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Kjell Andersson talar om diff usa 
och svårgreppbara sjukdoms-
tillstånd som "tillitsbristsjuk-
domar". Detta sätt att defi niera 
frågan blir sedan till ett vapen. 
Så här säger Kjell Andersson i 
en artikel om inomhusklimat 
i Örebro 2000: "Många av de 
symtom som rapporteras vid 
dåligt inomhusklimat, det vill 
säga trötthet, huvudvärk, irrita-
tion i ögon, näsa och hals samt 
hudsymptom är vanligt före-
kommande i befolkningen. De 
ingår också i fl era svårgreppbara 
sjukdomstillstånd som kroniskt 
trötthetstillstånd, överkänslig-
het, amalgamism och kemisk 
överkänslighet. Gemensamt för 
dessa tillstånd är den diffusa 
symtombilden, att de berörda 
ofta starkt förknippar symtomen 
med vissa miljöer eller miljöfak-
torer och att lätt misstroende 
uppstår mellan de berörda, ex-
perter eller myndigheter.” 

De har därför kommit att 
kallas: tillitbristsjukdomar. Kjell 
Andersson och Göran Stridh ut-
trycker också tveksamhet inför 
om dåligt inomhusmiljöklimat 
skulle utgöra en väsentlig orsak 
till noterad allergiökning. 

Kjell Andersson säger bland 
annat så här: "Vi vet faktiskt 
inte ens med säkerhet om man 
får en ökad allergifrekvens i sjuka 
inomhusmiljöer."

Långt från verkligheten
Kring ett utlåtande av Göran 
Stridh och Kjell Andersson, 
Yrkesmedicinska kliniken i 
Örebro, för NCC, fanns en 
jäv-situation. Kjell Andersson 
sitter nämligen i NCC:s grupp 

för inomhusluftdeklarationer. 
Han sitter också med Barab i 
kretsloppsrådet.

Göran Stridh är med i ett 
projekt som till 25 procent är 
fi nansierat av Carl Bro Barab. 
Carl Bro Barab påstår sig vara 
experter på inomhusmiljö och 
deras ledstjärna är att leverera in-
telligenta lösningar i varje enskilt 
företag. Efter att jag har tagit 
del av Barabs utredningar och 
kopplingen till Kjell Andersson 
på Örebro yrkesmedicin ser jag 
att det som Barab står för inte är 
en seriös inriktning utan ett sätt 
att tjäna pengar.

Örebrorapporten 2000 inne-
håller bland annat det här från 
Göran Stridh: Han varnar för att 
använda VOC* som indikator 
på luftkvalitén varför man ej hel-
ler bör använda den som gräns-
värde för ohälsa på inomhusluft, 
däremot säger han att man med 
försiktighet kan använda VOC 
till klassning av emissioner från 
byggmaterial. 

Det är sanslöst att man som 
expert ger en beskrivning som är 
så långt ifrån verkligheten. I alla 
de fall jag har lagt fram frågan  
har jag fått expertutlåtanden 
som har underkänt det här.

Hur stark miljöbalken än är, är 
den inte starkare än sin svagaste 
punkt. Den svagaste punkten i 
det här sammanhanget är Göran 
Stridh och Kjell Anderssons sätt 
att hantera miljöproblematiken. 
Det är förödande för samhället 
när vi omger oss med experter 
som är mer angelägna om det 
ekonomiska utfallet än de mil-
jömedicinska faktorerna.

Inte bara en sakfråga
I februari 2002 (Din Röst) stod 
det att läsa om Kjell Andersson 
och Göran Stridh som sak-
kunniga inom kemi på Örebro 
Universitet. De var kallade 
som expertvittnen för Sollen-
tunahem i en förhandling om 
inomhusmiljö som bland annat 

innebar att man skulle omkull-
kasta Tony Kronevis teser om  
byggnadsmaterialens påverkan 
på vår hälsa. Dessa vittnens så 
kallade expertkunskap är i dag 
inte bara en sakfråga utan en 
del i den akademiska debatten. 
Kjell Andersson har till exempel 
trots stark kritik från lektor Arne 
Cajdert på Örebro Universitet 
(tidigare anställd på Boverket) 
fått boken ”Byggande med kun-
skap och moral” indragen från 
Örebro Universitet. En bok som 
bland annat Hans Lönn, Tony 
Kronevi och Lennart Olsson 
har varit med om att författa. 
Kjell Anderssons omdöme om 
den här boken: ”helst skulle jag 
se att denna antivetenskapliga 
publikation drogs tillbaka”.

Ifrågasätter trovärdighet
Kjell Andersson ifrågasätter för-
fattarnas trovärdighet genom att 
poängtera ickeakademiska titlar 
som ”ingenjören och veterinä-
ren”. Veterinären Tony Kronevi 
är också toxikolog, patolog och 
teratolog men nämns alltså som 
veterinären. Lennart Olsson som 
är byggnadsingenjör i botten och 
har en mycket stor kompetens 
för att utreda inomhusmiljöer 
kränks likaså. 

Arne Cajdert intygar att bak-
om varje referens i "Byggande 
med kunskap och moral" fi nns 
fullständiga uppgifter som på 
begäran kan sammanställas. 

Kjell Andersson är överläkare 
men hans utredningar ger ofta 
svar som inte kan förankras i den 
medicinska verkligheten och hans 
sätt att hantera frågan är krän-
kande för många individer.

Börje Wigström

Börje Wigström har i en 
tidigare artikel visat hur 
utredningar av sjuka hus 
utförs på tvivelaktiga sätt. 
Här återkommer han till 
Göran Stridhs och Kjell An-
derssons syn på problemet 
och deras sätt att arbeta. 

* Flyktiga organiska ämnen brukar 
benämnas VOC (av engelskans 
volatile organic compounds). De 
förekommer oftast i gasform vilket 
gör att de lätt sprids med luften. s 
Till  VOC räknas rena kolväten som 
alkaner, organiska syror, aromater, 
klorerade lösningsmedel etcetera. 

Skev syn på sjuka hus


