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WHOs EMF-prosjekt: hvordan legitimere forestillingen om global 

harmonisering av EMF-sikkerhetsstandarder 
 
Artikkelen går gjennom WHO EMF-prosjektets1 strategi for å oppnå en global harmonisering av 
sikkerhetsstandarder for ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling (EMF). Det er en såkalt «STS-
studie» hvor STS står for Science and Technology Studies. UiO skrivet at: «STS er et tverrfaglig 
forskningsfelt som utforsker vitenskap og teknologi sin samfunnsrolle, både historisk og i dag.» 
 
Artikkelen bruker dokumenter, artikler og uttalelser som EMF-prosjektet og folk i prosjektets 
nettverk har kommet med for å tegne bildet av strategien, og bruker dette som et eksempel på 
typiske strategier et tradisjonelt syn kan bruke for å hindre utfordrere å få gjennomslag for et annet 
syn. 
 
Det jeg lærte var at om man selv forfekter et tradisjonelt syn innen et fagfelt kan man støtte seg på 
en stor mengde forskning på området som belyser problemstillingen fra mange kanter og har svært 
gjennomarbeidede forklaringer på «fenomener» man observerer. Man har også et nettverk av med-
forskere som deler samme syn. Og som fremmere av det tradisjonelle synet har man også 
posisjonert seg slik at personer i nettverket innehar viktige roller som «ekspert» og «autoritet på 
området» både nasjonalt og internasjonalt. Man kan også selv ta initiativet til organisasjoner som 
påtar seg internasjonale oppgaver med å være autoritet på området. Man kan også hevde at en 
felles internasjonal regulering fremmer innovasjon og økonomisk framgang (artikkelen påpeker at 
dette ikke nødvendigvis er sant siden lokale reguleringer gjerne fremmer lokal innovasjon og 
økonomi). 
 
Man må ha en strategi for å stoppe utfordrere av ens tradisjonelle syn. Overfor myndigheter, 
politikere, journalister og andre som ikke har kunnskap på området, deri inkludert forskere innen 
andre fag, kan man vise til sine sentrale roller og autoritet på området og omfattende «utredninger» 
man har gjort tidligere og som «beviser» det tradisjonelle synet. 
 
Forskere fra ens eget fagfelt kan man stoppe ved å sette opp en rekke strenge kriterier for hva som 
skal til for at forskningsresultater skal ansees som reelle funn og som man derfor skal ta hensyn til 

 
1 Dette prosjektet heter offisielt “The International EMF-project» og er en leder og en sekretær som knytter til 
seg eksperter de velger selv og er finansiert av telekom-aktører. Dette er en forlenget arm av ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som er en tysk stiftelse som rekrutterer sine 
medarbeidere, konsulenter og samarbeidspartnere selv. Det er ett kontor i en bygning i Tyskland og er 
finansiert av telekom-aktører. Les mer i artikkelen og på http://eloghelse.wordpress.com  
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ved reguleringer og lovgivning. Det tradisjonelle synet er jo svært godt undersøkt, så det er mulig å 
lage disse reglene så strenge at det meste av resultatene fra forskning på «nye» aspekter kan 
kategoriseres som «usikre funn» og dermed avvises. Det gjøres typisk i «utredningene» som er 
skrevet. 
 
Man kan også advarer mot å lage strengere reguleringer og lover basert på «føre-var» hvor man tar 
hensyn til at de «usikre» funnene kan være reelle. De advarer om at hvis man strammer inn av føre-
var grunner vil det kunne føre til at utviklingen av nyttig teknologi for helse og miljø stoppes – helt 
unødvendig. Dessuten kan føre-var holdninger som kommer befolkningen for øret skape angst og 
føre til helt unødvendig «nocebo-syke» (innbilt syke).  
 

Bakgrunn 
EMF-prosjektet hevder at eneste skade som kan oppstå fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt 
(EMF) er fra oppvarmning av organisk vev. De har sterkt vitenskapelig belegg for denne type skader, 
det er påvist på mange ulike måter og det finnes godt dokumentert og forstått hvordan EMF varmer 
opp organisk vev. Det er på alle måter «bevist utover enhver rimelig tvil». 
 
Meningsmotstanderne er ikke uenige med dem i dette, men hevder at EMF i tillegg kan skade på 
mange andre måter også. Det er dette tillegget som avvises av EMF-prosjektet og deres 
meningsfeller.  
 
Artikkelen tar for seg EMF-prosjektets strategier for at deres syn skal bli lagt til grunn ved all 
regulering av EMF rundt om i verden. Og for å få til en global harmonisering av standarder må EMF-
prosjektet også hindre avvikene meninger fra å få gjennomslag hos relevante internasjonale og 
nasjonale myndigheter.  
 
Artikkelen bruker EMF-prosjektets strategier som et eksempel på det som typisk skjer når det er 
uenighet innen et fagfelt og denne uenigheten har eksistert over lang tid så meningsmotstanderne 
kjenner hverandre godt og det synet som blir utfordret ikke lenger kan stoppe opposisjonen ved å 
vise til personlig og/eller organisatorisk autoritet. 
 
EMF-prosjektet samarbeider med flere grupper og enkeltpersoner om utredninger om EMF og helse. 
Sikkerhetsstandarden EMF-prosjektet anbefaler at alle skal følge er nedfelt i et dokument fra 1998 
skrevet av en samarbeidende organisasjon ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection). ICNIRP er en privat tysk stiftelse dannet 1992 som fra starten av ble ledet av 
Michael Repacholi. Mens han satt som leder for ICNIRP fikk han WHO til å starte EMF-prosjektet 
med ham selv som leder. Så fra 1996 gikk han av som leder for ICNIRP og ble isteden leder for EMF-
prosjektet. Da han gikk av for aldergrensen som EMF-prosjektleder overtok Emilie van Deveter, også 
hun et medlem av ICNIRP. 
 
ICNIRPS grenseverdi-setting baserer seg på at EMF kun kan skade mennesker ved oppvarmning. 
Grenseneverdier er derfor definert slik at EMF ikke skal kunne gi skadelig oppvarming av vann. EMFs 
evne til å varme opp vann er det som utnyttes i mikrobølgeovner.   
 

EMF-prosjektets strategier 
 
Artikkelen gjennomgår tre viktige strategier som EMF-prosjektet bruker (mer om hvert enkelt punkt 
lenger ned): 
 
1. Bruke teknologisk determinisme i sin retorikk for å trivialisere lokale / nasjonale bekymringer og 
vurderinger 
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2. Utvikle skreddersydde modeller for hva som er «pålitelig vitenskap» («sound science») som er 
tilpasset EMF-prosjektets regulatoriske agenda og institusjonelle identitet  
 
3. Grensene mellom forskning og politikk må være definert slik at EMF-prosjektets vitenskapelige 
autoritet også får påvirkning på politiske områder. Samtidig må grensene defineres slik at 
meningsmotstanderne ekskluderes fra den politiske arenaen for å unngå variasjon i standarder på 
bakgrunn av føre-var og forsiktighetstiltak, noe som kan gi lokale standarder.  
 

Strategi 1: Teknologi-determinisme 
 
Man finner oftest teknologisk deterministisk tenkning i forbindelse med nye teknologier [Wyatt 
2008]. Man tenker at lokale variasjoner i utbredelse av og motstand mot en ny teknologi samt ulik 
reguleringspolitikk er «avvik» som over tid krever en «motvekt» i form av sosiologiske/politiske 
forklaringer og tiltak for å få til felles reguleringer. [Winikoff and Bushley 2010]. Imidlertid påpeker 
Janasoft i [Jasanoff 2005] at ulike land kan ha svært ulike tradisjoner for hvordan beslutninger blir 
gjort, rettsvesen, tiltro og ansvarsområder for myndigheter og eksperter. Dette fører til ulike 
reguleringer i ulike land. 
 
Jasanof m. fl. mener at EMF-prosjektet kan synes å handle som om de er en objektiv tilretteleggelse 
av en uunngåelig og naturlig prosess mot et felles regelverk. Imidlertid finner Jasanoff m.fl. 
eksempler på at det IKKE er «naturlig og uunngåelig» at regler skal harmoniseres, men heller at slik 
global enighet er en lang prosess med forhandlinger, kompromisser og noen ganger kamper om 
«sannheten». Hun mener derfor at EMF-prosjektet ikke bare er tilretteleggere for en prosess mot 
felles regler, men tar en aktiv politisk rolle der de selv er med på styre utviklingen i den retningen de 
ønsker. [Miller 2007; Winikoff and Bushey 2010] 
 
EMF-prosjektet hevder at om man velger lokale løsninger så vil det skape forvirring blant politikere 
og reguleringsmyndigheter, angst for teknologien i befolkningen og ulemper for leverandør-
industrien som må skreddersy løsninger for de enkelte landene. [WHO 2006, 7] De spør også retorisk 
om «Vil strengere reguleringer bli en hemsko for introduksjonen av nye teknologier som kan ha store 
fordeler for helse og internasjonal handel?» [WHO 2006, 15] 
 
De bygger derfor på at innovasjon og utvikling skjer i store multinasjonale selskaper, mens mange 
studier viser at strengere regler kan medføre et økonomisk insentiv for større lokal innovasjon og 
utvikling av bedre teknologier. [Taylor, Rubin and Houndshell 2005] 
 

Strategi 2: Utvikle skreddersydde modeller for hva som er pålitelig vitenskap (metode-

diskurser) 
 
Studier har vist at på mange felt er det utviklet skreddersydde modeller for hva som er «pålitelig 
vitenskap» for å understøtte ulike ønskede utfall. [Schuster and Yeo 1986; Mercer 2002; Scott 2005] 
Slik skreddersøm forekommer oftest på områder hvor det har vært langvarige faglige kontroverser 
hvor motstanderne har hat anledning til å forbedre og skjerpe argumentasjonen sin overfor 
motparten. I en slik sammenheng holder det ikke å «komme med fakta» eller slå i bordet med faglig 
eller institusjonell autoritet for å avslutte debatten. Isteden må de faglige ekspertene forklare sine 
metoder og logikk [Porter 1995, Mercer 2002]. 
 
EMF-prosjektet har møtt mye kritikk fra ulike hold om at de ikke har vurdert en stor mengde 
vitenskapelige studier som det hevdes at er relevante for EMF-reguleringer. Ikke overraskende er 
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derfor deres definisjon av «pålitelig vitenskap» tilpasset for å forsvare seg mot denne kritikken, og 
brukes for å argumentere for hvorfor de manglende studiene ikke kan tas hensyn til siden de ikke er 
«pålitelige forskning», det vil si upålitelige og resultatene de presenterer er ikke til å stole på.  
 
EMF-prosjektets krav til «pålitelig vitenskap» generelt: 

• Studier som ikke bruker «eksponering lik reelle situasjoner (exposure from real world 
settings) skal ikke tas med i vurderingen 

• Ved epidemiologiske funn men hvor man ikke kjenner årsaksmekanismen skal ikke ansees 
som pålitelige 

• At en artikkel er fagfellevurdert og publisert i et tidsskrift er ikke nok til å anse den som 
pålitelig 

 
I tillegg (kan overlappe med de generelle): 

• (a) Viktigheten av statistisk signifikans i forskningsresultatene 

• (b) Evnen en studie har til å identifisere en reell risiko uten forutinntatthet eller 
sammenblanding. 

• (c) Viktigheten av at det er en sammenheng mellom EMF-dose og graden av endret helse. 

• (d) At laboratorieforsøk på hele dyr viser virkningen, ikke bare in-vitro studier av celler.  

• (e) At studie har en troverdig biologisk mekanisme som forklaring på sammenhengen 
mellom EMF-eksponering og den helsevirkningen man studerer.  

• (f) Enkeltstudier har begrenset verdi siden “eksistensen av biologiske virkninger og helsefare 
kan bare fastslås når forskningsresultatene er gjentatt av uavhengige laboratorier eller 
støttet av relaterte studier”.  [WHO 2006, 15–21, 35–39] 

 
I den politiske sammenhengen som EMF-debatten foregår i, så er disse kriteriene er kraftig 
virkemiddel for å begrense motkreftenes evne til å påvirke politikere for å få strengere reguleringer 
eller innføre forsiktighetsregler. For eksempel det at EMF-prosjektet insistere på at om en mulig 
helsevirkning skal tas med i betraktningen når man utarbeider grenseverdier så skal det finnes 
«studier av reelle situasjoner» med laboratoriedyr OG epidemiologiske studier med sterk statistisk 
signifikans skal vise virkningen OG virkningen skal være forklart ved en troverdig biologisk 
mekanisme. EMFs evne til å gi oppvarmningsskade tilfredsstiller alle disse kravene, så å sette 
tilsvarende strenge krav til alle andre mulige helsevirkninger gir dem som hevder dette som eneste 
mulige negative EMF-virkning en stor fordel. Det er lett å avfeie artikler som upålitelige basert på 
disse kriteriene. Så selv om kun en liten del av forskningen på EMF og helseskader ser på 
oppvarmningsproblemet så gjør det at de tilfredsstiller disse strenge kriteriene dem grunnlag for å 
være «den pålitelige vitenskapen å bygge EMF-reguleringen på». 
 

Strategi 3: Strategisk utforming av skillet mellom vitenskap og politikk 
 
Hånd i hånd med EMF-prosjektets definisjon av «pålitelig forskning» arbeider de med å posisjonere 
seg og samarbeidende grupper og folk som de kompetente og toneangivende på området til forskjell 
fra grupper og folk som har avvikende syn. ICNIRP tilby for eksempel komplette «pakker» som 
reguleringsmyndigheter kan bruke for å etablere sikkerhetsretningslinjer i sitt land.  
 
Et tema de ofte tar opp i dokumenter og offentlige presentasjoner av EMF-prosjektet er hvordan 
strengere regler enn deres anbefalte er irrasjonelle og uvitenskapelige. EMF-prosjektet mener at 
nasjonalstater feilaktig stoler på sine egne mindre kunnskapsrike forskere når de utarbeider 
avvikende og strengere standarder. De hevder også at man ikke skal stole på lokale krefter, men 
heller må stole på vurderingen til komiteer med «omfattende erfaring og ekspertise» (som ICNIRP) 
og ferdige utredninger bør få forrang når man skal sette standarder. 
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De hevder videre i foredrag og utredninger at føre-var- tenkning med dertil hørende lavere 
grenseverdier, «undergraver vitenskapen», er tilfeldige og gir ingen helsefordeler. EMF-prosjektet 
skriver [van Deventer 2005] skriver (min oversettelse): 
 
«WHO anbefaler spesielt å ikke senke grenseverdiene i internasjonale standarder til tilfeldige nivåer 
basert på «føre-var» siden dette undergraver den forskningen-basen som grenseverdiene er basert 
på og det kan gi ekstra kostnader for å samsvare med de ulike reglene (for eksempel for leverandører 
av utstyr) uten at det gir noen helsefordeler. 
 
Også fra et sosiologisk ståsted er det økende bevis for at når man setter tilfeldige grenser for 
eksponeringsnivåer så fører det til økt bekymring bland befolkningen istedenfor å dempe den.» 
 
Overordnet sett, så er mye av EMF-prosjektets retorikk konsentrert om å skale skiller som framhever 
seriøsiteten og påliteligheten til EMF-prosjektet og dets samarbeidsparter, og påpeker mulig tvil og 
upålitelighet hos de som har avvikende syn. Dette inkluderer at føre-var og forsiktighet som noen 
nasjoner ønsker kommer av ufullstendig kommunikasjon, sosiokulturelle- og lovgivnings-forskjeller, 
mangler ved nasjonens vitenskapelige databaser, en sammenblanding av biologiske virkninger og 
helse-virkninger, og det medfører tilfeldig satte grenseverdier og økt bekymring i befolkningen. 
Underforstått, til forskjell fra EMF-prosjektet som er en erfaren kommunikator, det framholder vel-
etablerte internasjonale standarder og avtaler, bygger på vel-etablerte internasjonale vitenskapelige 
databaser, den basere seg på pålitelig vitenskap for sine grenseverdier som sikrer mot reelle 
helsefarer og de er mer erfarne i forhold til å ikke unødig skremme opp befolkningen. 
 

Oversettelse av deler av artikkelens konklusjon 
EMF-prosjektets sosio-teknologiske forestilling blir fremmet gjennom dets retoriske strategier som 

fremmer en visjon om «uunngåelige» fordeler ved harmonisering og globalisering av standarder, den 

uunngåelige teknologiske innovasjonen og EMF-prosjektets «naturlige» rolle i å assistere denne 

prosessen. Innenfor denne forestillingen, skal alle prosjektets offentlige utsagn og retningslinjer tas 

kun som forsøk på å eliminere forvirring og rettlede utvikling av rasjonell politikk i forhold til å 

utvikle viktig ny teknologi. 

EMF-prosjektets pågående arbeid er også mulig å sette inn i en mer nyansert historisk og sosiologisk 

sammenheng som anerkjenner det konfliktfylte politiske og epistemiske miljøet som prosjektet har 

operert i – et miljø hvor vitenskap og sikkerhetsretningslinjer/standarder ikke har «gitt seg selv» 

men har hatt sine egne omstridte historier. Som vist over har EMF-prosjektet møtt motstand til 

harmonisering av standarder, spesielt i deler av EU og Øst Europa og møtt en jevn strøm av kritikk 

fra aktiviser for å være gi industrien upassende gehør, alt for avhengig av ICNIRP, avvisende overfor 

ønsker om å vurdere også andre typer skader enn fra oppvarmning, og motstanden mot å benytte 

føre-var prinsippet ved risiko-vurderinger. De ulike strategiene EMF-prosjektet har brukt – slik som 

retorikk som avspeiler teknologisk determinisme, utvikling av skreddersydde modeller for pålitelig 

forskning og strategisk utforming av skillet mellom vitenskap og politikk – kan alle sees på som en 

måte som prosjektet har forsøk å tilby et «perspektiv fra alle sider» for å hevde seg opp til å ha en 

dominerende nøkkelrolle i utformingen av EMF-politikk [Selser 2009]. 

To mer grunnleggende mønstre ligger under disse strategiene. For det første har det vært et 

mønster med retorisk forsvar. Dette finner man ved de gjentatte gangene EMF-prosjektet forventer 

<problemer> og «stenger ned» alternative perspektiver og kritikk ved å assosiere alternative EMF-

standarder med en rekke negative prosesser og resultater. Det vil si at alternative standarder 

hemmer teknologiske framskritt, baserer seg på irrasjonelle vitenskapelige misforståelser, 

utilstrekkelige databaser og modeller for hva som er «pålitelig vitenskap», og at de stort sett er 
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drevet av irrasjonell lokal/nasjonal bekymring. En virkning av dette forsvaret er at, i praksis, forsøker 

EMF-prosjektet å henvise ikke-ICNIRP vitenskap og reguleringer til en alternativ, underlegen 

regulatorisk verden som man ikke trenger å vurdere seriøst. 

Det andre grunnleggende mønsteret i EMF-prosjektets strategier hadde en mer positiv karakter. 

Dette innbefatter en retorisk konstruksjon med en «positiv» EMF-prosjekt-verden hvor EMF-

prosjektet ble en obligatorisk port for alle som skal starte på veien til EMF-regulering [Latour 1987]. 

EMF-prosjektet setter sitt stempel og merke på alle de mange lagene av kunnskap som er nødvendig 

for regulering av EMF. En reguleringsmyndighet vil, med en gang de entrer «EMF-prosjekt /ICNIRP 

verdenen», kunne stole på forskning som EMF-prosjektet har koordinert og finansiert, databaser 

med vitenskapelige studier samlet ved bruk av EMF-prosjektets godkjente kriterier, standarder og 

retningslinjer som følger ICNRIPS godkjente «retningslinjer for å etablere retningslinjer», og de kan 

bygge videre på modell-lover. 

Denne studien av EMF-prosjektet som en typisk global kunnskaps-produserende institusjon 

synliggjør verdien av STS-studier som en viktig måte å gjenkjenne viktige måter som slike 

institusjoner deltar i prosesser innen hybrid politisk/epistemisk koproduksjon. EMF-prosjektet har 

ikke bare deltatt i å utvikle vitenskapelig kunnskap om EMF, en tilnærming til EMF-regulering og en 

institusjonell infrastruktur som støtter disse påstandene, men ved å kombinere disse elementene 

har den bygget en slagkraftig «hybrid» politisk/epistemisk WHO EMF-prosjekt-verden. 

 
 
 
- 
 
In short, the EMF Project has emerged and operates in a context where it has achieved the 
status of the premier global scientific/regulatory voice on the EMF question. But this hegemonic 
position is still a troubled one as various nation-states have resisted the wholesale adoption of its 
recommendations––particularly regarding the question of precautionary considerations. Though 
it claims to represent a transparent appraisal of the breadth of the relevant EMF science, it has 
been continuously challenged by activists and a dissenting scientific minority. These challenges 
also need to be set against the backdrop of uncertainties about new forms of EMF exposure 
patterns linked to the emergence of new EMF emitting technologies and technological systems 
 
 
 


