avgörande för om det finns ork och energi över till annat än
det dagliga livet. I några fall har anhöriga skrivit i den sjukas ställe och beskrivit dennes
situation.

5.5 Bearbetning och analys
För bearbetning av breven har jag använt mig av något som kan ses som en
helhetsanalys. Helhetsanalys syftar, enligt Halvorsen, till att bilda sig ett allmänt intryck
av texten för att sedan belysa de delar som framstår som centrala.18 
Jag har, i enighet med den abduktiva ansats jag valt, gjort denna helhetsanalys tidigt i
uppsatsprocessen. Samtliga brev lästes igenom i sökandet efter grova drag och
kategorier. Till min hjälp i detta skede fanns ännu inte några förutbestämda teorier men
däremot min förförståelse. 
Eliasson menar att det som forskare inte är möjligt att vara helt förutsättningslös och
objektiv, därför är det viktigt att vara medveten om och tydlig med den förförståelse
som man bär med sig.19 I mitt fall har jag en förförståelse som inbegriper såväl
hälsopromotionen som perspektiv som erfarenhet av anhörig med elöverkänslighet. Det
hälsopromotiva perspektivet är något som jag under de tre senaste åren studerat på olika
sätt inom ramen för Programmet i hälsopromotion. Mitt första möte med
elöverkänslighet inträffade för cirka tio år sedan. Sedan dess har jag i perioder
konfronterats med frågan och i viss mån följt forskningen i ämnet. Jag har ofta funderat
över olika sätt att se på elöverkänslighet och de följder för forskningens resultat som

                                                          
18 Halvorsen, K. (1992). 
19 Eliasson, R. (1995).
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forskningsperspektivet får. Jag har också ofta mött de elöverkänsligas frustration över
att deras eget perspektiv sällan skildras.

Efter helhetsanalysen tog jag ställning till den teoretiska ram inom vilken uppsatsen
sedan kunde ta form. Valet att använda hälsopromotionen som inte bara ett perspektiv
utan även teoretisk ram växte fram under genomläsningen av breven. Det blev tydligt
hur de teorier som hälsopromotionen bygger på gav en möjlighet att diskutera de
elöverkänsligas livssituation på ett sätt som jag upplever ger en bred bild. Då området
utifrån ett livssituationsperspektiv är tämligen outforskat upplevde jag denna breda bild
som viktig och mer användbar än en smalare fördjupning i en enskild aspekt. 

5.6 Etiska ställningstaganden
De brev som jag har utgått från i studien är i så gott som samtliga fall undertecknade
med namn och adress. RALF har både i sin efterlysning och i ett senare skriftligt
meddelande betonat att dessa brev kommer att bli offentlig handling och därmed
tillgängliga för allmänheten. Brevskrivarna har därefter aktivt fått bekräfta att de är
medvetna om detta och vill att deras brev ska bli offentliga.
I min uppsats har jag dock valt att hantera dem konfidentiellt dvs. jag har haft tillgång
till personuppgifterna men i uppsatsen är de endast beskrivna med kön och, i de fall då
brevskrivaren angivit den, ålder eftersom dessa uppgifter kan ha relevans i
sammanhanget. Dessa variabler visar på spännvidden i undersökningsmaterialet, det
finns ingen ”typisk” ålder för elöverkänslighet och det drabbar heller inte enbart
personer av det ena könet. Kön och ålder kan också kasta ljus över de uttalanden som
respondenten gör genom att ge en ledtråd till det sammanhang som individen verkar i,
något som Bryman betonar som en viktig aspekt i den kvalitativa ansatsen.20 Jag anser
däremot inte att det för mitt syfte tillför någon viktig information att röja identiteten och
fann därför ingen anledning till detta.

5.7 Metodkritik
Motsvarar de beskrivningar som ges i breven den livssituation som verkligen
föreligger? Min utgångspunkt i uppsatsen har varit att spegla det som står i breven så
rimligt och neutralt som möjligt, ändå finns det några viktiga aspekter att belysa. Min
egen förförståelse har jag redovisat tidigare i metodavsnittet. Utöver detta har
brevskrivaren ett syfte med sitt brev som dessutom påverkas av dennes förväntningar
om brevets nytta. Innehållet i brevet är alltså en beskrivning av brevskrivarens
subjektiva upplevelse (kan en upplevelse vara annat än subjektiv?) nedskriven i ett
speciellt syfte (att betona sin situation för en forskargrupp). Detta bli sedan läst av mig
(med min förförståelse) och därefter beskriven efter bästa förmåga. Därefter blir denna
text läst av dig som läsare med just din förförståelse… Problemet är tydligt. Strävan
från allas vår sida måste dock vara att tolka texten så rakt och rimligt som möjligt.

Att inom ramen för en c-uppsats gripa sig an en sådan mängd information som detta
material ger är inte helt problemfritt. Breven har på olika sätt varit relativt svårlästa:
texten har varierat från mer eller mindre lättläst handstil till data- och

                                                          
20 Bryman, A. (1997).
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skrivmaskinsutskrifter. Innehållet har ur min synpunkt varit helt ostrukturerat och även
känslomässigt arbetsamt att ta sig igenom. Det handlar om människor i en mycket
problematisk livssituation som skildrar ett liv som för de flesta svenskar vore en
mardröm. Sammantaget upplever jag att uppsatsen ger en bild av de upplevelser som
brevskrivarna delar med sig av. Dock finns det mycket intressant kvar i materialet för
framtida forskning, något som förhoppningsvis kommer att tas till vara.

6. Teoretiska utgångspunkter 

I teoridelen beskrivs det hälsopromotiva perspektivet samt den syn på hälsa och olika
begrepp och teorier som detta präglas av. Det hälsopromotiva perspektivet ligger sedan
till grund för diskussionen kring undersökningens resultat.

6.1 Hälsopromotion som begrepp 
Begreppet hälsopromotion (även hälsofrämjande och hälsobefrämjande arbete vilka i
uppsatsen används synonymt) är komplext och definieras på olika sätt av olika
teoretiker. Medin och Alexandersson hävdar att hälsopromotionen ges ett något
varierande innehåll beroende på vilket hälsobegrepp teoretikern utgått från och dennes
geografiska hemvist.21 De menar dock att den mest inflytelserika definitionen är WHOs
från Ottawa-manifestet: 

Hälsobefrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att
öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. 

(sid 4).22

Medin och Alexandersson skriver vidare att i senare definitioner poängteras det att
hälsofrämjande är en process för att, genom stödjande miljöer och empowerment,
möjliggöra för individen att ta kontroll över de faktorer som påverkar hennes hälsa.

6.2 Vad är hälsa? 
Hälsa och sjukdom definieras på olika sätt utifrån olika traditioner. Beroende på om
man studerar ämnet utifrån medicinsk eller samhälls-/beteendevetenskaplig
utgångspunkt leder detta till olika beskrivningar av vad hälsa/sjukdom är.
Sammanfattningsvis kan de olika synsätten på hälsa beskrivas som två inriktningar, den
biomedicinska och den humanistiska.23 Den biomedicinska inriktningen beskriver
sjukdom som en avvikelse från det normala och friska. Hälsa beskrivs som frånvaro av
sjukdom dvs. en människa har hälsan/full hälsa endast om hon helt saknar sjukdomar.24

I det andra synsättet på hälsa, det humanistiska, beskrivs hälsa som något mer och annat
än avsaknad av sjukdom. Dessa olika synsätt existerar parallellt och leder till olika sätt
                                                          
21 Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). 
22 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete. (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987).  
23 Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). 
24 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete. (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987).  
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att hantera hälsoproblematik. Det är dock i huvudsak det senare som används inom
hälsopromotionen och därför beskrivs närmare i nästa avsnitt.

6.2.1 Det humanistiska hälsobegreppet
WHO betonar att hälsa ska ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i
tillvaron, en resurs för att nå mål i livet jämförbar med andra resurser som t.ex.
utbildning, socialt nätverk, inkomst.25 Hälsan blir enligt detta synsätt relaterad till i
vilken utsträckning individen har förmåga att, givet rimliga förutsättningar (ekonomiskt,
kulturellt och socialt), kunna förverkliga det som är viktigt för henne.26 

En aspekt av det humanistiska synsättet är att hälsa och sjukdom kan ses som olika
dimensioner. Detta leder till att sjukdom inte utgör själva ohälsan men däremot ofta
leder till ohälsa i de fall då sjukdomen påverkar människans handlingsförmåga. Ohälsan
beror, enligt Nordenfelt, på hur individen uppfattar sjukdomen och hur den begränsar
hennes förmåga att nå sina mål.27 Exempelvis kan högt blodtryck enligt det
biomedicinska synsättet ses som ohälsa medan det inom den humanistiska synen på
hälsa inte definieras som ohälsa om det höga blodtrycket inte leder till påverkad
handlingsförmåga. Sjukdom kan existera utan ohälsa liksom ohälsa kan föreligga utan
diagnostiserad sjukdom. 

Erikssons hälsokors är en ofta använd modell där den ena axeln representerar en
individs subjektiva upplevelse av hälsa/sjukdom dvs. känsla av välbefinnande, medan
den andra visar på förekomst respektive frånvaro av objektivt konstaterad sjukdom eller
som Eriksson uttrycker det; objektiva, dysfunktionella yttringar.28

      Känsla av välbefinnande
                         +

             A                    B

Förekomst av objektiva,           Frånvaro av objektiva,
dysfunktionella yttringar           dysfunktionella yttringar
                                                          
                                                         C                D

                         -
                                                Känsla av välbefinnande

                                                          
25 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete. (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987).  
26 Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). 
27 Nordenfelt i Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). 
28 Eriksson, K. (1984). (Figur sid 46).
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I zonerna A – D återfinns de olika positioner som en individ kan befinna sig i. I zon A
upplever sig individen må bra trots att det finns en medicinskt diagnostiserad sjukdom. I
zon B återfinner vi den som både upplever sig må bra och är medicinskt frisk. I zonerna
C och D upplever sig individen må dåligt men endast i C finns objektiva medicinska
fynd. Eriksson beskriver hur de olika positionerna är ett resultat av samspelet mellan
individ och miljö där olika faktorer i miljön påverkar skeendet. Hon skriver vidare att
avhängigt samhällets och hälso- och sjukvårdssystemets hälsofilosofi prioriteras
individer olika beroende på i vilken av positionerna (A - D) de befinner sig i.
De två dimensionerna, den subjektiva och den objektiva, hänger nära och dynamiskt
samman.29 Sjukdom påverkar ofta upplevelsen av hälsa. En maginfluensa påverkar t.ex.
oftast kraftigt den drabbades handlingsförmåga och möjlighet att förverkliga viktiga
mål. Det omvända sambandet är minst lika viktigt. Att uppleva att man inte mår bra
ökar risken för sjukdom medan psykosocial balans ökar motståndskraften. 

Det humanistiska hälsobegreppet innebär att hälsa alltid bör relateras till den berörda
individen, dennes situation och mål i livet. Det baseras på en människosyn som hävdar
att varje människa har rätt att och är kapabel till att avgöra vad hälsa innebär för den
egna personen.30

6.3 Vad leder till hälsa?
Det hälsopromotiva perspektivet utforskar och utgår från de faktorer som gör att
människor bibehåller och förbättrar sin hälsa. I Ottawa-manifestet fastslås att politiska,
ekonomiska, kulturella, miljömässiga, beteendemässiga och biologiska faktorer kan
bidra till såväl förbättrad som försämrad hälsa.31 Vidare beskrivs att hälsofrämjande
åtgärder syftar till att göra dessa förutsättningar så gynnsamma som möjligt. Konarski
jämför det hälsofrämjande arbetet med en trädgårdsmästares.32 Han menar att samhället,
liksom en trädgårdsmästare, ska sträva efter att förbättra jordmånen för att det goda livet
ska kunna formas. 

6.3.1 Prevention och promotion
I rapporten En hälsoinriktad hälso- och sjukvård betonar Nationella
Folkhälsokommittén de viktiga principiella skillnaderna mellan att förebygga sjukdom
(prevention) och att främja hälsa (promotion). De menar att prevention och promotion
handlar om två kompletterande dimensioner i samma helhet: det som skapar sjukdom
och det som skapar och främjar hälsa. Medan sjukdomsförebyggande oftast används i
syfte att förhindra insjuknande i en viss sjukdom som t.ex. hjärtinfarkt, cancer eller
allergi, så handlar promotionen om att ”ge människor möjligheter att öka kontrollen
över sin hälsa och förbättra den”. (sid 4).33 Detta förutsätter att det finns både utrymme
och möjlighet för individen att påverka den egna situationen samt att de
samhällsbetingelser som är avgörande för en god hälsa kan kontrolleras och förbättras.34

                                                          
29 Nationella Folkhälsokommittén. (2000).
30 Klockars, K.& Österman, B. (red.). (1995).
31 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987).
32 Konarski, K. (1992).
33  Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987). 
34 Thagemark, E. & Stenberg, M. (1997). 



- 14 -

I det preventiva arbetet, liksom i vanligt sjukdomsbehandlande, är diagnosen central.
Kunskapen om varför en specifik sjukdom uppstår är av största betydelse för att det
preventiva arbetet skall bli framgångsrikt. Vid hälsofrämjande arbete är istället
kunskapen om de faktorer som bidrar till hälsan nödvändig. 

Hälsopromotionen har till skillnad från preventionen en multidiciplinär kunskapsbas.
Medan preventionen i stor utsträckning har sin kunskapsbas i biomedicinen, integrerar
det hälsofrämjande perspektivet kunskap som utvecklats inom samhällsvetenskap,
beteendevetenskap och humaniora.35

6.3.2 Salutogenes
En ofta använd referens när det gäller hälsofrämjande faktorer är den medicinska
sociologen Aaron Antonovsky.36 Han utgår i sin forskning från ett salutogent perspektiv
till skillnad från det traditionella patogena. Det salutogena perspektivet innebär att utgå
från det friska och fokusera på faktorer som leder till hälsa medan ett patogent synsätt är
inriktat på sjukdom. En annan viktig utgångspunkt för Antonovsky är att livet handlar
om påfrestningar (stress) som individen måste hantera på något sätt. Han menar att
tillgången till olika slags resurser att hantera dessa påfrestningar utgör grunden för
hälsa. Dessa resurser kan vara personella (fysiska, psykiska, kognitiva), sociala
(relationer, makt, status), materiella (pengar, bostad, kläder, utrustning) eller kulturella
(traditioner, värden och normer). Som framgår finns resurser på såväl ett personligt plan
som ett strukturellt plan och i den omgivande miljön.

Det centrala begreppet i det salutogena perspektivet är Känsla Av SAMmanhang
(KASAM). KASAM betecknar en övergripande förmåga att orientera sig i tillvaron och
består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet
står för förmågan att bemästra tillvaron dvs. att uppfatta det man möter i sin inre och
yttre värld som strukturerat, förutsägbart och begripligt. Hanterbarhet är förmågan att
bemästra tillvaron dvs. tilltron till att kunna mobilisera erforderliga resurser för att
kunna klara av de svårigheter man ställs inför. Slutligen innebär meningsfullhet att de
utmaningar man ställs inför upplevs som värda investering och engagemang. 
Antonovsky talar också om en fjärde dimension som sällan lyfts fram men som kanske
är särskilt viktig idag: förmågan att sätta gränser – att särskilja vad som är viktigt att
investera kraft och känslomässigt engagemang i.
Ju starkare KASAM desto bättre förmåga har individen att hantera problemsituationer
och undvika ohälsa.

6.4 Hur och var skapas hälsa?
6.4.1 Olika systemnivåer
Individens liv i världen och därmed också hennes hälsa kan enligt Konarski beskrivas
på tre nivåer av ett samhälles organisering.37 För de första är hon en individ med unika
egenskaper, erfarenheter, vilja och livsmål. Hon är för det andra en del av ett socialt
nätverk som består av människor vilkas gemensamma öden länkas samman genom

                                                          
35 Thagemark, E. & Stenberg, M. (1997).
36 Antonovsky, A. (1991).
37 Konarski, K. (1992).
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individens förutsättningar och efter individernas egna önskemål. Slutligen är hon också
en samhällsmedlem.
Individens hälsa och välbefinnande är beroende av var och en av dessa nivåer. Detta
innebär att det finns tre möjliga angreppsytor för främjandet av hälsa. Samhället, den
sociala närmiljön och individen har ett gemensamt ansvar för hälsan, men var och en
kan endast ta detta ansvar på den egna ansvarsnivån. Individen kan inte göras ansvarig
för samhälleliga förhållanden som skadar hennes hälsa liksom samhället inte kan ta på
sig ansvaret för individuella hälsofaktorer.

På samhällsnivå handlar det hälsofrämjande arbetet om att skapa en hälsoinriktad
samhällspolitik. I Ottawa-manifestet beskrivs hur olika, kompletterande, insatser som
t.ex. lagstiftning, ekonomiska åtgärder, beskattning och organisatoriska förändringar
tillsammans kan leda till säkrare och hälsosammare varor och tjänster, en mer
hälsoinriktad allmän service samt en renare och hälsosammare miljö.38

På en lokal nivå beskrivs hälsofrämjande arbete innebära konkreta insatser i form av
prioriteringar, strategisk planering och metoder för att omsätta besluten i praktiken i
syfte att nå en bättre hälsa. Ottawa-manifestet betonar att man för att få till stånd
förändringar på lokal nivå måste utgå från redan existerande lokala mänskliga och
materiella resurser. Människor bör stimuleras till självhjälp, delaktighet och inflytande.
På individnivå föreslås det hälsofrämjande arbetet stödja personlig och social utveckling
genom att tillhandahålla information, hälsoutbildning och kunskaper som ökar
möjligheterna att bemästra tillvaron. Därigenom ökas individernas kontroll över den
egna hälsan och sin miljö samt underlättas sådana val som leder till bättre hälsa.
Exempel på hälsofrämjande arbete på gruppnivå är självhjälpsgrupper och
patientföreningar. Genom diskussioner om attityder och problem samt stöd och
uppmuntran av andra med erfarenhet av situationen stimuleras individen till en positiv
hälsoutveckling. 

Sammantaget handlar det hälsofrämjande arbetet i mångt och mycket om att skapa
stödjande miljöer för hälsa.

6.4.2 Stödjande miljöer 
WHO konstaterar i Ottawa-manifestet: 

Hälsan skapas och upplevs av människor inom ramarna för deras
vardagsliv; där de lär, arbetar, leker och älskar. Hälsa uppstår när man
bryr sig om sig själv och andra, när man kan fatta beslut och ha kontroll
över sina levnadsomständigheter och kan vara säker på att det samhälle
man lever i ger förutsättningar för alla att uppnå en god hälsa. 

(sid 6).39

Begreppet stödjande miljöer nämns i Ottawa-manifestet men har utvecklats vidare bl.a.
vid en WHO-konferens i Sundsvall 1991 och har sedan blivit ett viktigt begrepp inom
hälsopromotionen. Stödjande miljö definieras i Folkhälsovetenskapligt lexikon som:
                                                          
38 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987). 
39 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete (Ottawa charter for health promotion).
(Vigör-special nr 5/1987).  



- 16 -

 …miljöer som skyddar människor mot hälsohot och möjliggör att de
utvecklar sin kapacitet, sitt självförtroende och sin hälsa. Miljön omfattar
det samhälle där människor lever, inklusive deras hem och arbete.” 

     (sid 326).40

Haglund och Svanström skriver att stödjande miljö ansluter till de fysiska och sociala
aspekterna av vår omgivning samt de förhållanden som bestämmer tillgång till
levnadsresurser och möjligheter till att utöva inflytande.41 Att arbeta med stödjande
miljöer innebär att arbeta hälsofrämjande och med en helhetssyn på individen i den
omgivande miljön. Det innebär också, enligt Haglund och Svanström, en
tyngdpunktsförskjutning från det professionellt definierade problemet till vad de
berörda själva upplever som sina viktigaste behov.

6.4.3 Socialt stöd och sociala nätverk
Sociala relationer utgör en central del av allas liv och är ett viktigt kitt för att hålla ihop
grupper och samhällen.42 De har stor betydelse för människors förmåga att känna tillit
och deras förmåga att hantera hotande situationer. Bristande sociala relationer utgör ett
problem för den enskilde individen i form av ensamhet, isolering och utanförskap, men
kan också vara ett samhällsproblem i form av marginalisering, social desintegration och
minskad tillit mellan människor. Svaga sociala relationer och låg tillit har samband med
stress och ohälsa.

Sociala relationer kan alltså studeras på såväl individ som samhällsnivå. På
samhällsnivå exempelvis i form av tillit till andra, delaktighet i samhälleliga
institutioner och relationer mellan olika grupper i samhället. Ur ett individperspektiv
kan exempelvis termerna socialt stöd och socialt nätverk vara användbara att utgå ifrån.
Med socialt stöd avses, enligt SOU 2000:41, ”att man har personer i sin närhet från
vilka man kan erhålla hjälp, uppmuntran och stöd då man har bekymmer eller på annat
sätt är i behov av hjälp.” (sid 107).43 Sociala nätverk beskrivs av samma källa som
”förekomst av och struktur på de relationer och band man har med andra personer”
(sid 107). I SOU 2000:41 betonas också att inte bara de personliga relationerna till
andra människor i familjen, släkten och bekantskapskretsen utan även relationer till
samhället i stort, andra människor likväl som samhällets olika institutioner är viktiga för
såväl den enskilde som för sättet på vilket samhället fungerar.
Någon form av socialt nätverk är en förutsättning för socialt stöd eftersom det krävs
sociala kontakter för att stöd ska kunna förmedlas. Samtidigt kan man mycket väl ha ett
litet nätverk och samtidigt ett starkt socialt stöd likaväl som ett stort socialt nätverk inte
automatiskt innebär ett tillfredsställande socialt stöd. Enligt Nationella
Folkhälsokommittén är det istället vissa kvaliteter i innehållet i de sociala relationerna
som tycks ha stor betydelse.44 Dessa kvaliteter beror på nätverkets resurser och förmåga
att förmedla materiella resurser, information och emotionellt stöd. Om nätverk utarmas
på någon av dessa faktorer leder detta till att dess sociala relationer är mindre effektiva

                                                          
40 Janlert, U. (2000).
41 Haglund, B. & Svanström, L. (1995).
42 SOU 2000:41.
43 SOU 2000:41.
44 SOU 1999:137.
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då det gäller att hjälpa individen att hantera sin livssituation och därmed löper individen
större risk att utsättas för stress. Konarski kompletterar med att nätverket har en viktig
funktion att förmedla kamratskap, delade intressen och värderingar.45

Konarski skriver vidare att omfånget och kvalitén på det sociala nätverket i stor
utsträckning är beroende av individens personliga egenskaper varvid förmågan och
behovet av kontakt har stor betydelse. Förmågan att upprätthålla goda sociala relationer
och ett starkt nätverk påverkas av individens hälsotillstånd vilket kan leda till en ond
cirkel där ohälsa leder till sämre socialt stöd som i sin tur leder till ännu sämre hälsa.

Det sociala nätverkets hälsoeffekter fungerar enligt Konarski genom två mekanismer.
Dels som en buffert mot det genomslag en sjukdom får på individens hälsa och dels
genom att individer som vuxit upp i goda sociala nätverk kan få en större
motståndskraft bl.a. genom en starkare jagfunktion. Enligt Konarski är det sociala
stödets goda effekter på hälsan så känt att samhället aktivt bör stärka förutsättningarna
för informella nätverk. Han betonar dock att det informella nätverket endast kan skapas
och upprätthållas av individerna själva men att det påverkas av de möjligheter samhället
erbjuder. 
Konarski ser ett samband mellan starka formella nätverk i ett samhälle och svagare
informella nätverk. Det formella nätverket handlar om samhällets skyddsnät med t.ex.
omsorg, vård och socialhjälp medan det informella nätverket står för individens sociala
relationer. De båda sorternas nätverk är beroende av varandra genom att om det ena är
starkt finns det tendenser att inte bygga upp det andra. I Sverige där det formella
nätverket under många år varit relativt starkt tenderar det informella nätverket ta formen
av något som i bästa fall hinns med på fritiden. I länder där det formella nätverket är
svagt tenderar människorna, enligt Konarski, se det informella nätverket som mer
grundläggande och avgörande för livssituationen.

6.4.4 Empowerment
Nationella Folkhälsokommittén beskriver i rapporten En hälsoinriktad hälso- och
sjukvård hur det hälsofrämjande perspektivet baseras på en människosyn som ser
individen som en aktör vars kunskap, synpunkter och värderingar har avgörande
betydelse och som medproducent av sin egen hälsa istället för passiv mottagare av
hälsovårdande insatser.46 Individen ses som expert på sin egen situation.
Denna människosyn är utgångspunkt för tankarna kring empowerment, ett ord som ofta
används utan översättning men ibland ersätts med maktmobilisering eller vardagsmakt.
Det engelska ordet empower betyder både att ge makt och att ge möjlighet.47 Bäfverfeldt
beskriver empowerment som en grundläggande humanistisk värdering, där respekt för
andra människor, deras liv och deras val i livet är centralt.48 Starrin skriver angående
empowerment att aktiviteten finns både i människans inre och yttre förhållanden.49 Den
inre dimensionen innefattar ett sätt att tänka om sig själv, t.ex. att känna sig värdefull,
ha en känsla av handlingsförmåga samt tillit till sig själv och andra, medan den yttre
dimensionen är knuten till insikten att samhället går att påverka och förändra.

                                                          
45 Konarski, K. (1992).
46 Nationella Folkhälsokommittén. (2000).
47 Thagemark, E. & Stenberg, M. (1997).
48 Bäfverfeldt, J. (1998).
49 Starrin i Forsberg, E. & Starrin, B. (red.). (1997).
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Empowermenttanken tar avstånd från över- och underordning och strävar istället efter
respekt för människors lika värde.50 

Att arbeta med empowerment innebär att arbeta utifrån ett förhållningssätt som innebär
att skapa möjligheter för målgruppen till delaktighet samt att utgå från de kunskaper och
erfarenheter som individerna själva har.51 En grundläggande utgångspunkt är, enligt
Forsberg och Starrin, att människor har förmåga och kompetens som kan och bör
utvecklas men som t.ex. auktoritetstro, paternalism och Jantelag hindrar individen att
dra nytta av.52 Empowerment kan ses som ett förhållningssätt som ifrågasätter top-
downstrategier med stark tro på experter och istället förordar bottom-upstrategier.
Forsberg och Starrin ställer empowerment mot preventionen som de hävdar bygger på
tanken att experter (läkare, forskare osv.) är de som kan avgöra vad som påverkar den
enskilda individens hälsa och därmed vad som är viktigt att åtgärda. Individen själv ses
som okunnig och förväntas underordna sig experterna. 

7. Resultat

Resultatdelen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första behandlar brevskrivarnas
beskrivningar av det dagliga livet som elöverkänslig, därpå följer olika erfarenheter till
följd av att orsaken bakom elöverkänslighet är vetenskapligt omtvistad. Den sista delen
behandlar den oro för framtiden som skildras i en betydande del av breven. Naturligtvis
finns det tillfällen när dessa tre områden möts och går in i varandra men uppdelningen
ger ändå en underlättande struktur för redovisning av ett omfattande material. 

Målsättningen med denna del av uppsatsen är att ge en så tydlig bild av de upplevelser
som brevskrivarna förmedlar att läsaren har möjlighet att leva sig in i de drabbades
situation. Detta är också skälet till att jag använder mig av förhållandevis många och
långa citat. Jag upplever att det finns en styrka i brevskrivarnas egna ord som är svår att
få fram via omskrivningar. Citaten är ordagrant återgivna, även tecken och andra
markeringar som finns inom citaten är brevskrivarnas egna (tecknet (…) är dock mitt
eget och beskriver att meningen är avkortad). Uppenbara stavfel har jag valt att
korrigera. I samband med citaten finns kön och ålder, i de fall då denna är känd,
angiven.

Bilden av de elöverkänsligas livssituation är allt annat än homogen. Skribenterna är
kvinnor och män, unga, medelålders och gamla, har olika yrkesbakgrund liksom olika
ekonomiska och sociala utgångsförutsättningar. Dessutom varierar graden av
elöverkänslighet. 
I studiegruppen ingår endast de vilkas vardag och livssituation påverkats av
elöverkänsligheten, dock finns det inom gruppen en spännvidd från personer som
fortfarande är helt eller delvis arbetsföra och endast genomfört mindre förändringar i
vardagen till dem som är allvarligt drabbade och vars vardag totalt domineras av
situationen som elöverkänslig. Detta innebär att det inte är möjligt att visa en homogen
bild av de elöverkänsligas livssituation utan bilderna är många, varje individ berättar sin
                                                          
50 Forsberg, E. & Starrin, B. (red.). (1997). 
51 Thagemark, E. & Stenberg, M. (1997).
52 Forsberg, E. & Starrin, B. (red.). (1997).



- 19 -

historia. Jag strävar efter att förmedla några bilder och därmed skapa en tankeprocess
hos läsaren.

7.1 Det dagliga livet
Att bli långvarigt sjuk innebär ofta ett ingrepp i vardagen. Många av brevskrivarna ger
en bild av sin vardag som mörk, kall och ensam. Mörk eftersom glödlampor och lysrör
ersätts med stearinljus och ibland fotogenlampor, många berättar också att känslighet
för solljus ofta hör till symtombilden hos elöverkänsliga. Att utesluta elektrisk
belysning i bostad och på arbete är ofta en första åtgärd som beskrivs även av de
lindrigast drabbade. Kyla beskrivs ofta som ett stort problem av de svårt elöverkänsliga.
Medan de lindrigast drabbade kan bo kvar i sin lägenhet/villa med befintligt
värmesystem söker sig de mer allvarligt drabbade sig bort från de elektromagnetiska
fälten i våra vanliga bostäder. Uppvärmningen sker då med hjälp av fotogenkaminer,
vedspisar och andra elfria alternativ. Kombinerat med ett boende i t.ex. husvagnar eller
sommarstugor blir kylan påträngande. Återkommande är också beskrivningen av
isolering och ensamhet. Den som drabbats av elöverkänslighet har svårt att besöka
vänner och bekanta i deras hem. Att ta del av samhällets utbud av aktiviteter som teater,
bio, bibliotek osv. blir omöjligt liksom längre resor med allmänna färdmedel och ofta
även med bil.

7.1.1 Boende
Olika aspekter kring boendet är något som tas upp i de flesta av breven. Många
beskriver hur de har fått förändra boendet efter insikten/beskedet om att de blivit
elöverkänsliga. I det inledande skedet sker förändringarna ofta i den befintliga bostaden,
man förändrar vanor och gör mindre tekniska justeringar:

Jag mådde bäst när jag var utomhus, så det blev många promenader när
familjen skulle se på TV. Vi började ändra om hemma. Propparna
skruvades av och stearinljusen kom fram. Barnen fick stryka tvätten och vi
skaffade gasolspis, så att jag kunde laga mat och baka.

(Kvinna)

Ofta beskriver de elöverkänsliga att besvären blir så stora att det är omöjligt att bo
kvar i den befintliga miljön. De alternativ som då framställs är att antingen flytta
från bostaden eller genomföra en mer genomgripande bostadsanpassning med
eller, som oftast, utan ekonomiskt bidrag från samhället. Utflyttningen sker inte
sällan akut och utan att något tillfredsställande boende är ordnat i förväg. Tält,
husvagnar, sommarstugor och bilar får tjäna som tillflyktsort.

Våren –94 ansökte jag om bostadsanpassningsbidrag och fick nej. Bodde då
elfritt i skogen, i tält, på hösten när det blev mörkt flyttade jag hem igen,
trodde att det skulle gå bra, men tyvärr. Jag skickade in en ansökan igen,
och fick då ett positivt svar.

(Kvinna) 
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Lösningen blev en gammal ödegård med all el bortkopplad, gasolkamin
jämte gasolkök i en socialt torftig miljö men symtomen försvann under 5
månader. Sedan blev jag dålig av gasollukten som besvärade då jag fick ha
kaminen på för högtryck för att få varmt. Var skulle jag nu bli av??

 (Kvinna)

Det finns en genomgående förändring i beskrivningarna från att det tidigare varit mest
problem med elmiljön inomhus på arbetet/i hemmet och att man flytt ut på promenader
för att undkomma symtomen. Under senare år beskrivs situationen ha blivit en annan.
Enligt många brevskrivare ställer numera även elmiljön utomhus till stora problem och
mynnar ut i att bostadssituationen blir ohållbar. Detta leder till att det vid en flyttning
inte bara krävs att den nya bostaden går att värma och laga mat i utan elektricitet,
dessutom bör den ligga i ett område utan alltför stora störningar utifrån. De
elöverkänsliga upplever sig ofta jagade av utbyggnaden av mobiltelefonsystemet och
flyr från plats efter plats. Elsaneringar som gett god effekt beskrivs vara gjorda förgäves
när en telemast byggs i grannskapet.

Jag har därför varit tvungen att lämna både min bostad och mitt arbete. Jag
har därefter sökt runt om i Sverige efter en annan bostad men utbyggnaden
har gjort att jag fått lämna dem när utbyggnaden av mobiltelefonsystemet
hunnit ifatt mig. Till slut har jag bott och sovit i en bil.

(Kvinna)

Att ständigt vara beredd att flytta och att inte kunna satsa på att anpassa den
bostad man har är något som beskrivs som psykisk och fysiskt påfrestande i
många brev. Detta är också en ekonomisk fråga då varje flytt och varje anpassning
innebär stora kostnader.

Med sjukskrivning och extra utgifter för dubbelt boende blev ekonomin
nedkörd och sparkapitalet rensat. Oro för detta, samt avslag på sökt
bostadsanpassningsbidrag, avsaknad av försök att åtgärda arbetsplatsen,
svårigheter att hitta lämplig bostad, blev en fruktansvärd påfrestning,
utöver de besvär, som själva elöverkänsligheten orsakade mig.

(Kvinna)

Många av brevskrivarna efterlyser elfria zoner där de kan bosätta sig utan risken
att snart ryckas upp för en ny flytt.

7.1.2 Arbete
Arbetet beskrivs ofta som viktigt. Många av de som är sjukskrivna/förtidspensionerade
skriver att de saknar arbetsplatsen och den gemenskap som finns på en arbetsplats. En
del av brevskrivarna är dock fortfarande arbetsföra. Några beskriver arbetet och
gemenskapen på arbetet som så viktig att de prioriterar arbetet framför möjligheten till
en aktiv fritid.

Jag måste ransonera min tid i elmiljö, har valt att arbeta och orkar därför
inte ha några fritidsintressen, som innebär att vistas i elmiljö, dvs. kurser,
bio, teater, föreningsverksamhet mm. Man blir begränsad.
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(Kvinna)

Avgörande för att kunna förvärvsarbeta trots en ”lindrig” elöverkänslighet beskrivs av
många vara möjligheten att efter arbetstid vistas i så elfri miljö som möjligt. Förståelsen
hos arbetsgivaren för de problem som elöverkänsligheten innebär är också en avgörande
faktor.

Jag har en bra arbetsgivare och ett bra arbete där det finns gott om
arbetsuppgifter för mig som jag kan lösa. (…) Jag oroar mig för hur min
nya chef kommer att bli, kommer han att ha samma förståelse som min
nuvarande chef? (…) Om jag skulle söka nytt arbete kommer jag till slut att
behöva erkänna att jag är elöverkänslig. Det finns inte många arbetsgivare
som skulle vilja anställa en elöverkänslig person. Att vidareutbilda mig kan
också vara svårt. Jag vet inte om jag klarar av att sitta i lektionsrum med
lysrör under lång tid.

(Man 35 år)

Det beskrivs ofta som ett stort steg att informera om sin elöverkänslighet på
arbetsplatsen och arbetsgivarens reaktioner varierar mycket. Här lägger brevskrivarna
stor tyngd vid hur de blir bemötta oavsett om detta leder till att de kan arbeta vidare på
arbetsplatsen i någon form eller tvingas bli långtidssjukskrivna.

När jag påtalade detta för min chef var problemet akut. Jag hade svåra
yrselanfall och koncentrationssvårigheterna var mycket svåra. Min chef tog
detta på största allvar – och det var min stora lycka. Under tre månader
hyrdes en hjälp in som under min ledning gjorde mitt arbete på datorn.
Under den tiden utreddes min situation och mätningar skedde över hela
kontorsbyggnaden över vart jag kunde sitta. Det rummet som letades fram
sanerades hjälpligt i väntan på att ett planerat nybygge skulle bli klart. Jag
skulle då få ett rum i nybygget som skulle kläs in i aluminiumplåt och
skärmade kablar.

(Kvinna 31 år)

Som kontrast till detta tillmötesgående kan anföras:

Jag fick en utskällning av dåvarande chefen som tyckte det var väldigt
konstigt att det bara var jag som hade det så här och hon hade ”personligen
djävligt svårt att tro att det var bildskärmen som hade orsakat mina
besvär”. Jag blev sjukskriven och det sattes ett bildskärmsfilter på min
bildskärm. Det kostade 2.500:- och det var enligt chefen en fruktansvärt hög
kostnad eftersom mina besvär ändå var psykiska. 23 december och
mellandagarna arbetade jag men efter nyår var jag så sjuk att jag inte
orkade stå på benen. Chefen bråkade och skrek att jag hade ”fel mellan
öronen”. Så blev jag åter sjukskriven. Jag kände mig kränkt och knäckt.
Min sjukdom var ju inte något som jag kunde rå för.

(Kvinna 37 år)

Oftast är dock elöverkänsligheten så allvarlig att förvärvsarbete inte är möjligt och de
flesta av brevskrivarna är antingen sjukskrivna eller sjukpensionerade.
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7.1.3 Anhöriga
En del av breven som ingår i min undersökning är skrivna av nära anhöriga till
elöverkänsliga. Några av dessa handlar om hur det är att vara just anhörig medan andra
är skrivna av anhöriga eftersom den sjuka själv inte orkar skriva. Många av de
elöverkänsliga nämner också i sina brev hur de anhöriga har det. Anhöriga är i det här
fallet ofta make eller maka alternativt någon annan som den elöverkänsliga bor hos,
hemmaboende eller utflyttade barn.
De anhöriga får ofta bära ett tungt lass i vardagen. Matlagning, dammsugning,
strykning, inköp i affärer tillhör det som vanligen är omöjligt för en elöverkänslig.
Familjen tvingas ofta anpassa sitt boende efter den elöverkänsligas behov och upplever
också de den utsatthet som den drabbade känner.

Tror ni att jag som X:s man ställt upp på att flytta 4 ggr, förlora hela vårt
livskapital, det kapital som andra i vår ålder ser som en trygghet inför
ålderdomen, om jag inte var övertygad om vad X lider av? För mig behövs
ingen vetenskaplig bevisning, X räcker som bevis. (…) Hur tror ni det
känns, när man ska upprätthålla ett arbete, att bo som jag gjorde med X i en
friggebod i 1 ½ år utan vatten och toa, med en ”pinkhink” som vi fick
bära ut i ur och skur. Klä sig, ofta fuktiga kläder, göra sig i ordning och
åka till jobbet. Det är inget liv, ingen livskvalitet, det är bara en förvaring
och ett sätt att överleva.

(Anhörig)

Många av de drabbade beskriver att de upplever det som jobbigt att behöva ligga andra
till last. Att behöva kräva av familjen att de ska försaka saker som för de allra flesta är
självklara beskrivs ofta som svårt. 

Att inte bara själv leva så här kallt, mörkt, tyst o isolerat utan också tvinga
anhöriga eller släkt att leva utan värme, varmvatten, lyse, radio, TV, socialt
umgänge år ut och år in är tärande.

(Kvinna)

Ibland gör sjukdomen att familjer splittras mot sin vilja:

I det här läget hamnar jag hos en man som bor i ett extremt elsanerat hus
(…) denne man blir plötsligt ansvarig för min överlevnad. Hos honom blir
jag kvar i 3 månader, då har jag repat mig så pass att jag kan återvända till
min sambo och 4-åriga dotter, som jag bara träffat på helgerna under den
här tiden. Våran lägenhet kan jag inte längre bo i, så vi bor hos
svärföräldrarna. Senare bor jag och min dotter hos mina föräldrar i
Dalarna, medans min sambo letar efter ett hus åt oss.(…) Jag behöver än en
gång flytta, men den här gången är det inte säkert att min sambo orkar
börja om än en gång.

(Kvinna 32 år)
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Några brevskrivare nämner att de inte mött den förståelse och respekt från de
anhöriga som de önskat medan de flesta uttrycker en stor tacksamhet gentemot
sina anhöriga:

Utan min man hade jag inte klarat av den här tiden. Han hjälper mig med
det praktiska inte minst i mitt arbete, men det är framför allt hans
kärleksfulla stöd som ger mig livsglädje trots allt.

(Kvinna)

7.1.4 Ensamhet och isolering
Många av brevskrivarna beskriver att ensamhet och isolering är ett stort bekymmer. De
elöverkänsliga har svårt att röra sig fritt utanför sitt eget hem och vid besök måste
gästerna anpassa sig till de restriktioner som gäller i en elsanerad miljö. Många
beskriver att dagarna blir långa då möjligheter till olika fritidssysselsättningar
begränsas.

Jag hyr därför en liten stuga där jag vistas mycket. Där är det dock mörkt,
kallt och ensamt och jag står inte ut. Det är bara en förvaring att vara där.
(…) Jag kan inte gå på bio o.dyl., mest på grund av mobiltelefoner, och har
svårt att besöka eller bjuda hem vänner. Gå på konserter, bibliotek, museer
är omöjligt, likaså att lyssna på musik. Mina möjligheter att träffa
människor är små. Jag använder stearinljus som belysning. Jag kan inte
delta i några fritidsaktiviteter eller kvällskurser. Jag är utestängd från
större delen av samhället och har svårt att se någon ljus framtid. 

(Kvinna 33 år)

Det sägs alltid att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. De är så
lagom! Det är så ledsamt och isolerande att aldrig kunna gå till en
pensionärsträff, kyrkan, teater- och musiklokaler. Överallt på sådana
ställen har man hörselslingor, som ger ifrån sig strålning, som en
elöverkänslig inte tål.

(Kvinna Ålderspensionär)

Ibland beskrivs situationen som ett val mellan två onda ting, att antingen leva
socialt med familjen men må fysiskt dåligt av elmiljön eller bo isolerat och
obekvämt men med lindrigare besvär.

En del brevskrivare ser också isoleringen utifrån ett demokratiperspektiv där
delaktighet, medbestämmande och underifrånperspektiv efterlyses. 

Så länge samhället förnekar elöverkänslighet är de elöverkänsligas
delaktighet i ett demokratiskt system mycket begränsat. Mot sig har de
starka ekonomiska intressen såväl forskningsmässiga, försäkringsmässiga
som skadeståndsmässiga. Därtill finns också problem i form av personlig
makt och prestige. Samhället vänder de elöverkänsliga ryggen och de ställs
ofta utanför det sociala skyddsnätet. Den politiska viljan att värna om
denna grupp är nästan obefintlig. Makthavarna bortser nästan alltid från de
drabbades egna erfarenheter och förslag till åtgärder. Politikerna har en
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viktig position när det gäller att garantera de elöverkänsligas delaktighet i
att värna om sin egen miljö. Politikerna måste också se till att det i de olika
kommunerna finns elsanerade lokaler där de elöverkänsliga kan träffas för
att diskutera viktiga frågor med samhällets olika beslutsfattare.

(Man)

I över tio år har en strid ström av diverse sk. experter gjort allt för att
försöka omyndigförklara mig och alla andra elöverkänsliga genom att påstå
att vi inte själva är kapabla till att känna vad vi blir sjuka av. Jag skulle
vilja påstå att vi, de elöverkänsliga är de enda experterna, som vi har här i
landet. Trots det, finns det en massa självutnämnda sk. experter,
professorer, psykologer och amatörpsykologer, som, genom diverse
”taffliga” experiment, säger sig veta bäst. Här omyndigförklarar man en
stor grupp välutbildade personer, allt från läkare till elektroingenjörer, ja
t.o.m. elöverkänsliga psykologer.
Hade först tänkt delge panelen mina erfarenheter som elöverkänslig men
inser att tyvärr så kommer ingen att lyssna på mig den här gången heller.
Under de sista tio åren av mitt liv, har jag fått inblick i alla försök att sopa
våra problem under mattan. Vad har vi elöverkänsliga som inte ens kan
närvara i alla dessa möten, som gäller oss och vår framtid, att sätta emot
etablissemanget??? Alla beslut, alla informationsträffar osv. läggs i lokaler
som vi inte klarar av att vistas i.

(Kvinna)

Det är inte bara fritiden som begränsas av elöverkänsligheten. Många brevskrivare
berättar om svårigheter i samband med besök på vårdcentraler, sjukhus och hos
tandläkare. Att vara elöverkänslig innebär inte att man inte kan behöva t.ex. medicinsk
hjälp i andra ärenden.

När min dotter föddes hade jag en husvagn utanför
förlossningsavdelningen, fördes in i rullstol när det var dags att föda, födde
henne i ett rum där propparna skruvats ur, sedan ut i husvagnen igen. Fyra
timmar efter förlossningen åkte vi hem. Jag vill att det ska ordnas
elsanerade rum på sjukhusen, där vi elöverkänsliga vet att vi kan få vård
när det behövs.

(Kvinna 34 år)

7.2 Att lida av en sjukdom som inte finns 
Mötet med samhällets olika instanser i form av läkare, kommunala handläggare och
försäkringskassa är något som väldigt många av brevskrivarna tar upp i sina brev.
Bemötande betonas ofta som viktigt, såväl när det upplevs som positivt som när det är
negativt. Många av brevskrivarna berättar också om möten med forskningsvärlden i
olika sammanhang.
En stor del av breven berör det faktum att elöverkänslighet är ifrågasatt som sjukdom.
Detta medför problem för de drabbade i många olika situationer: vid den första insikten
att man lider av elöverkänslighet, vid mötet med arbetsgivare, läkare, försäkringskassa
osv. 
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7.2.1 Mötet med läkare och försäkringskassa
Insikten om att ha drabbats av elöverkänslighet beskrivs oftast som mycket omvälvande
oavsett om sjukdomen kommit plötsligt eller smygande. Ofta beskriver brevskrivarna
hur de över huvud taget inte visste att elöverkänslighet var möjligt. När de sedan söker
läkarhjälp för sina olika besvär visar det sig ofta att läkarna inte heller förstår vad som
drabbat dem. Ofta slussas de drabbade runt i vårdapparaten utan att få någon hjälp utan
blir bemötta antingen med skepsis eller okunskap. Många beskriver det som
förnedrande och psykiskt påfrestande att bli ifrågasatta när de söker hjälp för sina svåra
symtom.

Remiss till Yrkesmedicinen. Det var 3 månader sedan jag akut insjuknat.
Möttes av lysrör + dator påslagna. Frågeformuläret fick jag fylla i utomhus,
sköterskan vägrade släcka lysrören där jag skulle sitta. 1 ½ timme utomhus
i kylan, händerna var stelfrusna, hur jag svarade på frågorna vet jag
inte…… förtroendet för YM var redan förbrukat.
Läkarbesöket blev kort. Påslagna lysrör + dator. Bad honom släcka, gjorde
det med en irriterad min. HUR kan en läkare som anser sig vara specialist
på elöverkänslighet bemöta patienten med elektriska apparater
påslagna???????? Framkom snart att han ansåg det gick inte att bli sjuk av
el.(…) alltså var mitt tillstånd psykiskt betingat.

(Kvinna )

Eftersom orsakerna bakom symtomen inte är vetenskapligt klarlagda varierar
diagnostisering och behandling från läkare till läkare. Många av de elöverkänsliga
beskriver den lättnad och tacksamhet de känner när de, efter långvarigt sökande,
träffar en läkare som lyssnar och försöker hjälpa dem. Brevskrivarna berättar
vidare att vissa läkare och en del försäkringskassor godkänner elöverkänslighet
som diagnos medan andra inte godtar den. 

Försäkringskassan drog in min sjukpenning för det stod elöverkänslig som
diagnos. Vilka befogenheter har försäkringskassans förtroendeläkare att
ifrågasätta behandlande läkare utan att ens ha träffat patienten? Hela min
tillvaro blev raserad av en försäkringsläkares beslut. Motivet var att det inte
var ”vetenskapligt bevisat” och jag blev utan hjälp och stöd som man
faktiskt behöver i denna situation. Hur många sjukdomar finns det
vetenskapliga bevis för? Man kan vara sjuk ändå.

(Kvinna)

Många brevskrivare berättar om sina kontakter med försäkringskassan. De beskriver hur
beroende och därmed utsatta de är för de beslut som försäkringskassan fattar i deras
ärende. Bemötandet varierar från tjänsteman till tjänsteman men beskrivs ofta i starka
ordalag:

Värst är kanske försäkringskassans attityd. Många sjuka tvingas med hot
och utpressning acceptera felaktiga och påhittade diagnoser. (…) ”Det
finns ingen sjukdom som heter så, för det finns ingen sådan kod i pärmen”
är en vanlig replik från handläggare.
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Hot om indraget sjukbidrag används också för att tvinga oss till olika
rehabiliteringsåtgärder, oavsett om det finns någon lämplig rehabilitering
eller bara sådan som är direkt olämplig. Här ställs plötsligt inga krav på
vetenskapligt säkerställd kunskap, och den beprövade erfarenheten har
ingen talan.

(Kvinna )

Efter en otroligt dålig kontakt med FK vågade jag inte sjukskriva mig utan
gick arbetslös i 2 år innan jag –96 blev sjukskriven. Den handläggaren på
FK jag fick då var kanonbra. Sedan dess har jag gått sjukskriven. Dock ej
med diagnosen ”elöverkänslighet” för den sjukdomen finns ju inte enligt
Socialstyrelsen. Istället för en diagnos har min läkare bara skrivit upp mina
besvär. Min läkare är förresten guld värd. 

(Man 39 år)

Den psykologiska förklaringen bakom symtomen är något som många stött på i sitt
sökande efter hjälp med sina besvär, men de flesta av brevskrivarna är tveksamma, för
att inte säga mycket kritiska till denna förklaring.

Sambandet mellan elöverkänslighet och psyket är definitivt inte större än
mellan t.ex. hjärtinfarkt och psyket dvs. samband finns som vid alla
sjukdomar men varken mer eller mindre. Däremot blir de flesta
elöverkänsliga så illa behandlade av myndigheter, sjukvård och omgivning
att man måste vara extremt psykiskt stark för att inte sekundärt få psykiska
problem.

(Man 53 år)

I brev efter brev betonas vikten av att bli tagna på allvar och lyssnade på när de
söker hjälp för sina besvär. De framhåller vikten att få praktisk, medicinsk och
ekonomisk hjälp i sin situation nu utan att vänta på forskningens framtida resultat.

Jag vill ha ett respektfullt bemötande från sjukvård och försäkringskassa, så
att jag kan känna mig trygg i att få den hjälp jag behöver, oavsett vad
forskningen så småningom kommer fram till. Hjälpen behöver jag ju nu.

(Kvinna)

7.2.2 Förtroende för forskningen
Många brevskrivare skriver om forskningens betydelse för att de elöverkänsligas
livssituation ska bli bättre.

Kvar står då forskningen, det är faktiskt hos er forskare det enda hoppet
finns kvar, jag vill personligen inte längre veta varför jag blivit sjuk utan
jag vill veta hur jag ska bli frisk (…)

(Kvinna)

Dock beskrivs förtroendet för forskningen i de flesta brev inte som särskilt stort.
Forskarna beskrivs ofta som knutna till olika ekonomiska intressen och viljan till
resultat ifrågasätts.
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När jag blev sjuk –88 trodde jag först att forskningen snart skulle ha löst
problemet med elöverkänslighet. Men allteftersom tiden gick förstod jag att
forskare och myndigheter inte var intresserade av att leta efter sanningen,
utan istället inriktade sina resurser på att försöka visa att problemet är
psykiskt.

(Kvinna)

Största problemet idag är att sjukdomen inte är erkänd och därmed inte
accepterad. Jag har under senare år varit i kontakt med forskare, som
uttalat sig tvivlande om sjukdomen, detta p.g.a. att de ofta är ”köpta eller
uppbundna” av anslag för sin forskning. Hör man till de drabbade känner
man mycket väl vad man tål och inte tål.

(Man)

I många av breven diskuteras att elöverkänslighetsfrågan inte bara är en medicinsk
fråga.

Det är inte så lätt när medicinare bestämt hävdar att elöverkänslighet inte
existerar och när Socialstyrelsen hävdar att magnetfält är ofarliga och när
Sveriges ekonomi är beroende av högteknologin.

(Kvinna 38 år)

Jag tror ingen människa tror på att när man lever och har ett liv kastar bort
det på det sätt som X och jag tvingas göra. Tänk er själva – skulle ni vilja
byta med oss. Räcker inte det som bevis för er forskare som står på ”jorden
är platt-sidan” – nej, det är inte bristen på bevis och forskning som saknas,
det är civilkurage som saknas. Ni kan ju bli av med era arbeten. (…) Nej –
forskningen som regeringen och riksdag lyssnar till är ett spel för
gallerierna.

(Anhörig)

7.2.3 Hjälp från annat håll
I breven berättar många elöverkänsliga att de när läkarna och forskarna inte kan hjälpa
dem söker kunskap och förståelse på annat håll. Många vänder sig till
alternativmedicinska metoder för att få hjälp med sina besvär medan andra själva
försöker ta reda på hur de kan hantera sin sjukdom.

Patienten måste istället själv söka information om sin sjukdom bl.a. genom
att kontakta patientorganisationer och läsa forskningsartiklar och annat
material i mån av förmåga. Detta kan göra att patienten besitter
specialkunskaper som läkaren saknar, vilket i ogynnsamma fall resulterar i
ett ännu sämre bemötande.

(Anhörig)

Ett flertal brevskrivare berättar om det stöd de fått genom andra elöverkänsliga och
genom FEB (Elöverkänsligas Förbund, tidigare Föreningen för El- och
bildskärmsskadade). Att få prata med någon som vet hur det känns att vara
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elöverkänslig och inte ifrågasätter de egna upplevelserna är något som beskrivs som ett
stort stöd.

Jag fick kontakt med FEB Föreningen för El och Bildskärmsskadade, som
hjälpte mig igenom den första akuta perioden, då man är så chockad, ledsen
och rädd att man bara vill gå och dö! Jag är så tacksam för det stöd jag fick
och att det fanns människor som lyssnade och förstod, när ingen annan
gjorde det. Vanliga läkare som jag trodde skulle hjälpa mig, sa att det var
inbillning och det är så oerhört kränkande och sårande att bli idiotförklarad
på det viset! Jag kan lova att när man har de här besvären är det inget
snack om vad det är som utlöser dem.

(Kvinna 27 år)

7.3 Oro
I många av breven beskriver de elöverkänsliga en stor oro för framtiden. Oron handlar
dels om den egna framtiden; om var man ska bo, vad som händer om man blir akut sjuk
och behöver läkarvård eller när man blir gammal och inte kan ta hand om sig själv. 

Nu får jag istället oroa mig för hur det ska bli, när jag inte längre orkar bo
kvar i min elsanerade villa. Larm och hörselapparat t.ex. är något som en
elöverkänslig knappast kan använda. Något elsanerat åldersboende
existerar inte, och fasan är att behöva läggas in på sjukhus för någon
åkomma. Bara någon timmas besök på en sådan inrättning ger stora
obehag i form av hetta och domningar i ansiktet, huvudvärk, muskelvärk
och hjärtklappning.

(Kvinna Ålderspensionär)

Rädslan att bli sämre och inte veta vars man ska ta vägen. Man är
omringad av datorer, fjärrvärme, lysrör, lågenergilampor, mobiltelefoner,
telemaster.
Ingen väljer att leva som vi frivilligt och det är inget riktigt liv som vi lever.

(Kvinna 45 år)

Jag känner en stor oro för min framtid. Vad händer om jag blir svårt sjuk
och måste vårdas på sjukhus? I Uppsala län, där jag bor, finns inget
elsanerat sjukrum. Vad händer när bredbandstekniken byggs ut? Vad
händer om en mobiltelefonmast byggs i min närhet? Ska jag då tvingas
flytta ännu en gång? Var finns en frizon för oss som är elöverkänsliga?

(Kvinna 57 år)

I breven framträder ofta en mörk bild av framtiden, särskilt när brevskrivaren är
ung.

Jag är nu så dålig att jag påverkas av grannarnas aktiviteter. Jag kan inte
längre handla själv, laga varm mat eller ta mig någonstans, jag har även
slutat använda telefon. (…) Jag är 22 år och helt handikappad, sjukskriven
sedan Januari och utan lösning för framtiden. Måste hitta ett annat boende
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där jag mår något bättre, men överallt tornar mobiltelefonmaster upp. Det
är mycket jag behöver hjälp med, men misstron är stor och resurserna små.
Allt jag önskar är att leva ett normalt liv, men jag kan inte lösa detta
problem själv, så var ska jag vända mig?

(Kvinna 22 år)

Den andra oron handlar om hur framtiden för våra barn ser ut. De elöverkänsliga
beskrivs i flera av breven som toppen av ett isberg – de känsliga reagerar starkt på det
som alla mår dåligt av.

Det blir allt fler människor som får problem. Tekniken skenar i väg i
rasande fart, medan kunskapen om hälsoriskerna, kommer på efterkälken.
Det pågår ju faktiskt ett fullskaleexperiment med mänskligheten. Snart sitter
alla på jobben framför bildskärm, pratar hela dagarna i mobiltelefon, har
sändare (basstationer) på taken + likadant på fritiden, är vi verkligen
”stålmän” som kommer att klara detta? Det har ju faktiskt visat sig att djur
tar skada. (…) Det är vi känsliga som slås ut först, vi får hoppas att ni
andra inte kommer efter.

(Kvinna)

8. Diskussion

Diskussionen inleds med två avsnitt om de elöverkänsligas hälsa och sjukdom för att
sedan behandla de elöverkänsligas livssituation. Avsnittet om livssituationen är relativt
summariskt och läsaren hänvisas till resultatdelen för mer ingående beskrivningar.
Slutligen lyfts några aspekter på hur ett hälsofrämjande arbete kring de elöverkänsligas
livssituation och hälsa skulle kunna se ut.

8.1 Hälsa trots sjukdom
Att skriva en hel uppsats ur ett hälsofrämjande perspektiv när det handlar om sjuka
människor kan vid första åsynen tyckas underligt. Om respondenterna som det handlar
om är sjuka så finns det väl ingen hälsa att skriva om? Om man utgår från ett rent
biomedicinskt synsätt så är det kanske också så. I det biomedicinska synsättet innebär
hälsa frånvaro av sjukdom och därmed finns ingen hälsa att främja hos den som är sjuk.
Ur ett hälsopromotivt perspektiv är bilden en annan. Genom att tillämpa en humanistisk
syn på hälsa, där hälsa är något mer och annat än att inte vara sjuk, där hälsa och
sjukdom tillhör olika dimensioner, blir det både relevant och viktigt att främja hälsan
även hos sjuka människor.
Idén att främja hälsa hos sjuka människor kan illustreras med följande modell. I
teoridelen av uppsatsen presenterades Erikssons hälsokors som beskriver olika
positioner som individen kan inta hälsomässigt.53 

                                                          
53 Eriksson, K. (1984).
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      Känsla av välbefinnande
                         +

             A                    B

Förekomst av objektiva,           Frånvaro av objektiva,
dysfunktionella yttringar           dysfunktionella yttringar
                                                          
                                                         C                D

                         -
                                                Känsla av välbefinnande

När det gäller de elöverkänsliga befinner sig de flesta av brevskrivarna i zon C eller D
beroende på om de har fått sina besvär objektivt konstaterade eller inte. Några få av
brevskrivarna befinner sig i zon A (eller möjligen B). Dessa är de få som upplever att de
lärt sig hantera den sjukdom de lider av och som trots besvären upplever att de mår bra.
Dessa beskriver elöverkänsligheten mer som ett funktionshinder som de lärt sig leva
med, att de trots sin sjukdom kan nå de mål som de ser som viktiga i livet. Genom att
arbeta hälsopromotivt, att arbeta med de aspekter av hälsan som hör till känslan av
välbefinnande i modellen, är strävan att så många som möjligt ska kunna förflyttas upp i
zonerna A (och möjligen B).

Med tanke på att den subjektiva upplevelsen av hälsa påverkar även den objektiva, alltså
sjukdomen i sig, något som Nationella Folkhälsokommittén påpekar, är det dessutom
rimligt att anta att även de objektiva symtomen påverkas av en hälsofrämjande insats.54

Om de elöverkänsligas subjektiva upplevelse av sin hälsa förändras till det bättre, är det
alltså möjligt att även sjukdomen i sig med dess symtom påverkas positivt.

8.2 Är elöverkänsliga sjuka?
Genom att använda det hälsopromotiva perspektivet väljer jag att inte fokusera på
diagnosen och orsakerna bakom elöverkänsligheten. Det innebär inte att diagnosen och
orsakerna är ointressanta och oviktiga i allmänhet. Det hälsopromotiva perspektivet kan
inte ersätta den forskning som idag sker med syfte att utröna orsak/diagnos och
medicinsk behandling, endast komplettera. I det här sammanhanget är dock inte orsak
och diagnos centrala. Hälsopromotionen syftar ju istället till att söka de faktorer som
skapar och främjar hälsa. Dock får orsakskontroversen följder som påverkar de
elöverkänsligas möjlighet att öka kontrollen över och förbättra sin egen hälsa.

                                                          
54 Nationella Folkhälsokommittén. (2000).
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Ett stort problem för de elöverkänsliga är att de inte blir trodda. De beskriver hur de
förnekas rätten att själv avgöra hur de mår, vad de mår bra respektive mår dåligt av. Så
gott som samtliga brevskrivare är fullt övertygade om att de besvär och symtom som de
lider av har samband med den elektromagnetiska strålningen. Den rent psykiatriska
förklaringsmodellen förkastas medan många lämnar dörren öppen för att det finns flera
samverkande orsaker varav den elektromagnetiska är en. I mötet med läkare tycks dock
den psykiatriska förklaringsmodellen vara vanligt förekommande. Att få en rent
psykiatrisk diagnos upplevs av många som kränkande, dock konstaterar ett flertal av
brevskrivarna att psykiska problem torde vara en naturlig följd av det bemötande som
de elöverkänsliga ofta får utstå.

Grundläggande i den hälsopromotiva idén är synen på människan som en aktör vars
kunskap, synpunkter och värderingar har avgörande betydelse och som medproducent
av sin egen hälsa istället för passiv mottagare.55 Individen ses som expert på sin egen
situation. Detta pekar på de elöverkänsligas rätt att själva definiera sin hälsa. Detta
bekräftar såväl Socialstyrelsen och RALFs arbetsgrupp som betonar att individen har
tolkningsföreträde när det gäller att definiera sin egen ohälsa. Därmed tycks alla vara
överens om att de elöverkänsliga lider av ohälsa. De har symtom och besvär som
hindrar dem att leva det liv som de önskar. Det är inte friskt att ”välja” det liv de lever
framför den vardag som vi andra som inte drabbats av elöverkänslighet lever i. Det är
inte friskt att leva ”i en friggebod i 1 ½ år utan vatten och toa, med en ”pinkhink” som
vi fick bära ut i ur och skur”, som en av de drabbades anhörig skriver. Det är inte friskt
att ”välja” att bo i en bil.

Samtliga parter i elöverkänslighetsfrågan tycks alltså vara överens om individens rätt att
definiera sin hälsa, men har de därigenom rätt att definiera orsakerna bakom sin ohälsa?
Jag vill påstå att synen på individen som expert på den egna hälsan även ger de
elöverkänsliga rätt att få identifiera den elektromagnetiska strålningen som orsaksfaktor.
Personligen har de redan gjort det och har också tagit de konsekvenser som följer på
detta. De beskriver hur de på mer eller mindre drastiska sätt undviker att utsätta sig för
el och hur detta leder till lindring av deras besvär.
Det är först när vi ger individen rätt att både definiera sin hälsa och vad som påverkar
den egna hälsan som vi ger individen möjlighet att ta kontrollen över den egna hälsan.
Däremot kan individen inte gå utanför sitt eget ansvarsområde och avgöra vilka åtgärder
som bör ske på samhällsnivå. Varje nivå kan, vilket Konarski betonar, endast ta ansvar
på den egna ansvarsnivån.56 Å andra sidan ger naturligtvis ställningstaganden på en
systemnivå återverkningar på de övriga.

8.3 Livssituationen
De elöverkänsligas livssituation präglas av de praktiska problem som det innebär att
vara sjuk. Ekonomin försämras, dels eftersom lönen ersätts med en lägre sjukersättning
och dels för att sjukdomen i sig kostar pengar i form av kostnader för vårdbesök,
behandling och läkemedel. Att förlora arbetet innebär att förlora en del av den dagliga
kontakten med andra människor, dessutom kan arbetsförlusten leda till en känsla av att
inte vara behövd, att inte vara till nytta. Det kan vara svårt att orka hålla kontakt med
                                                          
55 Nationella Folkhälsokommittén. (2000).
56 Konarski, K. (1992).



- 32 -

vänner och bekanta när man är sjuk. Detta är problem som drabbar många som blir
långtidssjuka och som ”lägger sten på börda” för den som är sjuk.
Att vara drabbad av elöverkänslighet innebär dessutom, enligt brevskrivarna, att behöva
anpassa sitt hem och sitt liv till att leva utan el. Praktiska göromål som att hålla hemmet
varmt och att laga mat orsakar stora problem. Om hemmet inte går att anpassa tvingas
man söka ett nytt boende, ofta på landsbygden där den yttre påverkan av el är mindre.
Detta att leva utan el som för några generationer sedan var en självklarhet, är för
nutidens människor ofta förknippat med stora bekymmer. De praktiska problemen med
att vara elöverkänslig är många men beskrivs av de elöverkänsliga oftast inte som
olösliga. 
Det som framstår som mer problematiskt vid mötet med de elöverkänsliga i breven är
istället kontakten med andra människor. Att vara elöverkänslig innebär att ha en
sjukdom som inte riktigt finns. Detta skapar problem i mötet med andra människor,
både på det mer privata planet men framför allt i kontakter med arbetsgivare, läkare,
biståndshandläggare m.fl.. Att inte bli trodd, respekterad och hjälpt av omgivningen är
något som skildras i de flesta av breven. Följden av detta beskrivs i breven som att även
de praktiska problemen, som i stort tycks vara möjliga att lösa, förblir olösta.

8.4 Hälsofrämjande arbete 
Genom att erkänna de elöverkänsligas rätt att såväl definiera sin hälsa som orsakerna
bakom sin sjukdom närmar vi oss utgångspunkten för det hälsofrämjande arbetet och
skapandet av stödjande miljöer. Jag konstaterade i teoridelen att hälsofrämjande
åtgärder syftar till att göra förutsättningarna för hälsa så gynnsamma som möjligt. Detta
handlar bl.a. om att främja tillgången till de resurser av olika slag vilka enligt
Antonovsky är avgörande för hur människor klarar av att hantera den stress som vi
ständigt utsätts för.57

8.4.1 Personella och sociala resurser 
I fallet elöverkänslighet tycks de personella och sociala resurserna vara avgörande för
livssituationen. De flesta drabbade är långtidssjukskrivna och har därmed mist den
sociala gemenskap som ett arbete och en arbetsplats innebär. De beskriver också att det
är svårt att besöka och få besök av släkt och vänner. Den nära familjen är ofta de enda
människor den drabbade regelbundet umgås med. Därför beskrivs också dessa som
oerhört viktiga. Hela livssituationen och tryggheten bygger på få nära relationer.
Konarski beskriver att detta informella nätverket ofta balanseras mot det formella
nätverket i form av samhällets skyddsnät.58 När det gäller de elöverkänsliga har
samhällets skyddsnät inte fångat upp individernas behov av hjälp och belastningen har
istället hamnat på de anhöriga. Ur ett hälsopromotivt perspektiv är detta å ena sidan
något positivt; det skapas en kraft hos individerna att själva bilda nätverk vilket skapar
delaktighet och handlingskraft. Intresseorganisationen FEB kan ses som ett positivt
utslag av denna underifrånkraft. Den negativa sidan är det utanförskap, isolering,
sårbarhet och minskade tillit till samhällets institutioner som är följden av att det
formella nätverket inte alltid har engagerat sig i de elöverkänsligas behov. I de fall då
det informella nätverket är för svagt eller sviktar av någon anledning tycks dessutom det
formella nätverket inte klara av att stötta individen.
                                                          
57 Antonovsky, A. (1991). 
58 Konarski, K. (1992).
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8.4.2 Materiella resurser
Materiella resurser kan vara t.ex. pengar, bostad och utrustning. De elöverkänsliga
beskrev i sina brev hur boendet är något som skapar mycket bekymmer för dem. De
berättar om hur de trots sin sviktande hälsa måste söka efter en ny bostad, flytta och
anpassa denna efter sina behov. Även själva boendet i sig är ofta arbetsamt för de
elöverkänsliga; de måste t.ex. hugga och hämta ved för att hålla värmen och kunna laga
mat på elspis. 
Ett annat materiellt bekymmer för de elöverkänsliga är ekonomin. Det kostar mycket att
flytta, anpassa boendet och att utrusta det med hjälpmedel för t.ex. uppvärmning och
matlagning som inte är standard i det svenska samhället idag. Dessutom söker de ofta
alternativ vård då de inte upplever sig få den hjälp de behöver inom det vanliga
sjukvårdssystemet. Dessa ökade kostnader belastar de elöverkänsligas ekonomi.

Ofta är detta bekymmer som det formella nätverket, samhället, hjälper sjuka och
handikappade med. Hemtjänsten hjälper till att laga mat för dem som inte själva klarar
av att göra det. Socialbidrag, bostadsanpassningsbidrag och bidrag till ökade
levnadsomkostnader kan hjälpa den som får ekonomiska bekymmer p.g.a. sjukdom. För
de elöverkänsliga tycks detta ofta inte alls fungera. Att lida av en sjukdom som inte är
riktigt godkänd och därmed ifrågasatt leder i elöverkänslighetsfrågan till att många av
de drabbade lever med en mycket låg levnadsstandard utan att samhällets skyddsnät
griper in. 
De elöverkänsliga tycks hamnat i en ond cirkel där de inte kan få varken ekonomisk
eller annan hjälp för sin livssituation så länge de inte har elöverkänslighet som diagnos.
De flesta läkare och försäkringskassor nekar dem den diagnosen med motivationen att
den inte finns som diagnos i deras system så länge orsakerna bakom sjukdomen inte är
klarlagda. Orsaksfrågan tycks dessutom hamnat i ett dödläge, en vetenskaplig
kontrovers, där stora samhällsekonomiska och politiska intressen står på spel. I denna
stora onda cirkel tycks de små människorna som lider av elöverkänslighet inte bara
hamna mellan utan ofta också under stolarna.

8.4.3 Stödjande miljö för elöverkänsliga
Vad skulle då en stödjande och därmed hälsofrämjande miljö för elöverkänsliga vara?
En stödjande miljö ansluter enligt Haglund och Svanström till de fysiska och sociala
aspekterna av omgivningen samt de förhållanden som bestämmer tillgången på
levnadsresurser och inflytande.59 Central i arbetet med stödjande miljöer är också den
fokusförflyttning från det professionellt definierade problemet till vad de berörda själva
ser som sina viktigaste behov. Om vi väljer att låta de elöverkänsliga själva definiera sin
hälsa och också avgöra vad de mår bra respektive dåligt av är det också naturligt att låta
dem ha inflytande när det gäller vad som för dem är att definiera som en stödjande
miljö.
Många av de elöverkänsliga som ingår i denna studie efterlyser elfria zoner. En elfri zon
handlar om ett fysiskt område där man strävar efter att begränsa den elektromagnetiska
strålningen så mycket som möjligt. Detta skulle för de elöverkänsliga leda till att den
belastning på kroppen som de upplever är orsaken till deras besvär skulle minska.
Effekten av detta skulle förhoppningsvis vara en bättre hälsa, under förutsättning att
elöverkänslighet orsakas just av den elektromagnetiska strålningen.
                                                          
59 Haglund, B. & Svanström, L. (1995).
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Andra effekter av en elfri zon skulle kunna vara att tilltron till samhället ökar genom att
de elöverkänsliga upplever sig som sedda och respekterade. Känslan av att kunna
påverka den egna hälsan skulle stärkas liksom tron på en bättre framtid. Tryggheten hos
de elöverkänsliga skulle troligen öka då de inte skulle hotas av utbyggnaden av
mobiltelefonnätet och därpå följande flyttningsbehov. De elöverkänsligas ekonomi kan
tänkas bli stabilare då flyttningsrisken är undanröjd och de kan satsa långsiktigt på sitt
boende. Det sociala nätverket kan antas växa genom gemenskapen mellan de boende i
zonen och den ökade möjligheten till umgänge. Det stärkta sociala nätverket och
gemenskapen skulle kunna leda till samverkan kring praktiska och sociala frågor som
inköp, underhållning och kultur. Kanske skulle en elfri zon i en kommun leda till en
ökad kunskap om de elöverkänsligas behov och även till möjligheter till anpassad
sjukvård och bemötande i kommunala frågor. Oron hos de elöverkänsliga för vad som
skulle hända när de blir gamla eller behöver akut sjukvård skulle minska. 
Detta är naturligtvis endast spekulationer, det finns inga exempel på elfria zoner att
studera, och dessutom finns det säkert även nackdelar med sådana zoner. Dock kan de
uppräknade konsekvenserna ses som hälsofrämjande effekter som till skillnad från den
rent fysiska effekten av minskad elektromagnetisk belastning inte direkt är knutna till
orsaksfrågan utan istället handlar om livssituationen och den mer subjektiva hälsan.
Sammantaget kan man anta att effekterna på de elöverkänsligas livssituation och hälsa
skulle vara många och komplexa. 

8.5 Avslutande kommentarer
Målet både för de elöverkänsliga som individer och ur ett samhällsperspektiv måste
anses vara detsamma dvs. hälsa. För individen handlar det ofta om den hälsa som är ett
medel för att kunna leva ett tillfredsställande liv, att kunna ha ett bra vardagsliv med
möjligheter att nå det som för var och en framstår som vitala mål. Ur ett
samhällsperspektiv är strävan efter medborgarnas hälsa även kopplad till humanism och
samhällsekonomi.
RALFs forskningsgenomgång, vilken ligger till grund för de studerade brevens existens,
fokuserade på den del av forskningen som strävar efter att finna objektiva orsaker
bakom de elöverkänsligas symtom.60 Genom att i den här uppsatsen utgå från ett
hälsopromotivt perspektiv framträder en kompletterande väg för att nå hälsa för de
elöverkänsliga. Det handlar om i ena fallet ett expertperspektiv medan det i det andra
fallet utgår från individen och hennes livssituation. Min uppfattning efter denna
fördjupning i de elöverkänsligas situation är att det är viktigt att fundera över när det
ena eller det andra perspektivet bör dominera. Idag finns det en mycket tung övervikt
för att använda expertperspektivet vilket har haft till följd att de elöverkänsligas
livssituation inte förbättrats under de många år som fenomenet har varit känt. Oavsett
orsaken bakom symtomen är de elöverkänsliga en stor grupp i samhället och de har,
liksom övriga medborgare, rätt till ett respektfullt bemötande, en rimlig livssituation och
stöd från samhällets skyddsnät. 
Hälsa skapas där människor ”lär, arbetar, leker och älskar”(sid 6)61 och inte i
experternas studierum. Genom att utgå från ett hälsopromotivt perspektiv i de

                                                          
60 Bergqvist, U., Hillert, L. & Birke, E. (2000b). 
61 Ottawa-manifestet om hälsobefrämjande arbete (Ottawa charter for health promotion). (Vigör-special
nr 5/1987).
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situationer där vi möter de elöverkänsliga har vi möjlighet att främja hälsan nu istället
för att passivt låta människor lida i väntan på att orsaksfrågan får en lösning.

9. Slutord

Min förhoppning är att denna uppsats kan ge privatpersoner såväl som personer som i
sitt yrke träffar elöverkänsliga en förståelse för den livssituation som de elöverkänsliga
har. Kanske kan tankar väckas på alternativa sätt att se på elöverkänslighet som leder till
att de elöverkänsligas situation förbättras. Jag skulle dessutom bli glad om den kunde
inspirera andra studenter och forskare till att vrida på problem som t.ex.
elöverkänslighet och se dem ur olika perspektiv. Antalet olika perspektiv är oändligt…
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