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Sammanfattning 

Bakgrund och inledning: Trots att EU:s nickeldirektiv sedan 1994 begränsar 

nickelfrisättningen från föremål i långvarig kontakt med hud, är nickelallergi 

fortfarande den vanligaste orsaken till kontaktallergi i de industrialiserade 

länderna. Detta kan tyda på att även föremål, som är i kortvarig kontakt med 

huden, kan utgöra en möjlig källa för nickelexponering. Kobolt är mer 

sensibiliserande än nickel, men för kobolt saknas begränsningar inom EU:s 

kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemical substances). För att undersöka om nickel eller kobolt 

finns på en yta och om metall kan frisättas i kontakt med huden finns ett antal 

kvalitativa och kvantitativa metoder, exempelvis spot-tester såsom DMG 

(dimetylglyoxime)-test samt koboltspot-test och frisättningsförsök enligt 

standarden EN1811. Syfte och frågeställningar: Bärbara datorer omfattas idag 

inte av REACHs nickelbegränsning. Syftet med denna studie var att undersöka 

om nickel eller kobolt finns på/frisätts från ytor som kommer i kontakt med hud 

vid arbete med bärbara datorer. Om så är fallet, finns variationer mellan olika 

modeller och mellan olika tillverkare av bärbara datorer (som är maximalt två år 

gamla) och vilka halter av nickel och kobolt frisätts från ytor på en specifik 

dator, som uppvisat positivt resultat för nickel och kobolt i spot-tester? Material 

och metod: För att besvara på frågeställningarna screenades 30 stycken bärbara 

datorer (7 Hewlett Packard (HP), 18 Dell, 3 Sony Vaio, 1 Fujitsu och 1 

Macbook) med direktvisande DMG-test samt koboltspot-test. Ett 

frisättningsförsök med en bärbar dator genomfördes, dels med en modifierad 

metod av EN1811 och dels med standardmetoden. Resultat: Olika märken och 

modeller av datorer spot-testades och samtliga testade datorer från HP och 4 av 

18 testade Dell-datorer var positiva för nickel. Endast en av de totalt 30 stycken 

testade datorerna gav ett positivt resultat för kobolt. Genomgående är resultaten 

från frisättningsförsök med en specifik dator (HP2560p) under gränsvärdet för 

nickel inom REACH (0,5 µg/cm
2
/vecka). Den högsta uppmätta nickelhalten var 

0,1 µg/cm
2
/vecka för handlovsstödet. Samtliga kobolthalter, förutom en, var 

lägre än detektionsgränsen för analysen. Diskussion och slutsats: Vår studie 

tyder på att bärbara datorer är en möjlig källa till nickelexponering av hud. I 

denna studie har datorer från fem olika tillverkare testats, varav modellerna från 

HP och Dell visade sig frisätta nickel. Däremot tycks kobolt inte finnas på eller 

frisättas i någon större utsträckning från bärbara datorer utifrån denna studie. 

Kobolt frisattes bara i låga halter, som dessutom låg i närheten av analysens 

detektionsgräns. 



 

 

Abstract 

Background: Since 1994, the EU Nickel Directive is limiting the release of 

nickel from objects that are in prolonged contact with skin. Despite this, nickel 

is still the most common cause of contact allergy in industrialized countries. 

This could implicate that other products with short contact to the skin, which are 

not restricted by EU´s legislation in REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemical substances), could be a source of 

nickel or cobalt exposure. There is no limit for cobalt release within REACH. 

To determine if there is cobalt or nickel present on the surface of a material and 

if metal can be released in contact with the skin, there are quantitative and 

qualitative methods, such as the DMG (dimethylglyoxime)-test, the cobalt spot-

test and a method for release determination according to EN1811.Objectives: 

Laptops are not included in the REACH legislation. The purpose of this study 

was to investigate whether nickel or cobalt can be found on computer surfaces 

and if nickel and cobalt can be released from surfaces that are in contact with 

skin, during work with laptops. Are there any variations between different 

models or different brands of laptops (two years old or less) and what levels of 

nickel and cobalt are released from different surfaces on a specific HP computer, 

that gave positive results for nickel and cobalt in the spot- tests? Method and 

materials: In this study 30 laptops (7 Hewlett Packard (HP), 18 Dell, 3 Sony 

Vaio, 1 Fujitsu and 1 Macbook), were tested by using DMG-test and cobalt 

spot-test. To measure the release of nickel and cobalt on one specific laptop 

(HP2560p), the standard method EN1811 and a modified version of the method, 

were used. Results: Laptops of different models and manufacturers were tested 

for nickel by using the DMG-test. The test turned out positive for all tested 

laptops from HP and 4 of 18 of the laptops from Dell. For cobalt, only one 

laptop (HP) of the total 30 computers, gave a positive result. The results from 

the release test of a specific laptop, was lower than the limit threshold value 

within REACH (0.5µg/cm
2
/week). The highest amounts of nickel, 

0.1μg/cm
2
/week, were measured for the computer components that were derived 

from the palm rest. All the cobalt levels, except one, were below the detection 

limit for the analysis. Conclusions: Our study indicates that laptops are a 

potential source for nickel deposition onto skin. In this study, computers from 

five different manufacturers have been tested, and it turned out that the tested 

models from HP and Dell released nickel. Cobalt was only released in very low 

concentrations, at a level near the LOD for the analysis.  
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1 Bakgrund och inledning 

Nickelallergi är den vanligaste allergin i Europa och i den industrialiserade 

världen. Handeksem på grund av nickel drabbar cirka 10 % av den vuxna 

befolkningen (Meding B et al, 2001). Kobolt är ett ämne som är mer 

sensibiliserande än nickel, men koboltallergi är ändå ovanligare än nickelallergi. 

Hos patienter med kontakteksem är dock koboltallergi vanligare än hos övriga 

befolkningen (Uter et al, 2009, Thyssen et al, 2007). 

Inom arbetslivet kan nickel- eller koboltallergi skapa problem, som 

sjukskrivningar eller att en allergisk person har svårt att jobba kvar, vilket i 

slutändan kostar samhället pengar.  

I Sverige finns ingen skyldighet för läkare att rapportera arbetssjukdom och de 

har heller inte för vana att rapportera på frivillig basis, för att föra statistik på 

området. År 2010 rapporterades 0,6 fall av hudsjukdom som arbetsskada per 

10 000 yrkesverksamma i Sverige. I Tyskland, Finland och Danmark, finns 

däremot en skyldighet för läkare att rapportera en misstänkt arbetssjukdom, och 

där förekommer 6-8 fall av hudsjukdom som arbetsskada per 10 000 

yrkesverksamma. Detta tyder på att det finns ett mörkertal i Sverige när det 

gäller hudsjukdom, orsakade av arbetet och anledningen till detta kan vara 

skillnaden i rapporteringskrav i Sverige jämfört med Tyskland, Finland och 

Danmark (Arbetsmiljöverkets rapport 2012:8).  

Konsekvenser av kroniska handeksem för individen är inledningsvis att 

personen måste söka vård. Om arbetet sker manuellt och exponering sker i 

arbetet, kan det påverka individens arbetsförmåga och en följd kan bli att 

individen behöver sjukskriva sig. Personen med handeksem kan tvingas byta 

arbete då handeksem kan leda till att den drabbade inte längre klarar av att utföra 

sitt arbete. I förlängningen kan detta även leda till att individens livskvalitet 

minskar (Arbetsmiljöverkets rapport 2012:8). I Sandkull et al (2008) illusteras 

detta genom att visa att ett arbetsmiljöproblem kan leda till negativa 

konsekvenser för den enskilde individen, om de inte uppmärksammas i tid så att 

åtgärder kan sättas in. Som exempel kan nämnas att om en person drabbas av 

handeksem och inte upphovskällan är känd, kan detta vara början på en negativ 

utveckling. Då upphovskällan till handeksemen inte är fastställd kan den inte 

heller elimineras, vilket skulle kunna leda till att den drabbade personen till slut 

inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Om arbetsmiljöproblemet kvarstår eller 

förvärras så kan den drabbade tvingas sjukskriva sig. En längre 
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sjukskrivningsperiod kan i slutändan ge psykiska problem som depression och 

känslan av utanförskap, som kan göra det svårt för den drabbade att ta sig 

tillbaka till arbetet. 

Forskning kring nickel- och koboltexponering är därför viktigt för att hitta källor 

till uppkomst av nickel- och koboltallergi, som exempel på källor för uppkomst 

av handeksem. 

Vid enheten Arbets- och miljödermatologi inom Arbets- och miljömedicinska 

verksamhetsområdet vid Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska 

Institutet finns forskare som forskar kring nickel- och koboltexponering på hud. 

Professor Carola Lidén leder arbetet för enheten och för dessa forskningsprojekt.  

1.1 Lagstiftning 

För att minska problemen med nickelallergi fattade EU ett beslut om ett nytt 

nickeldirektiv 1994 (direktiv 94/27/EG, 1994), som begränsar 

nickelfrisättningen från föremål i långvarig kontakt med hud. Lagstiftningens 

begränsning gäller frisättning av nickel under två års normal användning till 

0,5 µg nickel/cm
2
/vecka. EU:s nickeldirektiv började gälla fullt ut i samtliga 

EU-länder år 2001. År 2007 kom nya regler inom EU kring registrering, 

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och förordningen 

benämndes REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemical substances). När REACH infördes 1 juni 2007 fördes det tidigare 

nickeldirektivet in i REACH, under Annex XVII - REACH Restriction List 

(REACH, Annex XVII). I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Hygieniska 

gränsvärden” (2011:18) finns gränser för totaldamm av nickel och inhalerbart 

damm av kobolt, men inga gränsvärden finns för att begränsa mängden metall 

som får förekomma på huden.  

Produkterna som omfattas av nickelbegränsningen i REACH Annex XVII är 

läkringar eller örhängen som används vid läkning av sår efter 

piercing/håltagning samt produkter som ofta är i långvarig kontakt med hud, 

som till exempel smycken, klockor, knappar och bältesspännen. Dock är det 

många föremål, som temporärt kommer i kontakt med huden och är tillverkade i 

material med hög nickelfrisättning, som inte omfattas av nickelbegränsningen i 

REACH Annex XVII. Exempel på sådana föremål är mynt, verktyg, handtag 

och nycklar. Ett argument för att utesluta dessa föremål är att de anses vara i 

kontakt med huden för kort tid, och att nickel därför inte hinner joniseras, det 

vill säga övergå till jon-form, och därmed frisättas (Lidén et al, 2001). Mynt har 
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exempelvis visat sig frisätta nickel och kontaminerar dessutom huden vid 

hantering (Lidén et al, 2008). 

Trots det tidigare nickeldirektivet och begränsningen av nickel enligt REACH 

Annex XVII, är nickelallergi fortfarande den vanligaste orsaken till allergiskt 

kontakteksem i Europa och i de industrialiserade länderna. År 2008 utfördes en 

studie i Sverige på studenter i åldrarna 15-23 år (Fors et al, 2008). Eftersom 

EU:s nickeldirektiv började gälla redan 1994, var dessa studenter unga vid 

beslutet om direktivet. Därför borde studenterna sannolikt inte varit utsatta i 

större utsträckning av nickelfrisättande föremål, som berörs av nickeldirektivet. 

Trots detta visade studien att nickelallergi förekom hos 13 % av de kvinnliga 

ungdomarna och hos 2,5 % av männen (Fors et al, 2008). Eftersom nickelallergi 

fortfarande är vanligt, trots nickelbegränsningen inom EU, finns en misstanke 

om att människor sensibiliseras vid kontakt med föremål som inte omfattas av 

nickeldirektivet. Detta skulle även kunna innefatta föremål som har en kortvarig 

kontakt med hud. 

Strax innan nickeldirektivet infördes fanns farhågor att tillverkare skulle börja 

använda sig av kobolt istället för nickel i till exempel smycken. Farhågorna har 

dock inte visat sig besannas, kanske beroende på att kobolt på senare år har 

blivit mycket dyrare för tillverkare att använda i produktion (Thyssen et al, 2010 

C). Till skillnad från nickel, finns det idag inga direktiv för kobolt inom EU, 

som begränsar hur mycket kobolt ett material får frisätta vid hudkontakt. 

1.2 Nickel och kobolt – förekomst naturligt, i konsument-

produkter och i arbetslivet 

Både nickel och kobolt är silvervita och glänsande metaller, varför de har 

använts och används fortfarande i olika material för att ersätta silver. Nickel är 

en av de mest använda metallerna i samhället idag. Både nickel- och 

koboltmetallerna förekommer naturligt i jordskorpan och har använts inom 

industrin sedan 1800-talet. De förekommer i fast form, men återfinns också som 

joner (Ni
2+

, Co
2+

 och Co
3+

). Tidigare var kobolt ofta en biprodukt i samband 

med utvinning av nickel, men raffineringsmetoderna har förfinats och kobolt 

återfinns numera sällan, som en biprodukt eller förorening, i nickel (Lidén et al, 

2000). 

Nickel och kobolt återfinns ofta i ytbeläggningar på olika produkter. Även om 

ett material innehåller mycket nickel eller kobolt, så innebär inte detta 

automatiskt att produkten frisätter mycket nickel eller kobolt. Olika material 
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avger olika mycket nickel och kobolt och med olika hastighet. På nickel- och 

koboltinnehållande produkter finns ofta en ytbeläggning av en annan metall eller 

en lack, men detta har i studier visat sig ha en mindre betydelse för frisättningen 

av nickel eller kobolt från bulkmaterialet. Detta beror på att det ofta skapas repor 

eller att det yttersta lagret slits bort, vilket blottar materialet under 

ytbeläggningen (Lidén et al, 2000). 

För att metall ska kunna frisättas krävs det att den först joniseras. Detta har visat 

sig ske i större omfattning i närvaro av svett än med vanligt avjonat vatten 

(Lidén et al, 2001). Anledningen till detta är att svett innehåller flera oorganiska 

salter som gör att svett fungerar som en relativt korrosiv elektrolyt vid 

hudkontakt med metaller och legeringar. Särskilt klorider, som finns i svett i 

form av natriumklorid, har stor betydelse för korrosion och metallfrisättning 

(Flint, 1998). Forskare har exempelvis visat att material innehållande mycket 

svavel, till exempel rostfritt stål med hög svavelhalt, lättare gör att nickel frisätts 

vid kontakt med svett (Haudrechy et al, 1994, 1997). Också pH är en betydande 

faktor som inverkar på metallfrisättning från olika typer av metalliska material 

vid hudkontakt. Även andra form- och miljöfaktorer kan spela en stor roll för 

metallfrisättning i kontakt med svett/ hud. 

Nickel och kobolt förekommer både i konsumentprodukter och i arbetslivet. 

Nickel var tidigare vanligt i smycken, knappar och bälten, och en del kosmetika 

innehåller fortfarande kobolt och nickel (Lidén, 2000). Ortopediska implantat 

har visat sig frisätta kobolt, vilket skulle kunna vara en källa till koboltallergi 

hos dessa patienter (Thyssen et al, 2011). Att ortopediska implantat kan ge 

koboltallergi är inte säkerställt inom forskningen idag, fler studier behöver 

utföras på området.  

I arbetslivet återfinns nickel i mynt, i nycklar och i verktyg. Kobolt återfinns till 

exempel i hårdmetallindustrin, i elektroniktillverkning och som färgtillsats inom 

tryckeribranschen, glastillverkning och vid keramiktillverkning (Cobalt Facts, 

2011, Fregert et al, 2011).  

En stor grupp som utsätts för nickel i arbetslivet är kassörskor. Trots att 

mynthantering har minskat i många matvaruaffärer idag, tack vare automatisk 

hantering av mynt, finns det kassörskor och butiksbiträden som hanterar mynt 

stora delar av dagarna. En annan grupp som har en kraftig exponering för nickel 

är låssmeder (Lidén et al, 2008). Yrkesgrupper som kan vara utsatta för 

exponering av kobolt är till exempel arbetare inom hårdmetallindustrin, 

dentaltekniker och de som arbetar inom elektroniktillverkning. Dessa 
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yrkesgrupper har ofta en relativt hög prevalens av hudallergier mot kobolt 

(Lidén et al, 2012, under tryckning). 

1.3  Bärbara datorers ytmaterial 

Bärbara datorer används inom de flesta företag idag. Många olika material och 

kemiska ämnen används för att tillverka en bärbar dator. Chassit består ofta av 

en plast- eller metallyta. På datorns olika ytor kan ämnen som kadmium, krom 

och andra metaller återfinnas (Hedman & Ängquist, 2011). 

I dagsläget finns inga uppgifter om hur mycket nickel och kobolt som frisätts 

från olika ytor på datorer, vilket kan innebära att det finns en möjlighet att 

bärbara datorer potentiellt är en källa för nickel- och koboltexponering av hud.  

Bärbara datorer omfattas inte av EU:s lagstiftning kring frisättning av nickel på 

grund av att det har ansetts att de inte är i långvarig kontakt med hud. I ett 

patientfall från Danmark har det dock upptäckts att en nickelallergisk person 

utvecklat handeksem vid användning av en bärbar dator (Jensen et al, 2012). 

1.4 Kontaktallergi nickel 

Nickelallergi är en vanlig kontaktallergen och även om handeksem till följd av 

nickelallergi drabbar 10 % av den vuxna befolkningen, finns det andra källor 

som ger upphov till handeksem, till exempel våtarbete och andra allergier 

(Meding et al, 2001).  

Effekter av kontaktallergier, exempelvis handeksem med småblåsor eller eksem 

på örsnibbar, uppstår efter användning av föremål som innehåller 

kontaktallergenet. Om sensibiliserade personer exponeras för nickel, genom till 

exempel maten, kan personen få hudeksem över hela kroppen (Fregert et al, 

2011). 

I Danmark, som införde en begränsning av nickel nationellt tidigare än EU, är 

sambandet inte lika tydligt mellan handeksem och nickelallergi. Detta bekräftar 

en studie i Danmark från 2009, där prevalensen av nickelallergi och handeksem 

hos unga kvinnor studerats. Studien visar att prevalensen av nickelallergi hos 

patienterna med handeksem minskade från 9,1 % år 1990 till 2,1 % år 2006 

(Thyssen, 2009).   

För ungefär hundra år sedan var nickelallergier vanligast bland män inom 

arbetslivet, men i slutet av 1900-talet vände detta och det kom att bli vanligare 

bland kvinnor. Skillnaden mellan könen kan förklaras av att nickel har varit 
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vanligt förekommande i smycken och andra personliga föremål och att kvinnor 

vanligtvis använder sådana accessoarer i större utsträckning jämfört med vad 

män gör. I och med att EU:s nickeldirektiv infördes år 1994 har nickelhalten i 

dessa föremål nu begränsats, men nickelallergi är ändå relativt vanligt, även om 

förekomsten har minskat (Lidén et al, 2000). 

1.5 Kontaktallergi kobolt 

Kobolt är ett starkt sensibiliserande ämne, mer sensibiliserande än nickel. 

Studier har visat att personer med koboltallergi reagerar mot mycket låga halter 

av kobolt (Thyssen et al, 2010 A). Kobolt och koboltföreningar är dessutom 

klassificerat av IARC (International Agency for Research on Cancer) som 

möjligtvis eller troligtvis cancerogena (IARC, internet, 2012-05-25). 

Effekter av hudkontakt med kobolt kan liksom nickel ge handeksem. Kobolt kan 

även ge problem i luftvägarna såsom hårdmetallunga och yrkesastma vid 

inandning av hårdmetalldamm (Barceleoux, 1999). 

Forskare har länge trott att sensibilisering för kobolt och nickel sker samtidigt, 

eftersom nickel och kobolt tidigare förekom tillsammans i olika material. En 

annan förklaring har varit korsreaktivitet, det vill säga att om en person är 

sensibiliserad för nickel också får en reaktion av kobolt, trots att ingen 

koboltallergi förkommer. I en studie från 2000 visades att ingen korsreaktivitet 

mellan kobolt, nickel och krom föreligger när det gäller dessa metallallergier 

(Wahlberg et al, 2000). Denna studie är dock utförd på djur och därför kan en 

osäkerhet i studien finnas vid en jämförelse med korsreaktivitet hos människor. 

Medan förekomsten av nickelallergi har minskat till en följd av EU:s 

nickeldirektiv och REACH (REACH, Annex XVII), har ingen minskning skett 

av koboltallergi. Allergiskt kontakteksem mot kobolt är relativt ovanligt, men 

hos patienter som uppvisar handeksem är det vanligare (Lidén et al, 2012, under 

tryckning).  
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1.6 Metoder att påvisa nickel- och koboltfrisättning 

Det finns ett antal olika kvantitativa och kvalitativa metoder för att påvisa 

förekomst av kobolt och nickel:  

 Direktvisande test (så kallade spot-tester):  

o DMG-test för nickel (dimetylglyoxime) 

o Koboltspot-test (Thyssen et al,  2010 A) 

 Frisättningsförsök av olika föremål: Kobolt- och nickelfrisättning i 

artificiellt svett enligt en Europeisk referensmetod EN1811 (CEN, 

EN1811:2011)  

 Hudexponeringsbedömning:  

o Hudtvättning med salpetersyra (1 %) (acid wipe sampling) (Lidèn, 

2006) 

o Fingersköljning (Staton et al, 2005) 

 

Vilken metod som används beror på syftet med undersökningen och vilka 

analysmöjligheter som finns. Exempelvis fungerar spot-testerna för nickel och 

kobolt som ett screeningtest för att kvalitativt undersöka förekomsten av 

respektive metall, medan frisättningsförsöket ger ett svar på hur mycket metall 

som potentiellt kan frisättas från ett föremål vid hudkontakt. Hudtvätt med 

salpetersyra (1 %) och fingersköljning ger ett kvantitativt mått på vilken dos av 

metall som finns på huden vid exponering. 

1.6.1 Direktvisande spot-test för nickel 

Ett test för att direkt avgöra om en yta frisätter nickeljoner, det så kallade DMG-

testet, finns att köpa på apotek i Sverige. Testet används vanligtvis på 

metallytor, men har också använts i forskningssyfte som ett direktvisande test 

direkt på hud (Julander et al, 2010 B). 

DMG-testet bygger på en kolorimetrisk metod och har visat sig kunna detektera 

en nivå av nickelfrisättning på minst 0,5µg nickel/cm
2
/vecka (Thyssen et al, 

2010 B). Dock har metoden ibland visat sig kunna ge ett falskt positivt eller ett 

falskt negativt resultat (Pönka et al, 1998). Julander med flera utförde en studie 

av DMG-testet på huden med handavtryck år 2010, vilket visade att den minsta 

koncentrationen av nickel som gav en färgförändring var 0,13 µg/cm
2
 (Julander 

et al, 2010). Specificiteten för nickel, det vill säga hur specifikt testet är just för 

nickel och inte andra metaller, har visat sig vara 97,3%, vilket är högt (Thyssen 
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et al, 2010 B). DMG-testet fungerar därför bra som ett snabbt screeningtest för 

att se om något föremål frisätter nickel eller inte. Testet avslöjar dock inget om 

materialets nickelhalt, eftersom det endast indikerar om nickeljoner frisätts från 

materialet eller ej (Thyssen et al, 2010 B).  

Vid testtillfället appliceras DMG-lösning på en vit bomullstops som sedan 

gnuggas cirka 30 sekunder på ytan som ska testas. Om ett rosa färgomslag på 

topsen sker, innebär detta att nickeljoner frisätts från ytan som är i kontakt med 

test-lösningen (Julander et al, 2010 B). 

1.6.2 Direktvisande spot-test för kobolt 

Koboltspot-test är ett direktvisande test för att snabbt påvisa om ett föremål 

frisätter koboltjoner, på liknande sätt som det tidigare beskrivna DMG-testet för 

nickel (Thyssen et al, 2010 A). Liknande DMG-testet, är koboltspot-test ett 

kolorimetriskt test där en gul kobolttestlösning appliceras på en vit tops. Topsen 

gnuggas emot ytan som ska testas under 30 sekunder och om det blir ett orange-

rött färgomslag indikerar är detta en indikation på att koboltjoner frisätts från 

testytan (Thyssen et al, 2010 A). Koboltspot-test är inte ett validerat test, men 

har används i forskningssammanhang tidigare, till exempel i en studie gjord år 

2010 av Thyssen med flera (Thyssen et al, 2010 A). I studien kom författarna 

fram till att spot-testet tycks ha en relevant känslighet, i relation till hur stor 

koncentration kobolt som man tidigare funnit kunna ge en allergisk reaktion. 

Testet utfördes genom att doppa en bomullstops i lösning och ett färgomslag 

gavs vid kobolthalter så låga som 8 mg/l. Känsligheten av denna studie gäller 

dock bara tops doppad direkt i koboltspot-test-lösning och inte genom att 

gnugga en tops med koboltspot-test mot en yta.  

 

En viktig aspekt att beakta är att inte utföra ett koboltspot-test på samma yta 

direkt efter ett positivt DMG-test, då DMG-testet kan färga testytan och därmed 

topsen för koboltspot-testet. Detta skulle kunna ge ett falskt positivt resultat efter 

en misstolkning av ett färgomslag på topsen (Thyssen et al, 2010 A). 

1.6.3 Hudtvätt med salpetersyra (1 %) (acid wipe sampling) 

För att få ett kvantitativt mått på hur mycket metaller som förekommer på huden 

har en ny metod tagits fram (Lidén et al, 2006). Den bygger på att salpetersyra 

(1 %) appliceras på en tork. Torken används för att torka av specifika områden 

på huden, där kontakt med nickel och kobolt antas ha förekommit. Torken läggs 
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sedan ned i ett provrör och salpetersyra (1 %) tillsätts för att extrahera ut nickel 

och koboltinnehållet ur torken. Proverna kan sedan analyseras kemiskt, till 

exempel med ICP-MS/OES (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry/ 

Optical Emission Spectrometry) eller atomabsorbtions-spektrometri (AAS).  

Metoden att tvätta huden med utspädd syra har använts för att bedöma kobolt- 

och nickelexponering av kassörskor, nyckeltillverkare, snickare, metallarbetare 

och sekreterare (Lidén et al 2008, Julander et al 2010A).  

1.6.4 Fingersköljning (finger immersion method) 

Fingersköljning innebär att nickel som fastnat på fingrarna extraheras direkt i 

lösning, efter att huden exponerats av nickel eller kobolt. Pekfingret eller 

tummen förs ned i ett provrör med ultrarent vatten, under två minuter och 

försiktig omrörning (Staton et al, 2005). Därefter analyseras proverna på till 

exempel ett ICP-MS-instrument. Fingersköljning har utvecklats och använts 

inom forskningen (Staton et al, 2005), dock har metoden aldrig använts för att 

extrahera kobolt. Metoden är kvantitativ, och ger ett resultat på nickelhalten på 

huden. En osäkerhet i metoden är svårigheten att bestämma ytarean av huden på 

ett finger och därmed kan exponeringen underskattas, då en större del av fingret 

än exponeringsytan doppas i lösningen (Gawkrodger, 2012).   

1.6.5 Frisättningsförsök av nickel och kobolt 

En europeisk standard (CEN), en referensmetod för mätning av frisättning av 

nickel (EN1811), finns utarbetad. Denna referensmetod ska producenter 

använda för att kontrollera att nickel inte frisätts över tillåtna halter innan 

produkterna kan placeras på den europiska marknaden. Metoden används för att 

testa nickelfrisättning för olika inlägg i kroppen efter håltagning, och i artiklar 

avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med hud.  

Med referensmetoden kvantifieras halten nickel som frisätts från ett föremål.  

Artificiell svett tillverkas och föremålet som ska testas, sänks ned i lösningen. 

Anledningen till att artificiell svett används, är att det i vissa avseenden ska 

efterlikna det faktiska förhållandet då huden ligger emot ett föremål under en 

längre tid. I tidigare studier har det också visat sig att mer nickel frisätts genom 

extrahering med artificiell svett jämfört med om endast vatten används. Detta 

kan bero på att artificiell svett innehåller exempelvis klorider som påskyndar en 

korrosionsprocess på vissa materialytor i högre grad jämfört med vad bara rent 

vatten gör (Lidén et al, 2000). 
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EN1811-metoden är utvecklad för att testa föremål under 168 timmar (1 vecka), 

eftersom gränsen i EU:s direktiv avser nickelfrisättning från ett föremål under en 

vecka (0,5µg/cm
2
/vecka).  

Innan frisättningsförsöket påbörjas maskeras de ytor på föremålet som inte ska 

testas. Eventuellt förekommande fett på föremålen avlägsnas genom att använda 

en avfettningslösning (EN 1811). Föremålet som ska testas förs ned i artificiell 

svettlösning, tills ytan som avses testas, är helt täckt. Ytarean som ska testas i 

förhållande till lösningsvolymen ska vara så nära 1:1 som möjligt, för att kunna 

jämföra resultat med andra föremål i frisättningsförsök. Provet ställs sedan in i 

ett värmeskåp med temperaturen 30
°
C. Efter 168 timmar (1 vecka) tas provet ut 

och surgörs med salpetersyra (65 %), för att bibehålla fria nickeljoner i 

lösningen. Provet analyseras sedan på ICP-MS eller på ett 

atomabsorptionsinstrument (EN 1811). 

Även om metoden är utvecklad för nickel så har forskare använt metoden för att 

analysera flera olika metaller som frisätts från olika föremål och vid flera olika 

tidpunkter (Lidén et al, 2001, Midander et al, 2007, Julander et al, 2009, 

Hedberg et al, 2010). 

1.6.6 Kemisk analys med ICP-MS 

ICP-MS, induktiv kopplad plasma masspektrometri, är sedan 1980-talet en 

viktig analysteknik (Skoog et al, 1998). Plasmat som används i ICP-teknologin 

utgörs till viss del av joniserande argongas och dess temperatur är väldigt hög, 

omkring 10000 K. När provet har injicerats medför den höga temperaturen att 

provet separeras till enskilda atomer, som därefter joniseras. De joniserade 

atomerna mäts sedan genom att använda masspektrometri, som bygger på att de 

joniserade atomerna separeras på basis av förhållandet massa/laddning (Skoog et 

al, 1998, Skoog et al, 1996). Fördelarna med en masspektrometer är att den kan 

detektera ämnen, såväl metaller som ett flertal icke-metaller, ned till mycket 

låga nivåer. Metoden är även fördelaktig då den innebär en hög grad av 

selektivitet mellan olika metaller samt god precision och riktighet. Ofta används 

ICP-MS eftersom tekniken är känslig och dessutom ”multi-elementär”, och 

därför mycket effektiv om flera metaller ska analyseras samtidigt. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Vid start av examensarbetet fanns inga vetenskapliga artiklar publicerade om 

nickelallergi till följd av bärbara datorer, utan endast muntlig information om ett 

patientfall från Danmark där en kvinna fått eksem av sin dator. Då nickelallergi 

och till viss del även koboltallergi är ett mycket stort område och ger upphov till 

flera tusen träffar vid sökningar i databaser som PubMed, fanns ingen möjlighet 

att gå igenom samtliga artiklar, eftersom huvuddelen av arbetet var ett laborativt 

projekt. Vi studerade inledningsvis 10 artiklar inom området, dessa hade våra 

handledare valt ut. Utifrån dessa artiklar har vi sedan sökt mer material om 

specifika områden på internet och PubMed.   

I vårt examensarbete ska vi undersöka om använda bärbara datorer av olika 

modeller, använda på olika arbetsplatser, frisätter nickel- eller kobolt från olika 

ytor på datorn. Datorerna ska vara max 2 år gamla, eftersom lagstiftningens 

begränsning gäller frisättning under 2 års normal användning. Vi kommer att 

välja ytor på de bärbara datorerna efter hur de används och hur de kommer i 

kontakt med hud. En subjektiv bedömning av materialet på datordelarna som 

testas kommer att göras. Vi kommer sedan välja en dator som vid snabbtesten 

indikerar positivt för nickel och/eller kobolt, för att använda till ett 

frisättningsförsök. Några datordelar kommer att analyseras i enlighet med 

EN1811, medan en modifiering av metoden, delvis på grund av praktiska skäl, 

kommer att göras för att utföra frisättningsförsök på andra delar. I 

frisättningsförsöket ska vi bestämma hur mycket nickel och/eller kobolt som 

frisätts från de olika ytorna, som vid snabbtesten har gett ett positivt resultat för 

för båda eller något av dessa ämnen. 

Syftet med vår studie är att utreda om använda bärbara datorer frisätter nickel 

och/eller kobolt, vilket skulle kunna betyda att bärbara datorer skulle kunna vara 

en källa för uppkomst av nickel- och koboltallergi. Detta arbete kan då utgöra ett 

underlag för vidare studier i denna forskning. 

 

Våra frågeställningar är:  

 Avges nickel och/eller kobolt, från ytor som kommer i kontakt med 

huden, på maximalt två år gamla använda bärbara datorer?  

 Finns det någon skillnad i resultaten från snabbtesten av nickel eller 

kobolt, mellan olika datormärken eller datormodeller? 
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 Om nickel eller kobolt avges från ytor på en vald bärbar dator, vilka halter 

av nickel och kobolt frisätts?  

Målet med vår studie är att kunna bidra till ett underlag, för att, efter fortsatta 

studier av bärbara datorer, kunna förbättra arbetsmiljön för arbetstagare som 

utsätts för nickel- och/eller koboltexponering i sitt arbete.  

3 Avgränsning 

Endast maximalt två år gamla, använda datorer kommer att ingå i denna studie. 

Endast de ytor på bärbara datorer som identifierats vara i kontakt med huden vid 

normal användning, kommer att studeras.  

Detta är en pilotstudie och därför begränsas antalet datorer och olika märken till 

de som finns tillgängliga hos de företag som deltog i studien. Totalt kommer 30 

datorer att undersökas, det vill säga 10 stycken på varje företag. Detta kommer 

ändå att ge ett gott bedömningsunderlag för fortsatta beslut om vidare forskning 

inom området.  

Endast en bärbar dator som har testats positivt med direktvisande test för nickel 

och kobolt kommer att användas i frisättningsförsöket, och ett begränsat antal 

ytor kommer att testas. 

4 Material och metod 

Totalt testades 30 stycken datorer (7 Hewlett Packard, 3 Sony Vaio, 1 Fujitsu 

Lifebook, 18 Dell och 1 Macbook). Tre olika företag varav ett institut, en 

avdelning inom landstinget och ett privat företag, besöktes och 10 datorer per 

företag valdes ut efter tillgång på datorer. De undersökta datorerna användes i 

det dagliga arbetet på arbetsplatserna. 

4.1 Direktvisande spot-tester för nickel och kobolt 

Spot-tester för nickel respektive kobolt är en enkel och snabb metodik som 

direkt ger en tydlig indikation på om metallen förekommer på ett material eller 

föremål. DMG-test för att detektera nickel samt ett spot-test för kobolt användes 

i detta projekt för screening av nickel eller kobolt på bärbara datorer. 
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4.1.1 Material för spot-tester 

En detaljerad beskrivning av testreagenser och försöksmaterial som användes 

för screeningen med spot-testerna för nickel och kobolt återfinns i bilaga 1. 

4.1.2 Försöksplanering inför spot-tester 

För att upptäcka eventuella skillnader mellan olika datormärken samt för att 

kunna se samband mellan datorer av samma modell, genomfördes spot-tester av 

bärbara datorer. Genom att använda direktvisande tester erhölls snabbt en 

indikation på om nickel eller kobolt återfanns på den aktuella datorns yta.  

I de fall då en person alltid arbetade vid en specifik dator ställdes ett antal 

inledande frågor kring hur dessa personer vanligtvis arbetade med datorn, innan 

spot-testerna genomfördes. Detta gav information om hur personerna arbetade 

med datorn, både hemma och på arbetsplatsen. Om det utifrån svaren på 

frågorna till exempel framkom att personerna arbetar med datorn placerad i knät, 

lades undersidan på datorn till som en extra testpunkt. De datorytor som alltid 

testades (om det var genomförbart) var sådana som vid arbete kommer i kontakt 

med huden. Dessa var: vänster handlovsstöd, musplatta, vänster musknapp, 

lockets ovansida, och tangenterna S och D. Även F12-tangenten testades, detta 

för att klargöra om det direktvisande testet uppvisade någon skillnad mellan 

tangenter som används frekvent (S) och (D) jämfört med en tangent som 

används mer sällan (F12). 

Då vissa datormärken och modeller hade ett lock som inte bestod av ett 

sammanhängande stycke, genomfördes spottester på båda styckena av locket. 

Anledningen till detta var att de olika styckena eventuellt skulle kunna vara 

tillverkade av olika material.  

4.1.3 Genomförande av spot-tester 

För att undersöka om kobolt finns på materialet tillsattes 50µl av koboltspot-

testreagens på en bomullstops. Bomullstopsen gnuggades därefter mot 

testföremålet i 30 sekunder. Vid avläsningen placerades bomullstopsen framför 

en vit bakgrund för att erhålla bättre färgkontraster, avläsning av bomullstopsen 

skedde efter en minut samt efter en timme. Om bomullstopsens färg vid 

avläsningen hade övergått från gul färg, som spot-testreagenset för kobolt har, 

till orange färg var detta en indikation på att koboltjoner funnits på den testade 

ytan (se figur 1). 
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Förfarandet upprepades sedan för att undersöka om det på ytan av den aktuella 

datorn fanns nickel eller ej. Proceduren var densamma som vid spot-testet för 

kobolt; en volym av 50 µl DMG-test applicerades på en bomullstops, som sedan 

gnuggades mot testytan under 30 sekunder. Även avläsningsproceduren utfördes 

på samma sätt och vid samma tidpunkter som avläsningen av kobolttesterna. Om 

bomullstopsen vid avläsningen erhållit en rosa färg innebar detta att nickel i 

någon form fanns på den testade ytan. Beroende på färgintensiteten 

kategoriserades de avlästa kobolt- och nickel spot-testerna som antingen starkt 

positiva, svagt positiva, tveksamma eller som negativa (se figur 1). 

I samband med spot-testerna noterades om den testade ytan var metallisk eller 

om det var en plastyta. Denna bedömning grundar sig på våra subjektiva 

antaganden. De största svårigheterna var att avgöra om materialet på 

handlovsstöden och datorlocket utgjordes av plast eller metall. 

 

Figur 1: Bedömningsgrunder för bedömning av koboltspot-test (övre raden) och DMG-test 

(nedre raden), där ++ representerar ett starkt positivt resultat, + ett svagt positivt resultat,   

? ett tveksamt resultat och – ett negativt resultat. Längst till vänster finns tops preparerade 

med endast koboltspot-test-lösning respektive DMG-lösning (Fotograferade av författarna). 
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4.2 Frisättningsförsök  

 För att kunna mäta halterna av eventuell nickel- och koboltfrisättning från en 

bärbar dator, genomfördes ett frisättningsförsök i artificiell svett. I 

frisättningsförsöken användes en bärbar dator som hade uppvisat positivt 

resultat för såväl nickel som kobolt i spot-testerna. Frisättningsförsök med olika 

datorkomponenter (tangenter och prover från handlovstöd) genomfördes enligt 

referensprovningsmetoden EN 1811, men metoden modifierades också för att 

kunna genomföra försök med datorlocket. Frisättningsförsök av en specifik 

datorkomponent utfördes i triplikat och de ytor som testades var delvis samma 

som undersökts i de föregående spot-testerna. Provtagningstiden för de olika 

datorkomponenterna varierade mellan 2 minuter och 168 timmar (1 vecka), detta 

för att undersöka hur frisättningen varierar över tid. 

4.2.1 Material för frisättningsanalys  

Detaljerad beskrivning av testmaterial, kemikalier och provlösningar som 

användes i frisättningsförsöket återfinns i bilaga 2. 

4.2.2 Förberedelser inför frisättningsanalys 

De moment som ingick i förberedelserna av frisättningsanalysen var: 

syradiskning och avfettning, preparering av datorkomponenter, recoveryprover 

samt preparering av blankprover. 

4.2.2.1 Syradiskning och avfettning 

Samtliga glasvaror, plastflaskor, provrör, bitar av plexiglas och pipettspetsar 

som behövdes för genomförandet av frisättningsförsöket syradiskades. Syra har 

egenskapen att lösa upp metaller och genom att syradiska materialet elimineras 

den eventuella felkälla, som annars skulle kunna föreligga om 

laboratoriematerialets yta kontaminerats av nickel eller kobolt.    

Vid syradiskningen placerades allt material, förutom pipettspetsarna och 

plastflaskorna, under ytan i ett kärl innehållande salpetersyra (10 %). Efter 24 

timmar togs materialet upp och sköljdes 4-5 gånger i avjoniserat vatten, innan 

det lades åt sidan för att lufttorka. Plastflaskornas och pipettspetsarnas material 

är mer poröst och löses därför upp vid långvarig kontakt med syra. 

Plastflaskorna maskindiskades innan syradiskningen. Plastflaskorna 

syradiskades sedan i 4 timmar med salpetersyra (10 %) och sköljdes och 
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torkades på samma sätt som övrigt material. Pipettspetsarna syradiskades 

genom att endast skölja igenom spetsarna två gånger med salpetersyra (10 %) 

följt av sköljning med avjoniserat vatten 4-5 gånger.  

Plexiglasbitarna och samtliga prover, bestående av olika datorkomponenter, 

avfettades innan frisättningsanalysen kunde påbörjas. Plexiglasbitarna och 

provbitarna placerades i ett glaskärl innehållande avfettningslösning. Kärlet 

vaggades sedan fram och tillbaka under 2 minuter så att avfettningslösningen 

sköljde över provbitarna. Därefter plockades bitarna upp, med hjälp av en 

plastpincett, varpå de sköljdes med avjoniserat vatten 4-5 gånger innan de fick 

lufttorka på pappersdukar fram tills frisättningsanalysens början. 

4.2.2.2 Preparering av datorkomponenter 

Samma ytor som ingick i spot-testerna användes i frisättningsförsöket, men för 

att erhålla tillräckligt med material för att ytorna skulle kunna frisättas i triplikat 

vid respektive frisättningstid åtgick även material från det högra handlovsstödet 

(se tabell 1).  

Tabell 1: Översikt över datorkomponenter från dator av märket Hewlett Packard och 

modellen EliteBook 2560p och tider för frisättningsförsöket. 

Frisättningstid 2 min 30 min    1h    4h   168h 

Ovansida lock    3 prover 3 prover 3 prover 3 prover  

Handlovsstöd    3 prover
A)

  3 prover
B)

  3 prover
C)

 

Tangenter     3 prover 

A) Handlovsstöd vänster (provnr.1.1-1.3). 
B) Handlovsstöd vänster (provnr. 2.1-2.3). 
C) Handlovsstöd höger (provnr. 3.1-3.3). 

4.2.2.3 Datorlock  

Locket avskiljdes från den bärbara datorn, som valts ut till frisättningsanalysen, 

genom demontering varvid även skärmen avlägsnades. Därefter avlägsnades 

eventuella fettrester från datorlocket genom att skölja med avfettningslösning, 

på samma sätt som utfördes för de övriga datorkomponenterna. 

Frisättningstiderna för datorlocket var 2 minuter, 30 minuter, 1 timme och 4 

timmar och triplikat av proverna förbereddes för respektive frisättningstid. 

Anledningen till att inget försök utfördes på datorlocket med frisättningstiden 

168h beror på att hudkontakten med locket oftast är kortvarig, därmed skulle 

eventuellt erhållna frisättningshalter av nickel och kobolt inte kunna kopplas 

samman med normal datoranvändning. 
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Frisättningsförsöket utfördes genom att montera provrör på lockets ovansida (se 

figur 2). För att kunna fylla provrören med lösning sågades botten av på rören. 

Rören fästes därefter på locket med hjälp av ett tvåkomponentslim. Den 

maskinellt gjutna ytan på rören sattes mot locket och den avsågade ytan var 

vänd uppåt, detta för att få en helt tät yta mot locket. 

 

 

Figur 2: Övre bilden är en schematisk bild som visar provrörens placering på den bärbara 

datorns lock (dator av märket Hewlett Packard och modellen EliteBook 2560p). Varje färg 

motsvarar ett triplikat vid de fyra olika frisättningstiderna. Vita fält visar frisättningstiden 2 

min, ljusgrå fält visar frisättningstiden 30 min, mörkgrå fält visar frisättningstiden 1h och 

svarta fält 4h. Nedre bilden visar datorlocket vid frisättningsförsöket, där de tre högra 

avsågade provrören är fyllda med förvärmd artificiell svett. Parafilm har fästs över 

provrören. I bakgrunden ses petriskålen med blankar (Schematisk bild samt fotografi taget av 

författarna). 

 

När limmet torkat tätades provrörens mynning mot locket genom att använda 

silikon. Tvåkomponentslimmet och silikonet fick sedan härda under 24 timmar. 

Silikonet användes för att förhindra ett eventuellt läckage av den artificiella 

svettlösningen. 
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För att kunna utföra resultatberäkningar, som anger hur mycket nickel eller 

kobolt som eventuellt frisätts i µg/cm
2
, mättes provrörens radie varvid 

kontaktytan mot datorns lock kunde beräknas till 3,46 cm
2 
(se tabell 2). 

Tabell 2: Uppmätt och beräknad area för prover från datorlocket (dator av märket Hewlett 

Packard och modellen EliteBook 2560p). 

  

Provnummer Datorkomponent Radie 

(r) (cm) 

Area  

(A = π x r
2
) (cm

2
) 

4.1-4.3, 5.1-5.3, 

6.1-6.3, 7.1-7.3 

Datorlock (9 prover) 1,05 3,46 

 

4.2.2.4 Handlovsstöd 

För att kunna utföra frisättningsförsöket i triplikat vid frisättningstiderna 2 

minuter, 1 timme och 168 timmar, åtgick material från både höger och vänster 

handlovsstöd.  

Nio stycken provbitar klipptes till med så lika areor som möjligt med hjälp av en 

stålsax (se figur 3 och 4), måtten noterades och beräknades (se tabell 3). 

Därefter torrslipades kanterna med tre slipdrag på varje kant.  

 

 

Figur 3: Handlovsstödet från en dator av märket Hewlett Packard och modellen HP 

EliteBook 2560p klipptes upp i nio provbitar och benämndes enligt bilden. Bilden är ej 

skalenlig (Fotograferad och redigerad av författarna). 
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Figur 4: De klippta bitarna från handlovsstödet samt tangenterna från datorn av märket 

Hewlett Packard och modellen HP EliteBook 2560p (Fotograferat av författarna). 

 

Tabell 3: Uppmätt och beräknad area för de provbitar som härrör från handlovsstöden samt 

beräknad area för tangenterna (från dator av märket Hewlett Packard och modellen 

EliteBook 2560p). 

 

Provnummer Datorkomponent Bredd  

(b) (cm) 

Höjd  

(h)(cm) 

Area  

(A = b x h) (cm
2
)  

1.1 Vänster handlovsstöd 2,9 1,9 5,5 

1.2 Vänster handlovsstöd 2,8 1,9 5,3 

1.3 Vänster handlovsstöd 2,9 2,0 5,8 

2.1 Vänster handlovsstöd 2,9 1,9 5,5 

2.2 Vänster handlovsstöd 2,9 1,9 5,5 

2.3 Vänster handlovsstöd 2,9 1,9 5,5 

3.1 Höger handlovsstöd 2,8 2,0 5,6 

3.2 Höger handlovsstöd 2,8 2,0 5,6 

3.3 Höger handlovsstöd 2,8 2,0 5.6 

8.1 S 1,5 1,5 2,3 

8.2 D 1,5 1,5 2,3 

8.3 F12 1,2 0,8 1,0 

 

För att motverka att de sidor på provbitarna som normalt inte kommer i kontakt 

med huden ska påverka analysresultatet, maskerades dessa sidor genom att 

använda färglöst nagellack. De fyra kanterna samt undersidan av provbitarna 

maskerades genom att målas med tre lager nagellack var, med en torktid av en 
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timme mellan varje lager. Samtliga provbitar tvättades sedan med 

avfettningslösning, innan de placerades i en petriskål försedd med lock fram tills 

frisättningsförsökets början.  

4.2.2.5 Tangenter 

I frisättningsförsöket ingick även de tre tangenterna S, D samt F12 (se figur 5). 

Dessa förbereddes på likartat sätt som handlovsstöden. Kanterna samt 

undersidan av tangenterna maskerades med tre lager nagellack, med en torktid 

av en timme mellan lagren. Slutligen rengjordes tangenterna med 

avfettningslösning enligt samma förfarande som för handlovsstödet. 

 

 

Figur 5: Tre tangenter ingick i frisättningsförsöket, F12-, S- och D-tangenten från en HP 

EliteBook 2560p (Fotograferat av författarna). 

 

4.2.2.6 Recoveryprover för tvåkomponentslim och silikon 

Syftet med dessa recoveryprover var att undersöka om tvåkomponentslimmet 

eller silikonet upptar eller frisätter nickel eller kobolt. Om dessa ämnen frigörs, 

då limmet och silikonet kommer i kontakt med artificiell svett, skulle detta 

innebära att analyssvarens eventuella halter av nickel och kobolt inte kan tolkas 

som att de enbart härrör från den yta som testats i frisättningsförsöket. Detta test 

skulle också ge ett svar på om limmet eller silikonet möjligen kan absorbera de 

eventuella nickel- och kobolthalter som frisätts från den testade ytan. 

Tanken med genomförandet av detta recoveryförsök var att efterlikna det 

verkliga frisättningsförsöket, i detta fall frisättningsförsök av datorlocket, så 
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mycket som möjligt. Massan av det tvåkomponentslim som användes för att 

fästa provrören på datorlocket uppskattades till 0,05-0,11 g/rör och massan 

silikon uppskattades till 0,30-0,40 g/rör. För att kunna bereda tre stycken 

recoveryprover, placerades 0,30-0,40 g silikon ut på tre olika ställen i en 

petriskål. Då silikonet hade torkat adderades den uppskattade massan lim 

ovanpå silikonet. Detta fick sedan härdas i 24 timmar, varpå silikonet och 

limmet avlägsnades från petriskålen och överfördes till tre respektive 25 ml 

provrör. 

4.2.2.7 Recoveryprover för nagellack 

Recoveryprover med motsvarande syfte som ovanstående recoveryprover för 

tvåkomponentslim och silikon, preparerades för att undersöka om nickel eller 

kobolt hade absorberats alternativt frisatts från nagellacket eller ej. 

För att i genomförandet av frisättningsförsöket kunna exponera nagellacket för 

den artificiella svettlösningen, användes två stycken bitar av plexiglas, med 

måtten 3,0 x 3,0 cm. Eftersom datorkomponenterna, i de fall det var nödvändigt, 

maskerades med tre lager nagellack, behandlades plexiglasbitarna på samma 

sätt. Efter att det sista lagret nagellack hade torkat rengjordes plexiglasbitarna 

med avfettningslösning på samma sätt som för handlovsstödet. De placerades 

sedan i varsin syratvättad provburk i avvaktan på frisättningsförsöket. 

4.2.2.8 Blankprover  

Ett blankprov analyserades vid varje frisättningstid för datorlocket. För att 

förbereda inför analys av blankarna, sågades botten av på fyra stycken provrör 

av plast. Dessa fästes sedan på en petriskål på tre områden, med den maskinellt 

gjutna ytan på rören nedåt, genom att använda lim och silikon som sedan fick 

härda i 24 timmar.  

Blankproverna som användes till frisättningsförsöket med handlovsstödet och 

tangenterna bestod endast av artificiell svettlösning. Här utfördes inga 

förberedelser då lösningen endast tillsattes till plastflaskorna respektive 

provrören i samband med respektive frisättningsförsöks början.  

4.2.3 Genomförande av frisättningsförsök 

Frisättningsförsöket bestod av totalt 24 prover från komponenter på en dator, 8 

blankprover som analyserades i samband med datorproverna, ett blankprov för 

nagellacket samt 7 stycken recoveryprover.  
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4.2.3.1 Datorlock 

För att den artificiella svettlösningen skulle hålla korrekt temperatur redan vid 

försökets början, förvärmdes lösningen i värmeskåp till en temperatur av 30 ± 

2
°
C. 

 

För frisättningstiden 2 minuter fylldes de första tre provrören på datorlocket 

samt provröret avsett att fungera som blankprov med 5,00 ml vardera, av den 

förvärmda artificiella svettlösningen. Mynningen på de totalt fyra provrören 

förseddes med parafilm, för att undvika avdunstning och kontaminering, innan 

de fördes in i värmeskåpet med en temperatur på 30 ± 2
°
C. Då två minuter 

passerat togs proverna ut ur värmeskåpet och med hjälp av pasteurpipett 

överfördes hela mängden provlösning och blanklösning till 25 ml provrör, ett 

provrör för respektive lösning. Samma procedur upprepades sedan för de 

resterande tre frisättningstiderna. 

Vartefter frisättningstiderna löpte ut överfördes provlösningarna och 

blanklösningarna till nya 25 ml provrör, och pH-värdet för dessa lösningar 

uppmättes. För att säkerställa att de eventuellt frisatta halterna av nickel och 

kobolt stannar kvar i provlösningen, och inte binder till provrörets väggar vilket 

skulle kunna leda till ett missvisande analysresultat, adderades salpetersyra (65 

%) till respektive prov- och blanklösning. Detta förfarande härrör från EN1811, 

enligt denna standard ska den slutliga lösningen totalt innehålla 1 % 

salpetersyra. I detta fall antogs att hela volymen på totalt 5,00 ml överförts till 

provrören på 25 ml, vilket innebär en tillsatts av 77 µl salpetersyra (65 %) för att 

nå denna koncentration. Då provlösningarna och blanklösningarnas pH-värde 

justerats placerades lösningarna i kylskåp för förvaring fram tills analystillfället. 

4.2.3.2 Handlovsstöd 

Var och en av de nio stycken provbitarna, som härrörde från handlovsstödet, 

fördes med hjälp av en plastpincett ned till botten i varsin 60 ml plastflaska. På 

samma sätt som för det ovanstående försöket med datorlocket förvärmdes den 

artificiella svettlösningen till en temperatur av 30 ± 2
°
C, denna användes till 

samtliga frisättningstider. För att utföra frisättningsförsöket vid den kortaste 

tidpunkten som endast är 2 minuter, tillsattes 5,00 ml artificiell svettlösning till 

det första triplikatet och dess tillhörande blanklösning. De tillhörande locken 

skruvades på platsflaskorna innan de fördes in i värmeskåpet. 
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När frisättningstiden passerat överfördes och preparerades lösningarna på 

samma sätt som vid frisättningsförsöket som utfördes på datorlocket, pH mättes 

och lösningarna surgjordes. 

Förfarandet upprepades för frisättningstiderna 1 timme respektive 168 timmar. 

4.2.3.3 Tangenter 

För att undersöka om tangenter frisätter nickel alternativt kobolt eller ej, 

utfördes frisättningsförsök på de tre tangenterna, S, D samt F12. De tre 

tangenterna placerades på botten av varsitt provrör genom att använda en 

plastpincett. Frisättningsförsöket för tangenterna, som endast utgjordes av ett 

prov vardera, pågick i 168 timmar enligt standardmetoden EN1811. Förfarandet 

fram tills analys var identiskt med ovanstående beskrivet för handlovsstödet. 

4.2.3.4  Recoveryprover för tvåkomponentslim och silikon 

Till de tre provrören som tidigare förberetts för recoveryproverna, genom att 

innehålla lim och silikon, tillsattes 5,00 ml nickel- och koboltlösning av 

koncentrationen 25 µg/l. Anledningen till att lösningen beretts så att den bestod 

av 25 µg/l av nickel respektive kobolt var för att försäkra att detektionsgränsen 

för den påföljande ICP-MS analysen skulle överskridas. Instrumentets 

detektionsgräns var enligt analyslaboratoriet 0,002 µg/l för kobolt och 0,01 µg/l 

för nickel.  

För att kunna ta ställning till om limmet eller silikonet kunde ha någon påverkan 

på det slutliga frisättningsresultatet tillsattes 5,00 ml nickel- och koboltlösning 

till ytterligare tre stycken provrör som inte innehöll silikon och lim (figur 6). 

Genom att sedan jämföra analysresultatet från detta försök med tillsatta halter av 

nickel och kobolt erhölls information om ifall limmet eller silikonet absorberade 

alternativt frisatte nickel eller kobolt.  
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Figur 6: Recoveryförsök för att undersöka om nickel eller kobolt kan absorberas alternativt 

frisättas av silikon eller lim (Figur ritad av författarna). 

 

När samtliga provrör innehöll lösning, förseddes de med tillhörande skruvkork 

innan de placerades i värmeskåp med temperaturen 30±2
°
C under fyra timmar. 

När denna tid hade förflutit överfördes hela lösningen, genom att använda 

pasteurpipetter, till varsitt 25 ml rör. Liksom för provlösningarna och 

blanklösningarna tillsattes 77 µl salpetersyra (65 %), till en slutlig koncentration 

av 1 % salpetersyra, för att bibehålla nickel och kobolt fullständigt dissocierade 

(som fria joner) i lösningen. 

4.2.3.5 Recoveryprover för nagellacket 

Syftet med detta test var liksom för ovanstående test, innehållande lim och 

silikon, att undersöka om nagellacket kan absorbera alternativt frisätta nickel 

eller kobolt. 

Till den ena burken, innehållande en plexiglasbit som maskerats med 

nagellacket, tillsattes 9,00 ml nickel- och koboltlösning av koncentrationen 25 

µg/l. Till den andra burken, som även den innehöll en plexiglasbit som 

maskerats med samma nagellack, tillsattes 9,00 ml artificiell svettlösning. 

De båda provburkarna placerades sedan i ett värmeskåp (30 ± 2
°
C) i 4 timmar. 

När frisättningstiden passerat behandlades de två recoveryproverna på likartat 

sätt som recoveryproverna för limmet och silikonet.  

Analysresultaten för dessa prover jämfördes därefter med varandra. På så sätt 

kunde slutsatser dras om nagellacket, skulle kunna ha någon påverkan på de 

uppmätta nickel- och kobolthalterna i provlösningarna. 
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4.2.4 Kemisk analys av prover 

Efter avslutat frisättningsförsök överlämnades de preparerade proverna till 

Stockholms Universitet, institutionen för tillämpad miljövetenskap. Samtliga 

provlösningar och blanklösningar analyserades med hjälp av induktiv kopplad 

plasma masspektrometri (ICP-MS). Varje prov injicerades 3 gånger och 

medelvärden och relativ standardavvikelser erhölls för dessa.  

4.2.5 Beräkning av resultat från frisättningsanalys 

Resultaten beräknades genom att ursprungsresultatet i µg/l subtraherades med 

blankresultatet för motsvarande triplikat av prover, för att minimera risken att 

erhålla ett falskt positivt resultat från analysen. 

För att beräkna halten per ytarea genomfördes följande beräkning: 

(1) Halt av nickel [µg/l] (alternativt halt av kobolt [ng/l]) x provvolym [l]/ 

ytarea [cm
2
]  

För att erhålla halterna av nickel eller kobolt per ytarea per timme utfördes 

följande beräkningar:  

(2) Beräknad halt per [cm
2
]

 
(1)

 
/ frisättningstiden [h] 

5 Resultat 

5.1 Resultat spot-tester för nickel och kobolt 

Resultaten av koboltspot-testerna och DMG-testerna, som utfördes på 30 

stycken bärbara datorer av olika märken och datormodeller, presenteras i tabell 

4, 5 och 6, en tabell för testerna på respektive företag. Sammanlagt spot-testades 

200 stycken ytor för nickel- och för kobolt. Resultaten av testerna har bedömts 

enligt figur 1, i vissa fall har resultaten även bedömts som tveksamma men 

troligtvis negativa (?/-), då de har bedömts vara mest negativa, men då det finns 

viss tveksamhet på grund av till exempel svärta.  

Utifrån tabell 4, 5 och 6 kan det konstateras att av alla 30 stycken spot-testade 

datorer för nickel och kobolt gav 11 stycken datorer ett positivt resultat för 

nickel. Endast en dator ger ett positivt resultat för kobolt. Det kan också 

konstateras att ytorna som ger ett positivt resultat för nickel, är nedre vänstra 
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hörn handlovsstöd, nedre högra hörn handlovsstöd samt ovansida lock. På en 

dator (märket Hewlett Packard och modellen EliteBook 2560p) erhölls ett 

positivt resultat även för kobolt på nedre vänstra hörn handlovsstöd. 

 

Tabell 4: Resultat av koboltspot-test och DMG-test från bärbara datorer för företag 

1(institut), avläst koboltspot-test efter 1 minut. Tolkning av resultat: ++ starkt positivt test, + 

svagt positivt test, ? tveksamt, -/? troligtvis negativt men tveksamt, – negativt test. 

Gråmarkerade rutor innebär att inget test utförts. 

 

 

Dator- 
märke och  

modell 

Nedre  
vänstra 

hörn,  

handlovs- 

stöd 

Mus- 
platta 

Vänster 
mus- 

knapp 

Ovan- 
sida lock  

Knapp 
 S 

Knapp F12 Extra  
mätpunkt 1 

Extra  
mätpunkt 2 

Samman- 
fattning  

pos/neg/ 

tveksam  

 

 

Samman- 
fattning  

pos/neg/ 

tveksam  

 

 

Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni 

HP EliteBook 
2560p 

++ ++ - - - - - ++ - - - - ++ 
1) 

++ 
1) 

  Positiv 
 

Positiv 

HP EliteBook 
2560p 

- ++ - - - - ? ++ - - - - - 
2)  

- 
2) 

  Negativ/ 
tveksam 

Positiv 

HP EliteBook 

2560p 
- ++ - - - - - ++ - - - -     Negativ Positiv 

HP EliteBook 

2540p 
- + - -/? - - ? ++ - - - - - 

3) 

- 

3) 

  Negativ/ 

tveksam 

Positiv 

HP EliteBook 

2540p 
-/? - - - - ? - ++ - - - - ? 

4) 

? 

4) 

  Negativ/ 

tveksam 

Positiv 

HP EliteBook 

2540p 
- - - - - ? - ++ - - - - - 

5) 

- 

5) 

  Negativ Positiv 

HP Folio 13- 
2000 

- ++ - - - - - ++ - - - - - 
6) 

- 
6) 

  Negativ Positiv 

Sony Vaio - - - - - - - ? - - - - - 

 7) 

- 

7) 

  Negativ  Negativ/ 

tveksam 

Sony Vaio - - - - - - ? ? - - - -     Negativ/ 

tveksam 

Negativ/ 

tveksam 

Fujitsu  

Lifebook 
- -/? - - - - -/? ? - - - - - 

8) 

- 

8) 

  Negativ/ 

tveksam 

Negativ/ 

tveksam 

 

1) Nedre högra hörn, handlovsstöd 

2) Knapp för att öppna och stänga lock 

3) Knapp för att öppna och stänga lock 

4) Externt pekdon: Roche Mab Thera Rituximab 

5) On/Off-knapp 

6) Externt pekdon- Dell 

7) S-knapp externt tangentbord 

8) Undersida dator framkant 
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Tabell 5: Resultat av koboltspot-test och DMG-test från bärbara datorer för företag 2 

(privat företag), avläst koboltspot-test efter 1 minut. Tolkning av resultat: ++ starkt 

positivt test, + svagt positivt test, ? tveksamt, -/? troligtvis negativt men tveksamt, – 

negativt test. Gråmarkerade rutor innebär att inget test utförts. 

 
Dator- 
Märke och 

modell 

Nedre  
vänstra 

hörn,  

handlovs- 
stöd 

Mus- 
platta 

Vänster 
mus- 

knapp 

Ovan- 
sida lock  

Knapp 
 S 

Knapp F12 Extra  
mätpunkt 1 

Extra  
mätpunkt 2 

Samman- 
fattning  

pos/neg/ 

tveksam  
 

 

Samman- 
fattning  

pos/neg/ 

tveksam  
 

 

Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni 

Dell Latitude - - - - - - - ++ - - - - - 
1) 

- 
1) 

  Negativ Positiv 

Dell Latitude 
XT2 

- ? - - - - ? ? - - - - - 
2) 

- 
2) 

  Negativ/ 
tveksam 

Negativ/ 
tveksam 

Dell Latitide 

E4310 
- ? - -   - - - - - - - 

3) 

? 

3) 

- 

4) 

- 

4) 

Negativ Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude 

E4310 
- ? - - - - - - - - - - - 

5) 

-/? 

5) 

  Negativ Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude  

E4310 
- ? - - - - ? ? - - - -     Negativ/ 

tveksam 

Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude 
E4300 

- - - - - - - - - - - -     Negativ Negativ 

Dell Latitude 
E4200 

- ? - - - ? - - - - - - - 
6) 

- 
6) 

  Negativ Negativ/ 
tveksam 

Dell Precision - - - - - -/? - ++ - - - - - 

7) 

- 

7) 

  Negativ Positiv 

MacBook Pro - - - -   ? ? - - - - - 

8) 

- 

8) 

  Negativ/ 

tveksam 

Negativ/ 

tveksam 

Sony Vaio - - - - - - - - - - - - - 

9) 

- 

9) 

  Negativ Negativ 

 

1) Externt pekdon: Wheel Mouse Optical USB, Microsoft 

2) Externt pekdon: Microsoft Blutooth Notebook Mouse 5000 

3) Externt pekdon: Microsoft Intellimouse Explorer 3.0 

4) Höger kant utsida 

5) Undersida dator 

6) Undersida dator 

7) Externt pekdon: Logitech Darkfield Anywhere MX 

8) Externt pekdon: Logitech Performance MX Darkfield 

9) Externt pekdon: Dell 
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Tabell 6: Resultat av koboltspot-test och DMG-test från bärbara datorer för företag 3 

(en avdelning inom landstinget), avläst koboltspot-test efter 1 minut. Tolkning av 

resultat: ++ starkt positivt test, + svagt positivt test, ? tveksamt, -/? troligtvis negativt 

men tveksamt, – negativt test. Gråmarkerade rutor innebär att inget test utförts. 

 

 

Dator- 

märke och 

modell 

Nedre 

vänstra  

hörn,  
handlovs- 

stöd 

Mus- 

platta 

Vänster 

mus- 

knapp 

Ovan- 

sida lock  

Knapp 

 S 

Knapp F12 Extra  

mätpunkt 1 

Extra  

mätpunkt 2 

Samman- 

fattning  

pos/neg/ 
tveksam  

 

 

Samman- 

fattning  

pos/neg/ 
tveksam  

 

 

Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co Ni 

Dell Latitude - - - - - - - ? - - - - - 
1) 

- 
1) 

  Negativ Negativ/ 
tveksam 

Dell Latitude - -/? - - - - - + - - - -     Negativ Positiv 

Dell Latitude - ? - -/? - - ? ++ - - - -     Negativ/ 
tveksam 

Positiv 

Dell Latitude 

E4200 
- -/? - - - ? - -/? - - - - - 

2) 

- 

2) 

  Negativ Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude 

E4200 
- ? - - - - - - - - - - - 

3) 

? 

3) 

  Negativ Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude 

E4300 
- ? - - - ? - - - - - - - 

4) 

- 

4) 

  Negativ Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude 
E4300 

- ? - - - - - - - - - - - 
5) 

-/? 
5) 

  Negativ Negativ/ 
tveksam 

Dell Latitude 
E5500 

- - - - - - - ? - - - -     Negativ Negativ/ 
tveksam 

Dell Latitude 

E5500 
- - - - - - - ? - - - -     Negativ Negativ/ 

tveksam 

Dell Latitude 

E5500 

- - - - - - - ? - - - -     Negativ Negativ/ 

tveksam 

 

1) Undersida dator 

2) On/Off-knapp 

3) Undersida dator 

4) On/Off-knapp 

5) Undersida dator 

 

Vid koboltspot-testerna och DMG-testerna gjordes en subjektiv bedömning av 

vad ytmaterialet som testades, bestod av. I vissa fall var materialet svårbedömt 

och i fall där materialet upplevdes vara likt metall, men ändå svårt att bedöma, 

sattes kriteriet metall/plast. 

I samtliga fall där ett svagt positivt (+) eller ett starkt positivt resultat (++) för 

nickel erhållits, har bedömningen gjorts att materialet var av metall eller 

metall/plast. När det gäller koboltspot-test var det endast en dator som gav ett 

positivt resultat för kobolt och materialet bedömdes där vara av metall. 

Av de ytor som testades bedömdes 22 stycken vara av metall, 9 av dessa gav 

positivt resultat i DMG-testerna. Av de ytor (37 st) som bedömts som 
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metall/plast gav 7 positivt resultat i DMG-testerna. Samtliga ytor med 

bedömningen att de var av plast gav negativa testresultat. 

Baserat på resultaten från vår studie kan konstateras att vissa datormärken 

visade sig vara mer positiva för nickel jämfört med andra märken. Bland dessa 

utmärker sig de testade datorerna (av olika modeller) från HP, som samtliga 

uppvisat positivt resultat för nickel, dock inte på alla ytor som testats på 

respektive dator. Utifrån tabell 4-6 kan konstateras att datormärket Dell gav ett 

positivt resultat för nickel för två av modellerna. Modellen Dell Latitude blev 

positiv för nickel på locket på 3 av totalt 4 stycken testade datorer. För modellen 

Dell Precision finns endast en testad dator, som gav ett positivt resultat för 

nickel på locket. I tabell 7 finns en sammanställning över de datorer, från 

respektive tillverkare, som testats positiva för nickel. I tabell 8 visas vilka ytor 

på datorer av märket HP, som testats positiva för nickel, och hur stor andel av de 

testade ytorna som visat sig vara positiva.  

Tabell 7: Antalet positiva datorer för nickel av olika datormärken för alla företag (ett 

institut, ett privat företag och en avdelning inom landstinget), n= 30 st. 

 HP- olika 

modeller 

Sony Vaio Fujitsu  Dell- olika 

modeller 

Macbook 

Positiva (st) 7 0 0 4 0 

Negativa (st) 0 1 0 1 0 

Tveksamma (st) 0 0 0 0 0 

Negativa/tveksamma (st) 0 2 1 13 1 

Summa (st) 7 3 1 18 1 

 

 

 

Tabell 8: Ytor på datorer av märket HP (olika modeller), som testats positiva för nickel, 

och hur stor andel av de testade ytorna som visat sig vara positiva. 

 

  N
ed

re
 v
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ö
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 h
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d
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v
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tö
d

 

M
u
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tt

a 
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st
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u
s-

k
n
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O
v
an
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d
a 

lo
ck

  

fr
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k
an

t 

S
-k

n
ap

p
 

K
n
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p
 F

1
2

 

Antal positiva (st) 5 0 0 7 0 0 

Andel positiva för nickel av antalet 

testade datorer (%) 71 0 0 100 0 0 
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5.2 Resultat frisättningsförsök 

Frisättningsdata för nickel och kobolt från handlovsstöd och lock, presenteras i 

tabell 9.  

5.2.1 Detektionsgränser 

Instrumentets detektionsgräns för nickel och kobolt, LOD (Limit of Detection), 

som erhölls från analyslaboratoriet var 0,002 µg/l för kobolt och 0,01 µg/l för 

nickel. Dessa detektionsgränser baserades på blankprov i kalibreringen. I ICP-

MS-analysen analyserades blankarna tre gånger, det vill säga tre injiceringar av 

varje blank utfördes. Analysens LOD beräknades enligt tabell 14 (bilaga 3) till 

0,01- 0,06 µg/l för kobolt och 0,02- 0,30 µg/l för nickel. Den övre av dessa 

detektionsgränser används vid utvärdering av resultaten, det vill säga 0,06 µg/l 

för kobolt och 0,30 µg/l för nickel, för att minska risken för att ett falskt positivt 

resultat rapporteras. 

Analysens detektionsgräns har sedan omräknats till ytarea för respektive 

triplikat av prover (bilaga 3). Beräkningen måste då utföras på prover som är 

lika i ytarea och därför har handlovsstödet, datorlocket och tangenterna skiljts åt 

i beräkningen. Detektionsgränsen för handlovsstödet (höger och vänster) är för 

nickel 0,14-0,28 ng/cm
2
 och för kobolt 0,012-0,052 ng/cm

2
. För datorlocket är 

detektionsgränsen för nickel 0,023-0,41 ng/cm
2 

och för kobolt 0,031-0,088 

ng/cm
2
. Tangenternas detektionsgräns för nickel är 0,65 ng/cm

2
 för S- och D-

knapp och 1,5 ng/cm
2
 för F12-knappen, för kobolt 0,013 ng/cm

2
 för S- och D-

knapp och 0,029 ng/cm
2
 för F12-knappen. 

5.2.2 Resultat och beräkningar för handlovsstöd och datorlock 

Utifrån tabell 9 kan konstateras att kobolt detekteras endast i ett triplikat med 

frisättningstiden 168 h, från det högra handlovsstödet (provnr. 3.1-3.3). Den 

uppmätta kobolthalten är i detta fall mycket nära analysens detektionsgräns för 

kobolt, med ett värde på 65 ng/l, det vill säga 0,065 µg/l (LOD= 0,06µg/l). 

Notera att i tabellen är kobolthalterna låga och därför angivna i enheten ng/l, 

medan nickelhalterna är högre och angivna i enheten µg/l. 
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Tabell 9: Resultat och beräkningar för nickel och kobolt från frisättningsförsök på handlovs-

stöd och datorlock på en bärbar dator av märket Hewlett Packard och modellen HP EliteBook 

2560p. Detektionsgränsen för handlovsstödet (höger och vänster) är för nickel 0,00014-

0,00028 µg/cm
2
 och för kobolt 0,012-0,052 ng/cm

2
. För datorlocket är detektionsgränsen för 

nickel 0,000023-0,00041 µg/cm
2 

och för kobolt 0,031-0,088 ng/cm
2
. Tangenternas 

detektionsgräns för nickel är 0,00065 µg/cm
2
 för S- och D-knapp och 0,0015 µg/cm

2
 för F12-

knappen, för kobolt 0,013 ng/cm
2
 för S- och D-knapp och 0,029 ng/cm

2
 för F12-knappen. 

 

Prov-

nr 

  

Del av 

dator 

  

Frisätt-

nings-

tid  

(h) 

  

  

Kobolt 

(Co) 

(ng/l)
A
 

Kobolt 

(Co) 

(ng/cm
2
)

B
 

Kobolt  

(Co) 

(ng/cm
2
/h)

C
 

  

  

Nickel  

(Ni) 

(µg/l)
A
 

Nickel 

(Ni) 

(µg/cm
2
)

B
 

Nickel 

 (Ni) 

(µg/cm
2
/h)

C
 

1.1-

1.3 

Hand-

lovs- 

stöd 

vänster 0,033 MV: <LOD      <LOD <LOD MV: 12 0,011 0,32 

      Stdev: <LOD <LOD <LOD Stdev: 2,2 0,0021 0,064 

2.1-

2.3 

Hand- 

lovs- 

stöd 

vänster 1,0 MV: <LOD <LOD <LOD MV: 19 0,017 0,017 

      Stdev: <LOD <LOD <LOD Stdev: 4,2 0,0038 0,0038 

3.1-

3.3 

Hand- 

lovs- 

stöd 

höger 168 MV:    65        0,058 0, 00035 MV: 85 0,076 0,00045 

 

    Stdev: 32        0,029      0, 00017 Stdev: 4,4 0,0039 0,000023 

4.1-

4.3 

Dator-

lock 0,033 MV: <LOD <LOD <LOD MV: 9,6 0,014 0,41 

      Stdev: <LOD <LOD <LOD Stdev: 2,6 0,0038 0,11 

5.1-

5.3 

Dator-

lock 0,50 MV: <LOD <LOD <LOD MV: 18 0,026 0,051 

      Stdev: <LOD <LOD <LOD Stdev: 3,7 0,0054 0,011 

6.1-

6.3 

Dator-

lock 1,0 MV: <LOD <LOD <LOD MV: 23 0,033 0,033 

      Stdev: <LOD <LOD <LOD Stdev: 0,89 0,0013 0,0013 

7.1-

7.3 

Dator-

lock 4,0 MV: <LOD <LOD <LOD MV: 44 0,063 0,016 

      Stdev: <LOD <LOD <LOD Stdev: 2,6 0,0038 0,0010 
 

A)
 Resultatet har korrigerats med blank, det vill säga ursprungsresultatet har subtraherats med 

blankresultatet från en blank som behandlats på motsvarande sätt som provet, till exempel har 

prov 1.1-1.3 subtraherats med blank för triplikaten av prover. 

B)
 Halt per cm

2
 beräknat enligt följande: ((halt µg/l(nickel) eller ng/l (kobolt)) x 0,005 l 

(provvolym) /ytarea (cm
2
) (se tabell 3 för ytareaberäkning). 

C)
 Mängd per cm

2
 per timme är beräknat enligt följande: halt per cm

2
/frisättningstiden i h. 
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På handlovsstödet och datorlocket (se tabell 9) detekteras nickelhalter som, vid 

samtliga tidpunkter, är väl över analysens detektionsgräns (LOD nickel = 0,30 

µg/l). 

I figur 7 illustreras resultaten för handlovsstödet på den bärbara datorn i µg 

frisatt nickel eller kobolt per ytareaenhet (µg/cm
2
) vid olika frisättningstider. 

Figur 8 beskriver frisättningshastigheterna (µg/cm
2
/h) av nickel och kobolt från 

handlovsstödet vid de olika tidpunkterna. 

 

 

    

Figur 7: Frisättning av nickel och kobolt per ytareaenhet från handlovsstödet på en bärbar 

dator (µg/cm
2
), av märket Hewlett Packard och modellen HP EliteBook2560p efter 2 minuter, 

1 timme och en vecka i artificiell svett. Frisättningshalter efter 2 minuter (0.033h): nickel: 

0,011µg/cm
2
, kobolt:<LOD, 1 timme: nickel: 0,017 µg/cm

2
, kobolt:<LOD och en vecka 

(168h): nickel: 0,076 µg/cm
2
, kobolt: 0,000058 µg/cm

2
. Detektionsgränsen för handlovsstödet 

(höger och vänster) är för nickel 0,00014-0,00028 µg/cm
2
 och för kobolt 0,000012-0,000052 

µg/cm
2
. 
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I figur 9 presenteras resultaten från frisättningsförsöket av ett datorlock i form 

av uppmätta halter av nickel och kobolt i artificiell svettlösning i µg/cm
2
 efter 

olika frisättningstider. Figur 10 beskriver motsvarande frisättningshastigheter för 

nickel och kobolt (µg/cm
2
/h) från datorlocket vid de olika testade tiderna. 

Figur 9 visar att den totalt ackumulerade mängden av nickel som frisatts i 

artificiell svett från ett datorlock ökar med tiden (µg/cm
2
). Den högsta halten av 

nickel uppmättes i proverna som togs efter 4 timmar. Omvänt så minskar 

frisättningshastigheten med tiden (µg/cm
2
/h), vilket illustreras i figur 10. Vid 2 

minuter (0,033 timmar) är frisättningshastigheten som högst 0,41 µg/cm
2
/h och 

efter 4 timmar har frisättningshastigheten avtagit till 0,016 µg/cm
2
/h. 
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Figur 8: Frisättningshastighet av nickel och kobolt per ytareaenhet från handlovsstödet på en 

bärbar dator (µg/cm
2
/h) av märket Hewlett Packard och modellen HP EliteBook 2560p efter 2 

minuter, 1 timme och en vecka i artificiell svett. Frisättningshastighet efter 2 minuter (0.033h): 

nickel: 0,32 µg/cm
2
/h, kobolt: <LOD, 1 timme: nickel: 0,017 µg/cm

2
/h, kobolt: <LOD och en 

vecka (168h): nickel:0,00045 µg/cm
2
/h, kobolt: 0,00000035 µg/cm

2
/h i artificiell svett. 

 



34 

 

 

Figur 9: Frisättning av nickel och kobolt per ytareaenhet (µg/cm
2
) från datorlocket på en 

bärbar dator av märket Hewlett Packard och modellen EliteBook 2560p efter 2 minuter, 30 

minuter, 1 timme och 4 timmar i artificiell svett. Frisättning efter 2 minuter (0.033h): nickel: 

0,014 µg/cm
2
, kobolt: <LOD, 30 minuter (0,50h): nickel: 0,026 µg/cm

2
, kobolt: <LOD, 1 

timme: nickel: 0,033 µg/cm2, kobolt: <LOD och 4 timmar: nickel: 0,063 µg/cm
2
, kobolt: 

<LOD, i artificiell svett. För datorlocket är detektionsgränsen för nickel 0,000023-0,00041 

µg/cm
2 

och för kobolt 0,000031-0,00088 µg/cm
2
. 

 

 
 

Figur 10: Frisättningshastighet av nickel och kobolt per ytareaenhet (µg/cm
2
/h) från 

datorlocket på en bärbar dator av märket Hewlett Packard och modellen EliteBook 2560p 

efter 2 minuter, 30 minuter, 1 timme och 4 timmar. Frisättingshastighet efter 2 minuter 

(0.033h) (nickel: 0,41 µg/cm
2
/h, kobolt: <LOD), 30 minuter (0,50h) (nickel: 0,051 µg/cm

2
/h, 

kobolt: <LOD), 1 timme (nickel: 0,033 µg/cm
2
/h, kobolt: <LOD) och 4 timmar (nickel: 0,016 

µg/cm
2
/h, kobolt: <LOD) i artificiell svett. 

0,00 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,033 0,50 1,0 4,0 

Fr
is

ät
tn

in
g 

µ
g/

cm
2  

Frisättningstider, timmar 

Kobolt 

Nickel 

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,033 0,50 1,0 4,0 

Fr
is

ät
tn

in
gs

h
as

ti
gh

e
t 

µ
g/

cm
2
/h

 

Frisättningtider, timmar 

Kobolt 

Nickel 



35 

 

5.2.3 Resultat och beräkningar för datortangenterna 

Tabell 10 visar resultatet från frisättningsförsöket på datortangenterna. Varken 

nickel eller kobolt frisätts från tangenterna som befunnit sig i artificiell svett 

under en vecka, erhållna resultat är samtliga under analysens detektionsgräns 

(LOD för kobolt = 0,06µg/l och LOD för nickel = 0,30 µg/l) utom i ett fall där 

D-knappen ger ett resultat för nickel som ligger precis på samma nivå som 

analysens detektionsgräns. 

 

5.2.4 Resultat och beräkningar recoverytest 

Resultatet från recoverytestet (se tabell 11). Recoverytestet är ett test för att 

undersöka om lim, silikon eller nagellack kan ha någon påverkan på de 

uppmätta halterna i analysresultatet. I detta fall visade det sig att nagellacket inte 

har någon påverkan på resultatet, medan 18 % kobolt och 16 % nickel tas upp av 

limmet och silikonet. Denna uppskattning baseras på jämförelsen mellan tillsatt 

mängd och uppmätt mängd kobolt och nickel. Resultatet visar att uppmätt 

koncentration av nickel och kobolt genomgående är 96-116 % av den tänkta 

koncentrationen. Denna variation ger en uppfattning om experimentets 

feltolerans och indikerar att i de fall silikonet använts så kan resultaten vara upp  

Tabell 10: Resultat och beräkningar från frisättningsförsök av nickel och kobolt på datorns 

tangenter (dator av märket Hewlett Packard och modellen EliteBook 2560p). Tangenternas 

detektionsgräns för nickel är 0,00065 µg/cm
2
 för S- och D-knapp och 0,0015 µg/cm

2
 för F12-

knappen, detektionsgränsen för kobolt 0,000013 µg/cm
2
 för S- och D-knapp och 0,000029 

µg/cm
2
 för F12-knappen. 

 
Provnr Del av 

dator 

Frisätt-

ningstid  

Kobolt 

(Co) 

Kobolt 

(Co) 

Kobolt  

(Co) 

Nickel 

(Ni) 

Nickel  

(Ni) 

Nickel 

(Ni) 

    (tim) (µg/l)
A)

 (µg/cm
2
)

B)
 (µg/cm

2
/h)

C)
 (µl/l)

A)
 (µg/cm

2
)

B)
 (µg/cm

2
/h)

C)
 

8.1 S-knapp 168 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

8.2 D-knapp 168 <LOD <LOD <LOD 0,30 0,00068 0,0000040 

8.3 F12-knapp 168 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

8.4 Blank 168  0,28 - -  1,05 -  - 
 

 

 A)
 Resultatet har korrigerats med blank (µg/l), det vill säga ursprungsresultatet har subtraherats 

    med blankresultatet från den blank som behandlats på motsvarande sätt som provet. 

 
B)

 Halt per cm
2
 beräknat enligt följande: ((halt µg/l (nickel eller kobolt)) x  

     0,005 l (provvolym)/ ytarea (cm
2
) (se tabell 3 för y areaberäkning). 

 C)
 Halt per cm

2
 per timme är beräknat enligt följande: halt per cm

2
/frisättningstiden i tim. 
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till 16% fel, men antagligen mindre eftersom svettlösningen i proverna haft en 

relativt mindre kontaktyta mot silikon än vad som testades i recoveryförsöket. 

Tabell 11: Resultat av recoverytest för silikon, lim och nagellack, tillsatt och uppmätt kobolt- 

och nickelhalt. 

 
 

Prov-

nr 

Beskrivning av test Frisätt-

nings-

tid  

  

(tim) 

Halt 

tillsatt 

 Blank-

resultat 

Uppmätt 

kobolthalt  

Halt 

tillsatt 

Blank-

resultat 

Uppmätt 

nickelhalt  

    kobolt-

lösning 

 kobolt  nickel-

lösning 

nickel  

    (µg/l)  (µg/l) (µg/l)
A)

 (µg/l)  (µg/l) (µl/l)
 A)

 

9.1 

Recoverytest -silikon, 

nickel, lim, kobolt och 

artificiell svett 4,0 25 - 24 25 - 24 

9.2 

Recoverytest -silikon, 

nickel, lim, kobolt och 

artificiell svett 4,0 25 - 24 25 - 24 

9.3 

Recoverytest -silikon, 

nickel, lim, kobolt och 

artificiell svett 4,0 25 - 24 25 - 23 

 Medelvärde (9.1-9.3):  - - 24 - - 24 

9.4 

Recoverytest - nickel, kobolt 

och artificiell svett 4,0 25 - 29 25 - 28 

9.5 

Recoverytest - nickel, kobolt 

och artificiell svett 4,0 25 - 29 25 - 28 

9.6 

Recoverytest - nickel, kobolt 

och artificiell svett 4,0 25 - 29 25 - 28 

 Medelvärde (9.4-9.6):  - - 29   28 

10.1 

Recoverytest - nickel, 

kobolt, nagellack, artificiell 

svett 4,0 25 - 29 25 - 28 

10.2 

Recoverytest - nagellack, 

artificiell svett (Blank) 4,0 - 0,27 -  - 1,1 -  

 

A) Resultatet har korrigerats med blank (µg/l), det vill säga ursprungsresultatet har 

subtraherats med blankresultatet från en blank som behandlats på motsvarande  sätt 

som provet, i detta fall blank 10.2. 

 

5.2.5 Jämförelse spot-tester, frisättningsförsök från olika datordelar 

I tabell 12 visas en jämförelse mellan resultat från spot-testet av handlovsstöd 

vänster och höger samt resultat från frisättningsförsöket på samma datordelar. 

Här kan konstateras att även om koboltspot-testet har gett ett starkt positivt 

resultat, ger inte frisättningsförsöket en halt som överstiger analysens 

detektionsgräns för kobolt (LOD för kobolt= 0,06 µg/l), förutom för det högra 
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handlovsstödet (3.1-3.3), med frisättningstiden 1 vecka (168 h). För det högra 

handlovsstödet är koboltfrisättningen (per ytarea (µg/cm
2
)) 0,000058µg/cm

2
, 

vilket motsvarar 58 pg/cm
2
. Handlovsstödet frisätter 0,011-0,076 µg/cm

2 
nickel 

(se tabell 9), beroende på hur lång frisättningstiden är i artificiell svett. I 

jämförelse med beräknade detektionsgränser (se tabell 14 i bilaga 3) i enheten 

ng/cm
2
 av 0,012-0,052 ng kobolt/cm

2
 (motsvarar 0,000012-0,000052 µg 

kobolt/cm
2
) och 0,14-0,28 ng nickel/cm

2
 (motsvarar 0,00014-0,00028 µg 

nickel/cm
2
), ligger de uppmätta värdena på en högre nivå jämfört med analysens 

detektionsgränser. 

 

Tabell 12: En jämförelse mellan resultat från spot-testet av handlovsstöd vänster och höger 

samt resultat från frisättningsförsök på samma datordel (från dator av märket Hewlett 

Packard och modellen EliteBook 2560p). Detektionsgränsen för handlovsstödet (höger och 

vänster) är för nickel 0,00014-0,00028 µg/cm
2
 och för kobolt 0,000012-0,000052 µg/cm

2
.  

 

Provnummer Kobolt  

(Co) 

(µg/cm
2
) 

Kobolt 

spot- 

test 

Tops  

Kobolt spot- 

test 

Nickel  

(Ni) 

(µg/cm
2
) 

Nickel  

spot- 

test 

Tops 

Nickel 

DMG-test 

1.1-1.3 

2.1-2-3 

3.1-3-3 

<LOD 

<LOD 

0,000058 

 

 

   ++ 
 

 

0,011 

0,017 

0,076 

 

   ++ 
 

 

     

 

I tabell 13 visas en jämförelse mellan resultat från spot-testet av datorlocket och 

resultatet från frisättningsförsöket på samma datordel. Det kan konstateras att 

resultatet från spot-testerna stämmer överens med resultatet från 

frisättningsanalysen, för kobolt har spot-testet gett ett negativt resultat och i 

frisättningsanalysen ligger koboltvärdena under analysens detektionsgräns (LOD 

för kobolt = 0,06 µg/L). DMG-testet för nickel har gett ett positivt resultat och 

nickelfrisättningen har i frisättningsanalysen gett värden på 0,014-0,063 µg/cm
2
, 

det vill säga över analysens detektionsgräns (jämför med LOD, nickelfrisättning 

omräknad till ytarea i tabell 14, bilaga 3) 
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Tabell 13: En jämförelse mellan resultat från spot-testet av datorlocket och resultat från 

frisättningsförsök på samma datordel (från dator av märket Hewlett Packard och modellen 

EliteBook 2560p). För datorlocket är detektionsgränsen för nickel 0,000023-0,00041 µg/cm
2 

och för kobolt 0,000031-0,000088 µg/cm
2
. 

 

6 Diskussion  

6.1 Spot-tester 

Innan spot-testning påbörjades gjordes ett antagande om vilket material ytan 

som skulle testas bestod av. De erhållna resultaten tyder på att ingen frisättning 

av varken nickel eller kobolt sker i de fall där det kunde fastslås att materialet 

var av plast. Då det i flera fall var svårt att göra bedömningen vilket material en 

yta bestod av, bedömdes ett antal ytor som metall/plast, det vill säga att dessa 

skulle kunna vara av metall eller plast med en metall-liknande ytbeläggning. Av 

de ytor som testades bedömdes 22 stycken vara av metall, 9 av dessa gav 

positivt resultat i DMG-testerna. Av de ytor (37 st) som bedömts som 

metall/plast gav 7 positivt resultat i DMG-testerna. Samtliga ytor med 

bedömningen att de var av plast gav negativa testresultat. Detta kan tolkas som 

att det inte är säkert att en frisättning sker av nickel bara för att datorns yta 

består av metall. Ett annat resonemang är att vissa ytor av de som bedömts som 

metall/plast egentligen bestått av plast. Av de 59 ytor, med bedömningen 

metall/plast och metall, som spot-testades för kobolt, var det endast en som 

visade positivt resultat för kobolt. Kobolt tycks därmed inte vara lika vanligt 

förekommande i bärbara datorer som nickel.  

Urvalet av datormärken och modeller har en stor betydelse på resultatet. Av de 

totalt 30 stycken spot-testade datorerna, gav 11 stycken datorer ett positivt 

resultat för nickel medan endast en dator gav positivt resultat för kobolt. Det är 

Provnr: Kobolt  

(Co) 

(µg/cm
2
) 

Kobolt 

spot- 

test 

Tops  

Kobolt  

spot-test 

Nickel  

(Ni) 

(µg/cm
2
) 

Nickel  

spot- 

test 

Tops 

Nickel 

DMG-test 

4.1-4.3 

5.1-5.3 

6.1-6.3 

7.1-7.3 

 

 

<LOD 

<LOD 

<LOD 

<LOD 

 

 

     - 

 

 

0,014 

0,026 

0,033 

0,063 

 

 

   ++ 
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framförallt datorer av märkena HP och Dell som testats, där flertalet av samma 

märke dessutom är av samma modell, och tillsammans utgör dessa två märken 

25 av totalt 30 stycken spot-testade datorer. I studien spot-testades totalt 7 

stycken HP-datorer av tre olika modeller, varav samtliga gav ett positivt resultat 

för nickel. Trots att antalet datorer i denna studie var begränsat, så kan det 

konstateras att samtliga datorer av märket HP (tre modeller) testades som 

positiva i DMG-testerna. Antalet datorer som testades av märket Dell var 18 

stycken, detta urval utgjordes av 7 modeller varav 2 modeller uppvisade positiva 

testresultat, sammanlagt 4 stycken datorer. 

Spot-testning som metod är fördelaktig att använda eftersom metoden snabbt ger 

återkoppling och är enkel att använda. Metoden har visat sig kunna uppvisa både 

falskt negativa och falskt positiva resultat, men den lämpar sig bra som 

screeningmetod då syftet är att få en indikation på om en specifik yta frisätter 

nickel eller kobolt eller ej (Thyssen et al, 2010 A).  

I studien har inte samtliga datorytor testats, endast de ytor som bedöms komma i 

kontakt med hud vid datorarbete och annat normalt handhavande av datorn, har 

undersökts. Det kan dock vara så att övriga ytor som skulle kunna frisätta nickel 

eller kobolt inte fångats upp i denna studie. Fler studier av olika ytor på 

datorerna behövs för att kunna dra mer långtgående slutsatser.  

6.2 Detektionsgränser 

Den kemiska analysens detektionsgräns för nickel och kobolt beräknades utifrån 

den relativa standardavvikelsen för de tre replikaten för blankanalyserna, som 

erhållits från laboratoriet efter analys på ICP-MS (se beräkning i tabell 14 bilaga 

3). Detektionsgränserna (LOD) som erhölls var 0,01- 0,06 µg/l för kobolt 

respektive 0,03- 0,30 µg/l för nickel. Instrumentets detektionsgräns erhölls från 

laboratoriet som analyserat proverna och uppgavs vara 0,002 µg/l för kobolt och 

0,01 µg/l för nickel. Att instrumentets LOD och analysens LOD inte 

överensstämmer, beror på att den kemiska analysens detektionsgräns även 

innefattar felkällor i hela det experimentella förfarandet. För att genomföra 

upparbetningen av proverna krävs ett omfattande förarbete och i varje steg finns 

en osäkerhet. Till osäkerheten i analysen kan till exempel räknas 

pipetteringsavvikelser, hur bra provbitarna avfettas, hantering av provbitar 

genom hela processen, hur bra laboratorieglaset har syradiskats och så vidare. 

Dock kan konstateras att varje triplikat av prover överensstämmer väl med 

varandra i det slutliga resultatet, vilket har gett relativt låga standardavvikelser, 
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även om halterna som uppmätts är låga (se tabell 9 och 10). Detta innebär att 

felen i föreberedelseprocessen och provupparbetningen i detta fall är marginella. 

6.3 Frisättningsförsöket 

6.3.1 Koboltresultat 

Det konstaterades i spot-testet att kobolt frisattes från höger och vänster 

handlovsstöd, på den bärbara datorn av märket Hewlett Packard (modell HP 

EliteBook 2560p). Därför utfördes ett frisättningsförsök på provbitar från dessa 

ytor. Vänster handlovsstöd gav ett resultat under analysens LOD. Höger 

handlovsstöd (prov 3.1-3.3) gav ett resultat på 0,065µg/l kobolt, vilket 

motsvarar 0,000058 µg/cm
2
, det vill säga 58 pg/cm

2
, beräknat på ytarean på 

provet. 

Resultatet på 0,065µg/l (prov 3.1-3.3) är väldigt nära detektionsgränsen på 0,060 

µg/l, men tyder ändå på att en frisättning av kobolt har skett. Skillnaden mellan 

de två triplikaten av provbitarna på vänster sida och triplikatet på höger sida av 

handlovsstödet är att de har olika långa frisättningstider. På vänster sida har prov 

1.1-1.3 en frisättningstid på 2 minuter, prov 2.1-2.3 har en frisättningstid på 1 

timme och på höger sida har prov 3.1-3.3 en frisättningstid på 168 timmar. 

Proverna som har den längsta frisättningstiden indikerar en frisättning av kobolt, 

medan resultatet på proverna med den kortare frisättningstiden hamnar under 

analysens detektionsgräns. Att vi har valt att ta provbitarna på detta sätt gör att 

det är svårt att jämföra resultaten för höger respektive vänster handlovsstöd. För 

att avgöra om de föregående spot-testerna haft någon inverkan på resultatet från 

frisättningsförsöket (till exempel att koboltbeläggning gnuggats bort) hade det 

varit bättre att ta triplikaten av prover vid samma frisättningstid, från både 

vänster och höger sida.  

Generellt kan det diskuteras om det är bra att utföra frisättningsförsök på samma 

ytor som har spot-testats innan, då det skulle kunna vara så att det yttersta 

nickel- eller koboltskiktet kan ha avlägsnats innan frisättningsförsöket. 

Övriga koboltresultat för handlovsstödet, datorlocket och tangenterna har 

hamnat under analysens detektionsgräns och dessa ytor frisätter därmed inte 

kobolt i detekterbara kvantiteter. 
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6.3.2 Nickelresultat 

Nickel frisätts från datorlocket och handlovsstödet i artificiell svett. Endast 

proverna från det högra handlovsstödet, med frisättningstiden 168 timmar (1 

vecka), (3.1-3.3) med ett resultat på 0,076 µg/cm
2
/vecka kan jämföras mot EU:s 

gränsvärde för nickelfrisättning på 0,5 µg/cm
2
/vecka (REACH, Annex XVII). 

Lagstiftningen innefattar dock inte bärbara datorer utan endast föremål som är i 

långvarig kontakt med hud, däremot kan detta gränsvärde användas som ett 

riktmärke. De uppmätta frisättningshalterna för det högra handlovsstödet (prov 

3.1-3.3) befinner sig på en lägre nivå än vad gränsvärdet tillåter, men då bärbara 

datorer i dagsläget används frekvent kan dessa uppmätta nickelhalter ändå 

innebära en ansenlig exponeringsrisk. Övriga prover har inte haft en vecka som 

frisättningstid, därför kan ingen direkt jämförelse av de uppmätta halterna 

utföras. Däremot kan ett antagande göras att om frisättningsförsöket för 

datorlocket pågått under 168 timmar, hade sannolikt de uppmätta halterna legat 

på en högre nivå jämfört med de uppmätta halterna för handlovsstödet. Detta 

antagande grundar sig på att vid en jämförelse av de uppmätta nickelhalterna, 

efter fyra timmars frisättningstid för datorlocket, endast är 0,013 µg lägre 

jämfört med de uppmätta halterna för det högra handlovsstödet (provnr. 3.1-3.3) 

efter 168 timmar. 

Bland tangenterna frisätter D-knappen 0,001 µg nickel/cm
2
/vecka och eftersom 

nickelhalten (0,30 µg/l) hamnar precis på detektionsgränsen för nickel (0,30 

µg/l), kan det inte uteslutas att D-knappen ändå frisätter nickel. Eftersom 

frisättningsnivån hamnar precis på detektionsgränsen finns dock en viss 

osäkerhet över att D-knappen frisätter nickel, då inga andra plastytor har gett 

något positivt resultat i spot-testet eller frisättningsförsöket. 

Frisättningshastigheten för handlovsstödet samt datorlocket är högst i början av 

försöket och hastigheten avtar kraftigt med tiden (figur 8 och 10). Detta beror på 

att den drivande kraften är som störst i början av processen, då den mer 

lättlösliga metallen frisätts från ytan, för att sedan avta med ökad koncentration 

av ämnet i den artificiella svettlösningen. Detta innebär att vid datorarbete 

frisätts den största mängden nickel redan efter kort tids användning, men att 

frisättningshastigheten inte avtar helt under de 168 timmar som försöket pågått. 

Detta är intressant att notera, då begränsningen av nickelfrisättning hos föremål 

inom REACH gäller för föremål i långvarig kontakt med hud. Vårt försök visar 

dock att frisättningen är som högst från start i kontakt med artificiell svett, vilket 

skulle innebära att även föremål i kortvarig kontakt med hud, kan frisätta nickel. 
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Det kan diskuteras om det skulle bli andra resultat om provlösningen under 

frisättningstiden skulle omröras för att skapa en mer homogen lösning. 

Möjligtvis skulle detta ge högre frisättning av nickel och kobolt från datorytan, 

eftersom omrörning medför att koncentrationen av nickel- och koboltjoner blir 

jämnare fördelad i lösningen. 

Den artificiella svettlösningen består bland annat av 0,5 % natriumklorid. Denna 

kemikalie (framförallt kloriderna) kan inverka på hur mycket nickel samt kobolt 

som totalt frisätts i försöket. Frisättningsförsöket avser att undersöka hur mycket 

nickel och kobolt som eventuellt frisätts från ytan på ett material. Studier har 

dock visat att kloriden i den artificiella svettlösningen kan leda till att det 

yttersta skiktet på metallen (ytoxiden), som ska skydda mot korrosion, bryts ner. 

Detta skulle kunna innebära att de uppmätta nickelhalterna är högre jämfört med 

vad som skulle frisättas under datorarbete i arbetslivet, då man kan tänka sig att 

materialet som komponenten utgörs av under denna beläggning kan innehålla 

nickel. Detta anses sannolikt inte ha varit fallet i detta frisättningsförsök, då den 

högst uppmätta nickelhalten borde ha varit högre om detta hade inträffat 

(Thyssen et al, 2010 A).   

De nio provbitarna från handlovsstödet klipptes med sax. Det var inte helt 

optimalt att använda en vanlig sax, då det inte var lätt att klippa sönder 

materialet med denna. Provbitarna som erhölls var inte helt platta och kanterna 

blev något ojämna. Detta medförde att det eventuellt finns en felkälla vad gäller 

de uppmätta längderna och bredderna hos provbitarna, som påverkar den 

beräknade arean. Att saxen orsakade en ojämn yta på kanterna innebar att det 

var väldigt viktigt att maskeringen utfördes noggrant, men med tanke på den 

låga spridningen mellan triplikaten lyckades detta moment bra och maskeringen 

ledde till att eventuella kanteffekter minimerades. 

Resultaten från frisättningsförsöket indikerar små mängder av nickel och kobolt 

i blanklösningarna. Det finns flera orsaker som kan bidragit till detta, en tänkbar 

orsak kan vara att nålen, som används vid provinjiceringen i ICP-MS analysen, 

kan gett detta tillskott. Mer troligt är dock att de halter som detekterades i 

blanklösningarna uppstått på grund av bakgrundseffekter under analysen. Nivån 

på halterna är dock väldigt låga och i beräkningarna korrigeras de uppmätta 

halterna i provlösningarna med halterna som uppmätts i blanklösningarna. 
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6.3.3 Recoverytestet 

De uppmätta halterna för recoverylösningarna (9.4-9.6, 10.1), ligger på omkring 

29 µg/l, vilket är en något högre nivå jämfört med de avsiktligen tillsatta nickel- 

och kobolthalterna på 25 µg/l. Denna avvikelse kan förklaras med att ett 

marginellt spädningsfel inträffat. Jämförs de båda triplikaten (9.1-9.3, 9.4-9.6) 

med avseende på nickel respektive kobolthalter kan det konstateras att limmet 

och silikonet har absorberat 16 % nickel respektive 18 % kobolt. Detta har 

räknats fram utifrån medelvärdet för de båda triplikaten i tabell 11, där 

beräkningen utförts på halterna, efter att de har korrigerats med blanklösningens 

halter. Vid beredningen av recoverytesterna uppskattades hur mycket lim samt 

silikon som totalt åtgick för att fästa varje provrör på datorlocket. Dock är det en 

betydligt mindre mängd, jämfört med den totala, som kommer i kontakt med den 

artificiella svettlösningen. Därmed bedöms denna felkälla vara mycket liten i 

proverna. Studeras lösningen som endast varit i kontakt med nagellacket (10.2), 

kan det fastställas att nagellacket inte frisätter varken nickel eller kobolt. Utifrån 

den andra lösningen för nagellacket (10.1), där även nickel och kobolt adderats, 

kan det även konstateras att nagellacket inte har absorberande egenskaper vad 

gäller de två undersökta ämnena. Därmed har inte nagellacket, som används för 

att maskera kanterna, någon påverkan på de uppmätta halterna hos 

provlösningarna.  

6.4 Konsekvenser och möjliga åtgärder för att begränsa 

nickel- och koboltexponering från bärbara datorer i 

arbetslivet samt fortsatt forskning 

En person med kontaktallergi mot nickel eller kobolt, som via en dator 

exponeras för dessa metaller kan få en försämring av sitt handeksem. En person 

som får ett kraftigt handeksem, kan ibland behöva sjukskrivas, dock är det inte 

vanligt förekommande. Om källan för handeksemet inte är känd, krävs 

utredningar och besök på en yrkesdermatologisk klinik för att avgöra 

grundorsaken till problemet. Personen kan i slutändan tvingas byta 

arbetsuppgifter. En negativ spiral skulle kunna startas, som med tiden även kan 

leda till negativa konsekvenser på den drabbade individens psykiska hälsa. 

Ett lätt sätt för arbetsgivaren eller företagshälsovården, att utreda om en bärbar 

dator frisätter nickel är att köpa ett DMG-test på apoteket och testa olika ytor på 

datorn. Om den bärbara datorn visar sig frisätta nickel, är det en möjlig källa för 
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handeksem orsakad av nickelexponering. För kobolt finns inte samma möjlighet, 

då koboltspot-testet inte är tillgängligt för allmänheten på samma sätt. I vår 

studie har vi dock inte kunnat styrka att kobolt frisätts i större mängder, vilket 

innebär att, utifrån de datormärken och modeller som vi testat, är sannolikheten 

inte särskilt stor för att den bärbara datorn är en källa för koboltexponering.   

Om handeksem orsakade av nickelexponering konstateras bero på arbete med en 

bärbar dator, skulle åtgärder vara möjliga för att minska exponeringen. En 

tänkbar åtgärd skulle vara att placera den bärbara datorn i en så kallad docka, det 

vill säga en enhet att fästa datorn i för att sedan använda sig av ett externt 

tangentbord av plast. En annan möjlig åtgärd är att byta till en annan bärbar 

dator, som testats negativ för nickel i ett spot-test. Dessa åtgärder innebär att 

exponeringen för nickel minskas och eventuellt upphör, även om hanteringen av 

datorn, när den fästs i dockan, fortfarande finns kvar. 

Fortsatt forskning när det gäller nickel- och koboltexponering från bärbara 

datorer skulle kunna vara att spot-testa och utföra frisättningsförsök på fler 

datormärken och modeller. För att utreda hur mycket huden exponeras av en 

bärbar dator, som frisätter nickel, skulle ”acid wipe sampling”- metoden kunna 

användas i vidare studier (Lidén et al, 2006). Med den metoden erhålls ett 

kvantitativt mått på nickelhalten på huden efter datorarbete. 

7 Slutsats 

Samtliga nickelhalter som uppmättes i detta frisättningsförsök kan inte direkt 

jämföras med den halt som nickelbegränsningen anger på 0,5 µg/cm
2
/vecka 

(REACH, Annex XVII), då direktivet endast innefattar föremål med långvarig 

kontakt med hud. Endast det högra handlovsstödet kan jämföras mot 

begränsningen av nickel i REACH, då försöket pågick under en veckas tid. 

Frisättningshalten av nickel på 0,076 µg/cm
2
/vecka på högra handlovsstödet, är 

lägre än gränsen i direktivet. I studien har det dock konstaterats att den största 

mängden nickel frisätts i början av frisättningsförsöket, efter 2 minuter. Detta 

innebär att vid datorarbete frisätts den största mängden nickel redan efter en kort 

tids användning och att frisättningshastigheten inte avtar helt under de 168 

timmar som försöket pågått. Detta skulle innebära att även föremål i kortvarig 

kontakt med hud, kan frisätta nickel. Detta är intressant att notera, då 

begränsningen av nickelfrisättning hos föremål inom REACH endast gäller för 

föremål i långvarig kontakt med hud, och därför inte med datorer.  
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Frisättningen av kobolt återfanns endast på handlovsstödet på den bärbara datorn 

och i halter nära detektionsgränsen. I denna studie finns därför inga belägg för 

att bärbara datorer frisätter kobolt, som kan ge upphov till koboltsensibilisering 

eller koboltelicitering (det vill säga hudproblem orsakade av kobolt). Fler studier 

på andra datormärken och modeller behövs för att utesluta att bärbara datorer 

skulle kunna vara en källa för koboltexponering. Även vid mer omfattande 

studier är det svårt att försäkra sig om att kobolt inte frisätts från bärbara 

datorers ytor, då nya datormodeller ständigt kommer ut på marknaden. 

I denna studie har det inte framkommit belägg för att endast bärbara datorer som 

enskild källa skulle kunna ge upphov till nickelallergi hos en person som inte 

tidigare varit drabbad. Däremot kan det inte uteslutas att användningen av 

bärbara datorer, som består av ett material som frisätter nickel, skulle kunna vara 

en utlösande orsak till handeksem. Det är troligt att, i de fall då sensibilisering 

redan inträffat, problem kan uppstå som följd av nickelfrisättning i låga halter 

från bärbara datorer, vilket har visats i en vetenskaplig studie av Jensen et al 

2012. 

Slutsatsen av vår studie är att bärbara datorer är en möjlig källa till 

nickelexponering av hud, dock i lägre halter än gränsvärdet i EU:s 

kemikalielagstiftning. Det kan dock inte uteslutas att bärbara datorer av andra 

modeller frisätter högre nickelhalter än vad som framkommit i denna studie. Det 

är mindre troligt är att bärbara datorer är en källa för koboltexponering i en 

större utsträckning, men för att fastställa detta krävs mer forskning på fler 

datormärken och datormodeller.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Testreagenser och material som användes för 

spot-tester 

Testreagenser användes vid utförandet av spot-testerna:  

 DMG-test (nickel), Chemo Nickel Test
TM

: Chemotechniue Diagnostics, 

Vellinge, Sweden.    

 Oxalsyra, 99,999 %, Sigma-Aldrich, Steinheim. 

 Disodium-1-nitriso-2-naphthol-3,6-disulfonate (Nitriso R salt). 

 Natriumacetat, min 99,0 %, p.a., Merck, Darmstadt. 

 Koboltspot-test (Thyssen et al., 2010), bereds enligt nedan: 

Blanda 0,1 % (wt/wt) oxalsyra, 0,02 % (wt/wt) nitriso R salt samt 5,0 % 

(wt/wt) natriumacetat med avjoniserat vatten. 

 

Material: 

 Bomullstops 15 cm, Selefa Trade, Spånga.  

 Automatpipett 40-200 µl, Finnpipette Digital, Finland.  

 Pipettspetsar 50 µl, Plastibrand. 
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Bilaga 2 - Material, kemikalier och lösningar som 

användes i frisättningsförsöket 

Förutom diverse material som användes för att bereda lösningarna, 

användes nedanstående material: 

 Plastprovrör av PP med skruvlock, 25 ml, Sarstedts. 

 Plastflaskor med skruvlock, 60 ml, Nalgene. 

 Slippapper, P600, Ecowet Mirka Finland.  

 pH-elektrod, Mettler-Toledo InLab Science Pro-Isn. 

 pH-elektrod, Mettler-Toledo SevenEasy-pH-meter. 

 Plastpincett, Selefa Trade AB. 

 Pasteurpipett. 

 Kleenex, Kimtech Science, 30 x 30 cm, Kimberly-Clark Professional. 

 

Kemikalier och lösningar: 

 

 Tvåkomponentslim, 25 g, Loctite Power Epoxy Extra Time. 

 Våtrumssilikon transparent, 40 ml, Casco. 

 Kalibreringslösning för mätning av pH-värde, pH (20
0
C) = 4.00 +/- 0.01, 

Merck, Darmstadt. 

 Kalibreringslösning för mätning av pH-värde, pH (20
0
C) = 7.00 +/- 0,00, 

Merck, Darmstadt. 

 Avjoniserat vatten. 

 Natriumklorid, min 99,5 %, puriss. Merck, Darmstadt. 

 Mjölksyra, ≥88,0 %, p.a., VWR International AB, Stockholm. 

 Urea, ≥99,5 %, puriss. p.a., Sigma-Aldrich, Steinheim.   

 Natriumhydroxid i tablettform, ≥ 98 % ren dehydrat, Steinheim. 

 Natriumhydroxidlösning (1 M), bereds enligt nedan: 

Väg in 4 g ± 0,01 g natriumhydroxid och överför till en 100 ml bägare, tillsätt 

50 ml avjoniserat vatten. Blanda och kyl till rumstemperatur. Överför 

därefter lösningen till en 100 ml-kolv och fyll upp till volym med avjoniserat 

vatten. 
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 Natriumhydroxidlösning 0,1 M, bereds enligt nedan: 

Överför 25 ml 1 M Natriumhydroxidlösning till en 250 ml mätkolv, fyll upp 

till volym med avjoniserat vatten. 

 Saltsyra, 37 % (v/v), p.a., Merck, Darmstadt. 

 Saltsyralösning 0,1 M, bereds enligt nedan: 

Fyll upp en 1000 ml mätkolv till hälften med avjoniserat vatten. Tillsätt 8,65 

ml saltsyra, fyll upp till volym med avjoniserat vatten. 

 Salpetersyra, 65 % (v/v), p.a., Merck, Darmstadt. 

 Natriumdodecylbensensulfat, Sigma-Aldrich, Steinheim. 

 Avfettningslösning, bereds enligt nedan: 

Lös upp 5 g natriumdodecylbensensulfat i 1000 ml avjoniserat vatten. 

 Nagellack av märket Depend. 

 Artificiell svettlösning (EN1811), bereds enligt nedan: 

Överför 900 ml avjoniserat vatten till en 1000 ml-bägare. Tillsätt 1,00 ± 0,01 

g urea, 5,00 ± 0,05 g natriumklorid och 1,00 ± 0,01 g mjölksyra och ställ på 

omrörning tills allt är löst. Mät pH-värdet under omrörning, detta justeras till 

5.5 ± 0,05 med 1 M natriumhydroxidlösning och därefter till pH 6,5 ± 0,05 

med 0,1 M natriumhydroxidlösning. Om pH-värdet skulle överstiga 6,55 kan 

en justering av pH-värdet ske med 0,1 M saltsyralösning. Den slutliga 

lösningen består av 0,5 % (m/m) natriumklorid, 0,1 % (m/m) mjölksyra, 0,1 

% (m/m) urea samt natriumhydroxid och eventuellt saltsyra. 

 Salpetersyra 10 %, bereds enligt nedan: 

Fyll upp en 1000 ml mätkolv till hälften med avjoniserat vatten. Tillsätt 154 

ml salpetersyra (65 %) och fyll upp till volym med avjoniserat vatten. 

 Nickelstandard, 1000 ± 3 µg/ml i 2 % salpetersyra, high purity standards, 

LGC Promochem AB, Borås. 

 Koboltstandard, 1000 ± 3 µg/ml i 2 % salpetersyra, high purity standards, 

LGC Promochem AB, Borås. 

 Standardlösning av nickel och kobolt, bereds i två spädningssteg enligt 

nedan: 

Beredning av 10000 µg/l nickel- och koboltstandardlösning:  

Överför 1000 µl lösning av nickelstandarden samt 1000 µl lösning av 

koboltstandarden till en 100 ml mätkolv. Mätkolven fylls därefter till volym 

med artificiell svettlösning.  

Beredning av 25 µg/l nickel- och koboltstandardlösning: 

Överför 250 µl nickel och koboltlösning av koncentrationen 10000 µg/l till 

en 100 ml mätkolv. Fyll mätkolven till volym med artificiell svettlösning. 
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Bilaga 3 - Beräkningar av analysens detektionsgräns 

(LOD) för nickel och kobolt 

Tabell 14: Beräkningar av analysens detektionsgräns (LOD) utifrån respektive provs 

blankanalys i frisättningsförsöket för nickel och kobolt. 

 Blank/Prov 

Co 

RSD 

(%) 

Ni 

RSD 

(%) 

Stdev 

(Co) för 

blank: 

Stdev 

(Ni) 

för 

blank: 

Co 

LOD
A)

 

(µg/l) 

Ni 

LOD
A)

 

(µg/l) 

Medelvärde av 

ytarean för 

respektive 

triplett av 

provbitar. (cm
2
) 

LOD, Co 

omräknad 

till ytarea 
B)

 

(ng/cm
2
) 

LOD,  Ni 

omräknad 

till ytarea 
 B)

  

(ng/cm
2
) 

Blank 

handlovsstöd 

vänster, prov 

1.1-1.3 6,8 8,3 0,012 0,051 0,034 0,15 5,5 0,031 0,14 

Blank 

handlovsstöd 

vänster, prov 

2.1-2.3 2,6 13 0,0045 0,10 0,013 0,30 5,5 0,012 0,28 

Blank 

handlovsstöd 

höger, prov 3.1-

3.3 10 14 0,020 0,10 0,059 0,30 5,6 0,052 0,28 

Blank datorlock  

2 min prov 4.1-

4.3 4,2 9,7 0,0075 0,081 0,022 0,24 3,5 0,032 0,35 

Blank datorlock  

30 min prov 

5.1-5.3 13 0,70 0,020 0,0053 0,061 0,016 3,5 0,088 0,023 

Blank datorlock  

1 tim prov 6.1-

6.3 6,8 8,2 0,018 0,097 0,053 0,29 3,5 0,075 0,41 

Blank datorlock  

4 tim prov 7.1-

7.3 2,6 8,8 0,0071 0,096 0,021 0,29 3,5 0,031 0,41 

S-knapp - - - -   -   - 2,3
C)

 0,013 0,65 

D-knapp - - - -  -  - 2,3
C)

 0,013 0,65 

F12-knapp - - - -  -   -  1,0
C)

 0,029 1,5 

Blank-tangenter 

prov 8,1-8,3 7,0 9,5 0,019 0,10 0,058 0,30  -  -  - 

 

A) Detektionsgränsen (µg/l) för kobolt och nickel är beräknad enligt följande: 3 x stdev för 

blankar för respektive triplett av prover. 
B) Detektionsgränsen per cm

2
 är beräknad enligt följande: ((LOD för nickel eller kobolt 

µg/l))x 0,005 (provmängd i l))/medelytarean för proven (cm
2
).  

C) Arean för respektive tangent är inte ett medelvärde, omräkningen till ytarea sker för 

respektive tangent, på grund av dess olika ytareor. 

 

 


