
Patent som källa för att analysera användning och förekomst av 

per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) 
 

Filip Dillström 
 

En svårighet vid riskbedömningar av industrikemikalier är att uppskatta utsläppen från 

samhället, vilket behövs för att kunna göra en exponeringsbedömning. Bedömningen baseras 

ofta på kemikaliernas hantering i samhället. I många fall är dock den officiella informationen 

om användning av kemikalier bristfällig. Speciellt kemikalier som nyligen har introducerats 

saknar vanligtvis användningsinformation. 

 

Denna uppsats syftar till att utreda möjligheten att analysera offentligt tillgänglig 

patentinformation för identifiering av kritiska kemikalieanvändningar som kan förorena 

miljön. Då informationen är sökbar bakåt i tiden har det varit möjligt att skatta framtida 

miljöexponeringar för kemikalier. Högfluorerade ämnen, eller PFAS, används i en rad olika 

kemiska produkter och varor, bland annat för sina filmbildande och vatten-, fett- och 

smutsavvisande egenskaper. Några av dessa ämnen har sedan tidigare visat sig vara toxiska, 

stabila och vitt spridda i miljön. Bland de mest uppmärksammade PFAS finns 

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och perfluoroktankarboxylsyra (PFOA). Av miljöskäl har 

användningen av dessa på senare år begränsats. Idag ersätts PFOS och PFOA av mindre 

kända PFAS. Förekomsten av dessa alternativämnen är inte fullt utredd och på denna grund 

valdes PFAS som aktuell kemikaliegrupp för att utveckla patentsökningsmetodiken. 

 

Samtliga sökningar utfördes i den publika patentdatabasen Lens. Patenten som letades fram 

var kopplade till PFAS-användningar och beviljade av antingen den amerikanska eller 

europeiska patentmyndigheten. Tidstrendsanalyser visade att USA stod för den största delen 

av ”PFAS-patent” som beviljats mellan 1980 och 2015 (av sammanlagt 110 917 patent). 

Därefter sammanställdes alla PFAS-patent som var associerade med användningar som kunde 

resultera i måttlig eller hög miljöexponering för kemikalier (miljöbelastande patent). Analys 

av perioden 1995 till 2015 identifierade luft och avloppsvatten som de mest relevanta primära 

vägarna för miljöexponering för PFAS (följt av ytvatten och jord). Flest miljöbelastande 

PFAS-patent under tidsperioden 2010 till 2015 behandlade kosmetika, bekämpningsmedel, 

smörjmedel, läkemedel och tryckfärg. Särskilt tydligt var att potentiellt toxiska PFAS såsom 

polyfluoralkyl-esterfosfater (PAP), perfluoralkyl fosfon- och fosfinsyror (PFPA och PFPiA), 

sulfat-haltiga perfluorerade alkylföreningar, perfluorpolyetrar (PFPE) och fluorerade 

(met)akrylat polymerer (FMA) kan förväntas öka i förekomst i miljön. En prognostiserande 

analys av miljöbelastande PFAS-patent visade att antalet sannolikt kommer att fortsätta att 

öka framöver. 

 

Sammanfattningsvis konstaterades det att sökbar patentinformation har potential att bli ett 

användbart verktyg för att hitta exponeringsinformation. Att utveckla färdigheter i 

patentdatabassökning kan därför anses vara nödvändigt för att få fram uppgifter om 

användning och förekomst av kemikalier i ett historiskt och framtida perspektiv. 
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