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Sammanfattning 
Elite Hotel vill av miljöskäl inte längre servera flaskvatten men företaget vill gärna fortsätta sälja 
vatten i sina restauranger. Eftersom svenska kranvatten anses vara av världsklass så vill företaget 
undersöka möjligheten att kolsyresätta vattnet själv och servera det i fina tillbringare. 
Examensarbetet går ut på att konstruera en kostnadseffektiv anläggning som kan kolsyresätta 
kranvatten och tappar det på flaskor. Även andra vattenförädlingsmetoder har behandlats i 
arbetet.  
 
Arbetet har delats upp i tre delar. Den första delen handlar om trender och kundattityder, den 
andra delen om framtagning av ett komplett kolsyresystem och sist om konceptframtagning av 
vatten som har unika egenskaper. 
 
Trenden visar att vi lever i en miljömedveten tid där företag och konsumenter är beredda att 
handla miljövänligt. Svenskar vill gärna fortsätta dricka flaskvatten men samtidigt vill agera 
miljövänligt. Lösningen är ett kolsyresystem som erbjuder miljövänligt kolsyrat vatten. Efter att 
alla möjliga kolsyremaskiner på marknaden har undersökts har författaren tagit fram ett 
kostnadseffektivt kolsyresystem som är anpassat för Elite Palace Hotel. Systemet består av en 
SodaButler family, tappkran, ett Clearly 6-stegs multifilter och en 15 kg CO2-flaska från Air 

Liquide. Elite Palace Hotels 5 års förbrukning med det valda systemet beräknas kosta strax 
under 20 000 kr. Som tillbringare föreslås stilfulla karaffer med hermetiska lock.  
 
Följande säljargument har identifierats: Vatten ska ha ett lågt men välbalanserat mineralinnehåll 
samt vara lättkolsyrat och ger små fina bubblor. Flaskdesignen är minst lika viktig som 
innehållet och används därför som ett medel att höja statusen på vattnet. Vatten ska helst ha 
andra unika egenskaper utöver törstsläckningen. 
 
Vid konceptframtagning har två olika typer av vattentyper tagits fram, syrerikt vatten och 
LoveJoyWater. Tanken med syrerikt vatten är att det ska ge kroppen ett syretillskott som verkar 
avslappnande och skärper sinnet. Dock visar analysen att syrerikt vatten konceptet inte fungerar 
eftersom kroppen inte kan ta upp syre direkt från vatten och att den syremängd som kan lagras i 
vatten är försumbar jämfört med kroppens syreförbrukning. Det andra konceptet, LoveJoyWater, 
går ut på att vatten tillsätts aminosyran fenyletylamin och andra aktiva ämnen från choklad för 



att ge vattnet chokladens positiva egenskaper fast utan socker och fett. Fenyletylamin finns 
naturligt i kroppen, speciellt mycket hos nykära människor, och i choklad. Hypotesen är att 
LoveJoyWater ska verka uppiggande samt ge ett exalterat lyckorus.  

 

 



 
 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2008:52 IDE009 

 

Think Clearly Outside The Bottle! 

How to increase tapwater’s commercial value 

   
  Thach Bui 

Approved 

2008-month-day 

Examiner 

Sara Ilstedt Hjelm 

Supervisor 

Sören Andersson 

 Commissioner 

Elite Hotel 

Contact person 

Henrik Carlsson 

 

Abstract 

 
Due to the fact that bottled water has negative impact on the environment, Elite Hotel has 
decided to stop serving bottled water in their restaurants. Since Swedish tap water is regarded to 
have great quality, Elite Hotel wants to look at the possibilities to carbonate their own sparkling 
water and serving it in fancy carafes. This Master of Science thesis is about constructing a cost 
efficient water carbonator system that suits Elite Hotel’s need specification. This thesis also 
covers other water refinement criteria. 
 
The work has been divided into three parts. The first part covers trends and costumer attitudes, 
the second part is about the working procedure that leads to a customized water carbonator 
system, and the last part describes the new water concepts that have unique qualities. 
 
The trend analysis shows that people are environment-conscious and many companies are 
willing to act environmentally friendly. Swedish people want to continue drinking bottled water 
but at the same time are concerned about the environment. The solution to this contradictive 
request is an environmental friendly water carbonator system. A great amount of state of the art 
carbonators on the market have been evaluated and compared with the need specification. The 
solution is a customized water carbonator system that consists of a SodaButler Family, a CO2-
certified tap, a Clearly 6-steps multi-filter, and a 15 kg CO2-tube from Air Liquide. A 5-year 
consumption with the chosen water carbonator system will cost less than 20 000 Swedish 
crowns. The carbonated plain filtered water is suggested to be served in fancy carafes with 
hermetic covers. 
 
Bottled water companies emphasize the following sales points: The water should have low and a 
well-balanced mineral content. CO2-concentration should be low and give fine tight bubbles. 
The bottle design is an essential tool to enhance water’s status and its commercial value. The 
product should have other unique qualities than just thirst quenching.  
 
Two water concepts have been generated during the product design part, and they are oxygenized 

water and LoveJoyWater. The idea behind oxygenized water is that it will supply the body with 
additional oxygen to create a sense of relaxation and alertness. However, the analysis proves that 
the oxygenized water concept does not work because the intestine cannot absorb sufficient 



amount of oxygen directly from water. And further more, the oxygen level in oxygenized water 
is far to low, compared to the body’s oxygen consumption. The other concept is called 
LoveJoyWater, which contains amino acid phenethylamine (PEA) and other substances from 
chocolate so that the water will give all the positive effects that are related to chocolate and love. 
The best thing is that LoveJoyWater contains zero sugar and fat. Phenethylamine is an amino 
acid that occurs naturally in the human body, especially high level at lovesick people, and 
chocolate. The idea behind LoveJoyWater is that the product will generate the feelings of 
euphoria. 
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Definitioner och begrepp som används I rapporten 
 
SLV – Livsmedelsverket, ”den centrala myndigheten för frågor som gäller livsmedel, inklusive 

dricksvatten.” 
 
Grundvatten – vatten som lagras i berggrunden eller i underjordiskt hålrum. 

 
Källvatten – Grundvatten som rinner av sig självt upp ur marken. (NE) 
 
Fine water – Syftar på alla flaskvatten som finns listade på FineWaters.com 

 
KfS – Konsumentföreningen Stockholm 

 

SKOP – Ett underökningsföretag som bland annat arbetar med marknads- och 

opionsundersökningar. 
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1. Inledning 
I detta kapitel redogörs examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, metod, syfte och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Kolsyrat vatten på flaska är gott men det tär hårt på miljön eftersom produktionen och de ofta 
långa transporterna bidrar till ökat utsläpp av växthusgaser. Elite Hotel vill av miljöskäl inte 
längre servera buteljerat vatten men vill gärna fortsätta sälja vatten i sina restauranger.  
 
Eftersom Sveriges vattenledningssystem anses vara av världsklass och att våra kranvatten är 
goda och rena så vill företaget undersöka möjligheten att kolsyresätta vattnet själv och servera 
det i fina flaskor. En del av förtjänsten kommer att gå till att gräva brunnar i Sudan, som är en av 
världens torraste platser. För kunden blir mervärdet att vattnet är kolsyrat, serveras på elegant 
tillbringare och att han eller hon stöder vattenprojektet i Sudan. Ett eget kolsyresättningssystem 
skulle innebära att Elite Hotel får tillgång till både billigare och miljövänligare kolsyrat vatten 
samtidigt som företaget bidrar till något gott i samhället, för kunderna och människorna i Sudan.  

1.2 Problemformulering 
Examensarbetets huvuduppgift är att konstruera en kostnadseffektiv anordning som kan 
kolsyresätta kranvatten och tappa det på flaskor. Arbetet kommer även att inkludera andra 
vattenförädlingsmetoder samt kriterier som kan höja vattnets kommersiella värden.  

1.3 Metod 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng (HP), vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete. 
Arbetsprocessen delas in i tre lika delar. I den första delen görs en förstudie inom ämnesområdet. 
Den andra delen består av produktframtagning och utveckling. Den sista delen omfattar 
konceptframtagning och rapportskrivning. 
 
Eftersom arbetsuppgiften involverar både människor och teknik så tillämpas både de kvantitativa 
och kvalitativa metoderna för att få fram en lösning som är baserad på ett helhetsperspektiv. 
Först och främst görs en förstudie inom området dricksvatten. Det innebär informationssökning 
av redan publicerade material såsom tidskrifter, gamla examensarbeten, nyhetsartiklar, 
arkivfilmer och nyckelordssökning på Internet. Intervjuer och observation på plats är också 
aktuella för att få fram mer specifik information och tyst kunskap. 
 
Information om konsumenters vanor och attityder gentemot flaskvatten och deras benägenhet att 
övergå till kolsyrat kranvatten samlas in genom diskussionsforum på Internet och publicerade 
undersökningar. 
 
För att få en inblick i Elite Hotels verksamhet och arbetsrutiner har fältstudie och intervjuer 
gjorts hos företaget. Observation på plats har också gjorts för att ta fram kökets planritning och 
arbetsytor. Företagets försäljningssiffror har använts för att räkna fram den egentliga 
förbrukningen av kolsyrat vatten. Intervjuer har valts att göras relativt sent i förstudiefasen 
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eftersom författaren vill skaffa sig en grundlig förförståelse inom ämnesområdet först. En bättre 
förförståelse främjar intervjusituationen på många sätt, exempelvis kan mera specifika och 
relevanta frågor ställas och att författaren kan senare kritiskt bearbeta svaren. 
 
Resultatet från förundersökningen kommer att resultera i en kravspecifikation, som i sin tur blir 
ett underlag för det tekniska arbetet, dvs. framtagningen av kolsyreanläggningen. 
 
Vid framtagningen av kolsyresystemet kommer KTHs produktframtagningsmetoder att tillämpas. 
Först och främst undersöks de lösningar som redan finns på marknaden, så för att slippa 
”uppfinna hjulet på nytt”. Sedan undersöks möjligheten att förbättra befintliga lösningar på 
marknaden så att de uppfyller kravspecifikationen (produktutveckling). Om det visar sig att det 
redan finns en ändamålsenlig lösning så kan det vara aktuellt att knyta kontakt med tillverkaren 
av lösningen för ett samarbete. Finns det flera lämpliga lösningar så görs en grundlig utvärdering 
bland lösningsalternativen för att sedan utse det mest lukrativa alternativet, där avtalet ser bra ut 
och är fördelaktigt för Elite Hotel. 
 
I det här stadiet ska man kunna besvara frågor av typen: Är det mer lönsamt att köpa in ett 
färdigt system eller bättre att designa ett eget? Och beroende på undersökningsresultatet så 
kommer författaren antingen att designa ett helt nytt system, vidareutveckla och modifiera 
befintliga lösningar eller utföra en grundlig utvärdering av redan existerande lösningar på 
marknaden. 

1.4 Syfte och avgränsning 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en kostnadseffektiv, miljövänlig och smidig anläggning 
som kan kolsyresätta kranvatten och tappa det på flaskor. Arbetet avgränsas till Stockholms 
vatten med Elite Palace Hotel i Stockholm som undersökningsobjekt. I undersökningen ingår 
även aspekter som: maskinkapacitet, maskinkonstruktion, riktlinjer för flaskdesign, förslag för 
arbetsrutiner hos Elite Palace Hotel, vattenförädlingsmetoder, lönsamhetsanalys och 
konceptframtagning av ett unikt vatten. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som behövs för att underlätta vidareläsning av analysdelen. 

2.1 Faktorer som påverkar koldioxidens löslighet I vatten 
Koldioxidens löslighet i vatten beror på tryck och temperatur. Grovt förenklat kan man säga att 
koldioxidens löslighet i vatten är optimal vid låga temperaturer (runt 4 °C) och högt tryck.1 Det 
som vi dagligen kallar kolsyra är produkten av en reaktion mellan koldioxid och vatten. 
Koldioxid löser sig relativt bra i vatten och vid högre tryck ökar lösligheten ytterligare. Kolsyrat 
mineralvatten har i regel behandlats med koldioxid under övertryck och förvaras i hermetiska 
behållare för att bevara kolsyran. Kolsyras reaktionsformel är enligt nedan:  

 
CO2 g( ) + H2O H2CO3  

 
Kolsyrans kemiska beteckning är H2CO3, det vill säga en förening av en koldioxidmolekyl och 

en vattenmolekyl.2 Reaktionen kan lätt gå åt andra hållet, så att koldioxiden övergår till gasform, 
om temperaturen stiger eller om trycket sänks.  
 
Kolsyrat vatten kan också framställas genom tillsättning av torris (kolsyresnö) i vatten. Drycken 
kyls och kolsyresätts då samtidigt och som bonus får man en sprakande effekt.3 Denna metod är 
dock mer som ett partytrick än en konventionell kolsyresättningsmetod eftersom torrisen är 
extrem kall, - 78,5 °C, och vid ovarsam hantering kan den orsaka köldskador. 

2.2 Klassificering av kolsyrehalt 
Det finns många flaskvattenmärken på marknaden idag där kolsyremängden varierar mycket. För 
att underlätta kundens val av önskad kolsyrehalt har FineWater.com delat in kolsyrehalten i 
följande kategorier samt kommit med rekommendationer om serveringstemperatur för respektive 
kategori: 
 

• Bold 
o Vatten med mycket hög kolsyrehalt som ger stora och intensiva bubblor (Perriere, 

Ty Nant, Calistoga) 
o Serveras vid 17°C 

• Classic 
o Vatten med medium kolsyrehalt som ger medelstora bubblor (Appolinaris, 

Gerolsteiner, San Pellegrino) 
o Serveras vid 16°C 

• Light 

                                                
1 Rent vatten har maximal densitet vid 4 °C. 
2 http://www.ne.se/jsp/search/show_section.jsp?i_sect_id=AE9449&i_word=kolsyra&i_history=1 
3 http://www.kolsyra.se/fakta.html 
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o Vatten med mindre kolsyrehalt som ger mindre bubblor än Classic (Ramlösa, 
Sole, Galvanina) 

o Serveras vid 14°C 
• Effervescent  

o Vatten med minimal kolsyrehalt som ger små fina bubblor. 
o Blir snabbt avslaget och går över till stilla vatten (Bandoit, Voss, Highland 

Spring) 
o Vatten inom denna kategori är eftertraktat och är ofta dyrare än andra grupper. 
o Serveras vid 13°C 

• Still 
o Vatten utan kolsyra. 
o Serveras vid 12°C  

 
Man kan kontrollera bubblornas storlek och intensitet genom att variera kolsyremängd och/eller 
serveringstemperatur. Tumregeln: Ju högre kolsyrehalt och ju kallare serveringstemperatur, desto 
större, starkare och aggressivare bubblor. Vill man ha små fina bubblor kan man antingen låta 
det syrerika vattnet andas en stund innan servering eller servera det vid en högre temperatur. 
 

2.3 Kolsyra och hälsa 
Enligt Jörgen Malmquist, docent i internmedicin (NE), så har kolsyrat vatten inte så stor 
inverkan på kroppen. Den koldioxidmängd som finns i kolsyrat vatten är försumbar jämfört med 
den koldioxidmängd som bildas naturligt i kroppen vid ämnesomsättning. Ramlösa har 
exempelvis en kolsyrehalt på 0,45 mg/l och kolsyremaskinen Soda Stream Design ger en 
kolsyrehalt på 0,78 mg/l.4 En vuxen förbrukar ca 0,5 liter syre per minut i vila.5 Det motsvarar 
ungefär 650 mg syre per minut vid standard tryck och temperatur (STP). Viktförhållande mellan 
en syrgasmolekyl och en koldioxid molekyl är 8:11.6 Det betyder att vid fullständig förbränning 

så producerar kroppen ca 650
11

8
mg /min 894mg /min , vilket är över 1000 gånger mer 

koldioxid än det som finns i en liter starkt kolsyrat vatten. En stor mängd koldioxid från kolsyrat 
vatten rapar man ut och resten avlägsnas enkelt via lungorna med utandningsluften. 

                                                
4 Test av kolsyremaskiner i Råd & Rön  2007 
5 Källa: Nationalencyklopedin (http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=114320) 
6 atommassa(C) = 12u, atommassa(O) = 16 u, M(CO2) = 44g/mol, M(O2) = 32g/mol 
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2.4 Vatten 
En vattenmolekyl består av en syreatom och två väteatomer och har den kemiska beteckningen 
H2O. Jordens yta består av ca 2/3 vatten. Av all jordens vatten är det enbart 2 % som är 
sötvatten, även kallas för färskvatten. 80 % av all sötvatten är bundet som is i polarområdena och 
i glaciärer. De resterande 20 % finns i floder och sjöar samt som grundvatten och markvatten. 
Det är alltså endast 0,4 % av jordens totala vattenmängd som är drickbar (om man utgår från att 
all icke frusna sötvatten är drickbart). Det är nederbörden som förser jorden med färsktvatten. En 
vuxen innehåller ca 55-60 % vätska och det är väldigt viktigt att vätskebalansen bibehålls för att 
kroppen ska kunna fungera normalt. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden eftersom det 
är ett nödvändigt medium för många biokemiska reaktioner. (Källa: NE) 
 
Vatten är i sin renaste form färglöst, luktlöst och smaklöst. Syre- och väteatomer hålls samman 
av starka kovalenta bindningar, dvs. varje väteatom delar ett elektronpar med syreatomen, och 
utgör vattenmolekylen. Vattnets polära egenskaper samt förmåga till vätebindning gör det till ett 
utmärkt lösningsmedel för salter och molekyler med polära grupper. Jordskorpan innehåller flera 
mineraler som lätt kan upplösas av vatten. De flesta vatten i naturen innehåller mer eller mindre 
lösta salter och mineraler. Det är sammansättningen av salter och mineraler i vatten som 
bestämmer dess karaktäristiska smak. Havsvatten innehåller till exempel höga halter av 
natriumklorid, dvs. vanligt koksalt, som gör havsvattnet salt. Vatten som lagras i berggrunden 
eller underjordiskt hålrum kallas grundvatten. Källvatten är grundvatten som tagit sig upp ur 
marken på grund av vattnets övertryck och bildar en källa. Mineralvatten är grundvatten eller 
källvatten som måste ha ett visst salthalt. Vatten från sjöar och vattendrag kallas ytvatten. 
Ytvatten är en blandning av grundvatten och regnvatten och innehåller ofta organiskt material 
samt andra mikroorganismer. 

2.5 Hårdhet hos vatten 
Vattnets hårdhet, mäts i tyska hårdhetsgrader °dH, indikerar mängden kalcium, magnesium och 
järn som finns i en liter vatten. Det är en linjär skala där 1°dH motsvarar 7,1 mg kalcium, 4,3 mg 
magnesium eller 10,0 mg järn. Det finns studier som visar samband mellan konsumtion av hårt 
vatten och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid upphettning av hårt vatten fälls kalk 
ut. Hårt vatten ger dåligt lödder vid tvätt eftersom det bildas kalktvål istället. 

2.6 Funktionellt vatten (functional water) 
Nedan följer en kort presentation av de olika funktionella vatten som finns på marknaden idag: 
 
Sportdrycker hör till den populäraste gruppen inom funktionellt vatten. Exempel på sportdrycker 
är Pepsis Gatorade och Coca Colas Powerade. De tjänar som törstsläckare och ger 
energitillskott. Sportdrycker brukar innehålla kolhydrater i form av glukos samt salter och 
mineraler som natrium och kalium för att kompensera saltförlusten genom svettning vid fysisk 
aktivitet. 
 
Energidrycker, exempelvis Redbull, innehåller uppiggande ingredienser som koffein och taurin, 
socker, vitaminer, aminosyror och andra smakämnen. 
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Färdigbryggt te anses vara hälsosamt eftersom det innehåller antioxidanten polyfenol och 
innehåller låg kalorihalt. 
 
Designade fruktjuicer innehåller förutom vanligt fruktjuice även tillskott av olika näringsämnen 
och mineraler. Det finns till exempel juice med tillskott av kalcium. Designade juicer har i regel 
någon form av näringstillskott och mycket låg sockerhalt. 
 
Sojadrycker innehåller sojaproteiner och är en bra ickeanimalisk proteinkälla. Drycken kan 
ersätta en hel måltid eller användas som kosttillskott. 

2.6.1 Likheter mellan funktionellt vatten och funktionell mat 
Funktionell mat är mat som ger mer än den ordinära näringen. Tidningen Food Technology som 
ges ut av Institute of Food Technologists, IFT

7, har listat upp några viktiga kriterier som anses 
ligga bakom fenomenets framväxt. Nedan följer kriterierna som även är tillämpningsbara för 
funktionellt vatten: 
 

1. Går ner i vikt eller åtminstone kontrollerar den. Produkten ska ge näring och stark 
mättnadskänsla i förhållande till dess energiinnehåll. 

2. Sänker kolesterolvärdet 
3. Motverkar högt blodtryck 
4. Reglerar blodsockernivå 
5. Motverkar diabetes 
6. Främjar skönheten – t ex. ger bättre naglar, finare hår och hud. 
7. Produkten är färsk, enkel och nyskördad. Ju kortare transport från producent till 

slutkonsument, desto färskare och miljövänligare produkt. 
8. Ger energikick, uthållighet samt ökar den mentala vakenheten. 

 
 

                                                
7 Källa: http://www.alltommat.se/nyheter/har-ar-nya-supermaten-1.7168 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas de tillvägagångssätt som författaren har använt sig av för att samla in 

data. 

3.1 Fine Water 
För att undersöka flaskvattens mineralinnehåll och kommersiella värden har grunddata inhämtats 
från över 350 vattenmärken från FineWaters.com. Data om mineralinnehållet har matats in för 
hand och sammanställts i en Excel-fil. Eftersom inmatningen har utförts manuellt så finns det en 
liten risk att författaren har gjort enstaka misstag vid inmatningen. För att minimera felkällan har 
författaren kontinuerligt dubbelkollat de inmatade värdena med originalet. De värden som 
avviker för mycket från normen har antingen blivit granskade en extra gång eller förkastats. 
Eftersom det är en kvantitativ undersökning så skulle några enstaka bortfall inte påverka 
resultatet nämnvärt. 

3.2 SKOP-undersökning och diskussionsforum på Internet 
Författaren har använt sig av flera källor för att undersöka det svenska folkets attityder gentemot 
buteljerat vatten och andra trender. Dels har examensarbetet använt sig av data från en 
omfattande kundundersökning som gjorts av undersökningsföretaget SKOP, i slutet av år 2007, 
där över 1000 personer var involverade. En sådan omfattande undersökning ger mycket bättre 
validitet jämfört med datainsamling genom till exempel intervju med enstaka personer ”på stan”. 
Dessutom behöver inte författaren ”uppfinna hjulet på nytt” och kan istället fokusera på andra 
arbetsmoment.  
 
Författaren har också använt sig av diskussionsforum på internet för att samla in olika 
infallsvinklar från konsumenter. Författaren anser att diskussionsforum på internet är en bra 
informationskälla eftersom informationen i regel är aktuella och har stark anknytning till ämnet i 
fråga. Ofta inleds diskussionen i samband med någon nyhetsartikel om ämnet och det händer att 
medlemmar hänvisar till andra relevanta artiklar eller diskussionstrådar för att stödja sina 
ståndpunkter. Eftersom medlemmarna får vara anonyma så kan de på ett ärligt sätt framföra sina 
åsikter och idéer. Det är här man kommer åt vilda idéer och åsikter. De olika idéer som samlas in 
från diskussionsforumen jämförs sedan med data från SKOP:s förhållandevis mer kontrollerade 
undersökning och därmed fås ett helhetsperspektiv. 

3.3 Intervju 
För att samla in mer specifika data som arbetsrutiner, planritningar och försäljningsdata har 
intervjuer och observation gjorts på plats hos Elite Palace Hotel och Vassa Eggen. Intervjuerna 
har varit ganska spontana och ägde rum i avslappnande miljöer, ofta över en fika. Samtalen 
spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att författaren ska få möjligheten att gå igenom det 
som sägs under intervju efteråt, ifall han missat något. Dokumentation har skett i form av digitala 
bilder av arbetsytor och aktuella anläggningar. 



 - 8 - 

3.4 Internet sökmotor och telefonsamtal 
Författaren har använt sig av Internet, mest med google.se, för att söka befintliga 
lösningar/produkter. Eftersom vissa produkter saknar prisinformation så har författaren även 
ringt upp ett flertal återförsäljare för att ta reda på aktuella offertförfrågningar, produktens 
tekniska data samt knutit kontakter med företagen för eventuella samarbeten. 
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4. Data från empirin 
I detta kapitel presenteras de inhämtade data som analysen senare kommer att bygga på. 

4.1 Trenden 
Vi lever i en miljömedveten tid där miljöfrågor har diskuterats och uppmärksammats flitigt på 
sistone i media. Till exempel har Al Gore släppt den prisbelönade dokumentären The 

unconvinient truth år 2006 som handlar om växthuseffekten samt upplysning om vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att vi ska kunna uppnå en hållbarare framtid.  
Människor blir allt mer engagerade och ta ställning i miljöfrågor. Miljödebatterna har tillexempel 
fått hamburgarjätten McDonald’s att sluta sälja flaskvatten.8 I San Francisco förbjuds flaskvatten 
för statliga anställda.9 De flesta företag försöker hitta olika metoder för att minska på 
koldioxidutsläpp. Exempelvis har bryggeriet Carlsberg utbildat sina lastbilschaufförer i 
ecodriving, dvs. hur man kör bränslesnålt, och fick Vägverkets miljöpris 2003.10Företaget 
Sportaktive

11
 har gjort det miljömedvetna valet att sälja sportbrustabletter istället för sportdricker 

i flaskor, för att eliminera koldioxidutsläpp till följd av vattentransport och flasktillverkning. De 
flesta restauranger hakar på trenden att sluta med flaskvatten och letar istället efter 
miljövänligare alternativ. 

4.2 Försäljning av buteljerat vatten inom Sverige mellan år 1983 - 2006 
Enligt försäljningssiffror från Branschorganisationen Sveriges Bryggerier, som sträcker från år 
1983 fram till 2006, har den årliga försäljningen av förpackat vatten i överlag ökat varje år. 
Försäljningen når sin kulmen år 2006 med ungefär 190 miljoner liter. Se Figur 1. 
 

                                                
8 http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article705941.ab 
9 http://www.cnn.com/2007/HEALTH/07/27/pepsico.aquafina.reut/ 
10 http://www.vv.se/templates/page3____5684.aspx 
11 http://www.sportaktive.com/shop/information.php?info_id=2&language=se 



 - 10 - 

 

Figur 1. Försäljning av buteljerat vatten inom Sverige baserat på Sveriges Bryggeriers 
försäljningssiffror 

 
Enligt en undersökning av Konsumentföreningen Stockholm, KfS, sjönk försäljningen av vatten 
på flaska under år 2007 med dryg 4 % och under hösten var minskningen 11 % jämfört med 
samma period året innan.12 Siffrorna är baserade på dagligvaruhandels försäljning av flaskvatten 
i Sverige. KfS menar att minskningen (också trendbrottet) har en klar koppling till debatten om 
flaskvattnets negativa effekter på miljön som florerat i media den senaste tiden. Det fanns många 
händelser som förhindrat utvecklingen. Bland annat presenterade Konsumentföreningen 
Stockholm en rapport om Totala koldioxidutsläpp från konsumtion av förpackat vatten i Sverige 

där det framgår att konsumtion av flaskvatten under år 2006 har orsakat ett utsläpp på ca 34 000 
ton koldioxid. I rapporten framgår det också att det mesta utsläppet kommer från produktion, 
flasktillverkning och transport.  

4.3 Kundattityd 
Försäljningssiffrorna visar en tydlig trend att konsumtion av flaskvatten har dalat kraftigt år 2007 
jämfört med 2006. För att få en helhetsbild av situationen så är det intressant att även undersöka 
konsumenters attityder gentemot buteljerat vatten år 2007. 

 

 

                                                
12 http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=706000 
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4.3.1 SKOP:s kundundersökning 
I slutet av 2007 gjorde undersökningsföretaget SKOP, på uppdrag av Konsumentföreningen 

Stockholm, en kundundersökning om buteljerat vatten i Sverige. Undersökningen omfattar ca 
1000 slumpvist utvalda personer ur befolkningsregistret i åldern 18 till 84 år. Fördelningen 
mellan könen, åldersgrupper och geografisk spridning är relativt jämn. Data samlades in med så 
kallad tele-SKOP-metod, vilket innebär att undersökningen sker per telefon med personer som 
har spårbara telefonnummer. För personer som inte kan intervjuas via telefon av ett och annat 
skäl sker undersökningen via postal enkät. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig för 
gratisnedladdning på KfS:s hemsida.13 Nedan presenteras resultatet från SKOP:s undersökning 
samt författarens analys. 

4.3.2 Andel som uppmärksammat debatten om buteljerat vatten 
För att ta reda på hur stor del av befolkningen som har uppmärksammat debatten om flaskvatten 
och dess miljöpåverkan upplyste SKOP först respondenterna om att det på den senaste tiden har 
pågått en debatt om hur produktion och transporter av flaskvatten har påverkat miljö. Sedan 
ställdes frågan: ”Har Du uppmärksammat den debatten?”. Resultatet blev enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Resultatet från SKOP:s undersökning om buteljerat vatten (Från SKOP) 

Från SKOP:s undersökning framgår det att majoriteten, 79 %, av Sveriges befolkning har 
uppmärksammat debatten om buteljerat vatten och dess inverkan på miljö. Det är personer 
mellan 35- 74 år som uppmärksammat debatten i större utsträckning. 
 

                                                
13 http://www.konsumentforeningenstockholm.se 
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Undersökningen visar också att det är personer med hög inkomst och lång utbildning som 
uppmärksammat debatten i större utsträckning. Figur 3 nedan visar fördelningen och sambandet 
mellan grupper med olika utbildningsnivåer och inkomster samt utsträckningen av 
uppmärksamheten kring debatten. 

 

Figur 3. Resultatet från SKOP:s undersökning med avseende på utbildning och inkomst 
(Från SKOP) 

4.3.3 Dryckesvanor av buteljerat vatten innan vattendebatten 
På frågan: ”Hur ofta brukade du dricka buteljerat vatten innan debatten startade?”, svarade 
respondenterna enligt Figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Resultatet från SKOP:s undersökning om dryckesvanor av buteljerat vatten innan 
debatten (Från SKOP) 
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Det var 27 % av befolkningen som drack buteljerat vatten varje vecka eller oftare. SKOP:s 
undersökning visar också att det är följande grupper som brukade dricka buteljerat vatten i större 
utsträckning: 

• Yngre personer 
• Personer med lång utbildning 
• Personer med hög inkomst 
• Gifta/samboende 
• Personer med förskolebarn och 
• Storstadsbor 

4.3.4 Vattendebattens påverkningsgrad 
För att ta reda på till vilken grad flaskvattendebatten har påverkat storkonsumenternas 
dryckesvanor så ställde SKOP frågan: ”Har vattendebatten påverkat Dig så att Du nu dricker mer 
vatten på flaska än tidigare, dricker mindre vatten på flaska än tidigare, dricker ungefär lika 
mycket flaskvatten som tidigare eller helt har slutat att dricka vatten på flaska?”. Resultatet blev 
enligt Figur 5 nedan.  

 

Figur 5. Resultatet från SKOP:s undersökning om dryckesvanor efter debatten (Från 

SKOP) 

Resultatet visar att majoriteten, 52 %, har inte påverkats alls av debatten, utan fortsätter dricka 
ungefär lika mycket flaskvatten som tidigare. 29 % drack inte vatten på flaska innan debatten. 
Däremot har hela 17 % slutat eller minskat sin flaskvattenkonsumtion pga. av vattendebatten. 
Det är de som drack mycket flaskvatten före debatten som i större utsträckning slutat eller 
minskat på sin flaskvattenkonsumtion. 17 % kanske ser litet ut, men tar man hänsyn till att det är 
endast 27 % som är storkonsumenter och att det är 17 % procent totalt som ändrat sina vanor så 
är det relativt mycket. Det är kvinnor som i större utsträckning påverkats av debatten jämfört 
med män. Det är 1 % som anger att de dricker mer flaskvatten än innan debatten.  
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4.3.5 Andelen som tror att flaskvatten är nyttigare än kranvatten 
Vattenproducenters marknadsföring brukar ge en uppfattning om att flaskvatten är nyttigt, 
exempelvis används uttrycket ”Ramlösa Hälsobrunn” av Carlsberg. För att ta reda på vad det 
svenska folket anser om flaskvattens nyttighet ställde SKOP följande fråga: ”Tror Du att vatten 
på flaska är nyttigare än kranvatten?” och resultatet blir enligt Figur 6 . 

 

Figur 6. Resultatet från SKOP:s undersökning om vad konsumenter anser om flaskvattens 
nyttighet (Från SKOP) 

Resultatet visar att det är totalt 9 % av de tillfrågade som anser att flaskvatten är nyttigare än 
kranvatten. Det finns ett klart samband, enligt Figur 6, mellan tron på flaskvattens nyttighet och 
konsumtionsgraden, om man bortser från gruppen som aldrig drack flaskvatten. Det är 
storkonsumenter som i större utsträckning tror på att flaskvatten är nyttigare än kranvatten.  
Undersökningen visar också att det är män och yngre personer som tror det i större utsträckning 
än kvinnor och äldre.  

4.3.6 Analys av empiridata från SKOP- och KfS-undersökningar 
Det är en stor del av befolkningen som uppmärksammat vattendebatten. Men det är mer än 
hälften som inte låter sig påverkas. Det är bara storkonsumenter som i större utsträckning ändrat 
sina vanor. En trolig förklaring till att det är så många som inte ändrat sina dryckesvanor, trots 
debattens uppmärksamhet, är att de tillhör småförbrukare som inte anser att deras vanor har 
någon avgörande betydelse ur miljösynpunkt. En annan förklaring till att det är ganska många 
som inte ändrat sina vanor är att flaskvatten har något som kranvatten saknar, nämligen kolsyra. 
Ur det avseende är kolsyrat flaskvatten inte likvärdigt med kranvatten. 
 
Trendbrottet under hösten 2007 är ett tecken på att konsumenterna i överlag har tagit till sig 
miljödebatten och visar att de är villiga att agera miljöriktigt, åtminstone storkonsumenterna. 
Andra orsaker till trendbrottet kan vara larm om bakterietillväxt i flaskvatten som gör sig 
påminda i media. Aftonbladet.se publicerade under hösten 2007 en artikel som upplyser om att 
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flaskvatten kan innehålla fler bakterier än kranvatten samt varnar läsare för höga mineralhalter 
hos flaskvatten.  Det finns också studier, genomförda av bland annat Folkhälsoinstitutet, som 
visar att flaskvatten kan innehålla 100 gånger fler bakterier jämfört med kommunalt vatten.  
Folkhälsoinstitutets undersökning visar att halten av mikrober i flaskvatten som har stått en 
längre tid i vattenautomater kan uppgå till 1000 gånger mer än kranvatten. Detta måste till en 
viss grad ha påverkat försäljningen av flaskvatten under år 2007. 
 
I överlag så vill konsumenterna fortsätta dricka flaskvatten men samtidigt vill handla 
miljövänligt. Den här intressekonflikten kan lösas med ett vatten som är miljövänligt och har 
flaskvattens önskvärda egenskaper. 
 
För att ta reda på vilka egenskaper som är önskvärda hos flaskvatten har författaren studerat 
gamla examensarbeten, konsumentattityder på olika diskussionsforum på Internet och 
säljargumenten som finns listade hos finewater.com. De informationerna som samlas in från 
olika källor kan med fördel jämföras med varandra och därmed kan en riktigare slutsats dras, 
baseras på ett helhetsperspektiv. 

4.3.7 Resultat från tidigare arbete inom flaskvatten 
Enligt ett arbete, Vatten på flaska – Immateriella och materiella värden knutna till produkten , 
har Bark och Book identifierat följande egenskaper som är önskvärda hos flaskvatten: 

• Hälsosamt 
• Gott 
• Kolsyrat 
• Ger god smakupplevelse (helheten) 
• Rent 
• Friskt 
• Törstsläckande 
• Tillgänglighet 

 
4.3.8 Attityder kring flaskvatten från diskussionsforum 
Attityder kring buteljerat vatten har också samlats in från olika diskussionsforum17 på Internet. 
Detta tillvägagångssätt känns effektivare och mer målgruppsinriktat än att ”plocka folk på gatan” 
på måfå eftersom internetforum lockar till sig människor som är entusiastiska och kanske mer 
insatta inom ämnet. Syftet är att samla in olika tankegångar och idéer som senare kan jämföras 
med tidigare undersökningar inom ämnet buteljerat vatten. Här jobbar författaren som en extern 
observatör och har inte på något sätt försökt påverka resultatets utgång. Författaren försöker här 
återge så gott det går en helhetsbild av observationen. 

                                                
14 http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article663422.ab 
15 http://www.ktl.fi/portal/svenska/presentation/aktuellt?bid=2075 
16 Magisteruppsats 2005 av Katey Bark och Emilie Book, Ekonomihögskolan, Lundsuniversitetet. 
17 http://www.vadargrejen.se/2007/07/vad-r-grejen-med-att-kpa-vatten.html 
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Nedan följer en sammanställning av de olika åsikterna om buteljerat vatten från 

diskussionsforum: 

• ”Köpvatten är lyxigt och trendigt.” 
• ”Flaskvatten står färdigt och välkylt i kylskåpet.” 
• ”Jag betalar för flaskan snarare än för vattnet.” 
• “Det svenska vattnet är av bra kvalité - men det känns mer som en bättre idé - att betala 

för något som man inte har i kranen - än att betala för det som man får gratis i kranen.” 
• ”Vill åt kolsyran, men slippa sockret.” 
• “Man köper en känsla. Det är soft/lyxigt/najs att köpa något att dricka.” 
• “Jag begriper mig inte på att någon gillar kolsyrat vatten... Kranvatten är bäst.” 
• “Istället för att köpa en dricka med socker eller andra tillsatser i, som du oftast ändå bara 

blir törstigare av, kan du köpa vatten.” 
• ”Ett garanterat rent mineralvatten på flaska känns tryggare och det smakar garanterat 

friskt, rent och gott.” 
• “Men faktum är att vattnet i vissa orter kan ha en viss bismak. Och ganska ofta kan vi 

läsa om incidenter då en kommuns vatten blivit infekterat eller förorenat.” 
• ”Jag är för lat för att ta med mig kranvatten ut på stan”  
• ”Smaksatt mineralvatten är perfekt. Att miljön skulle påverkas av det har jag aldrig tänkt 

på.” (Enligt SKOP-undersökning: 22 % av Sveriges befolkning har inte uppmärksammat 
vattendebatten 2007) ) 

Utifrån åsikterna ovan har författaren identifierat egna produktegenskaper som är önskvärda att 

ha med i lösningen, så att en produkt som uppfyller kundernas attityder kan tas fram. 

Slutprodukten ska ha en snygg design, vara törstsläckande, utan socker samt ge en känsla av 

trygghet. Kolsyra är en av anledningar till att folk köper flaskvatten eftersom den saknas hos 

kranvatten. Men det finns också konsumenter som föredrar stilla, ej kolsyrat, vatten så 

slutprodukten ska även tillfredsställa denna grupp. Produkten, kärnprodukten plus andra 
mervärden, ska i sin helhet frambringa en positiv upplevelse hos konsumenten. 

                                                
18 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article570885.ab 
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4.4 Mineralinnehåll hos Fine Waters 

För att undersöka mineralinnehållet hos flaskvatten har hundratals buteljerat vatten på 

FineWater.com studerats. Det är en amerikansk webbsida som specialiserat sig på vatten som 

anses vara finare och har ett högre värde än vanligt vatten. På FineWater.com presenteras de 

mest populära buteljerade vatten från hela världen, där ingår bland annat svensk Ramlösa och 

Malmbergs källvatten. Alla vattenmärken som finns listade analyseras noggrant, från land till 

land i alfabetisk ordning, och dess mineralinnehåll sammanställs för hand i en Excel-fil. Syftet är 

att undersöka mineralinnehållet från alla ”världens bästa vatten”, som i fortsättningen kommer 

att refereras som ”fine waters” i arbetet, och sedan jämföra det med Stockholms kommunala 

vatten och Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dessutom studeras också de olika 

säljargument som vattenproducenterna använder sig av.  

Mineralinnehållet av fine waters presenteras som grafer tillsammans med Stockholms vatten och 

Livsmedelsverkets gränsvärden. Graferna har tagits fram genom att de olika värdena för ett visst 

ämne sorteras i stigande storleksordning och sedan plottas upp mot ordningstalen. Syftet med 

graferna är att illustrera hur mycket mineralinnehållet varierar hos fine waters samt visar hur 

Stockholms vatten ligger till i förhållande till fine waters och Livsmedelsverkets gränsvärden. 

FineWater.com har inte möjligheten att lista upp deklarationsinnehåll för alla vattenmärken 

eftersom det förekommer avvikelser mellan ländernas innehållsdeklarationer. Av detta skäl har 

endast data inhämtats från innehållsdeklarationer som är tillgängliga. Det är ändå hundratals 

vattenmärken som kommer med i undersökningen så metoden ger ändå relativ hög validitet. 

Nedan presenteras mineralinnehållet av fine waters, Stockholms vatten och Livsmedelsverkets 

gränsvärden. 

4.4.1 Hårdhet 
Gränsvärdet för total hårdhet har tagits bort från Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, 
men kan fortfarande räknas ut med hjälp av gränsvärden för kalcium och magnesium. Det finns 
flera studier som visar att hårt vatten motverkar hjärt- och kärlsjukdomar och därmed finns det 
ett konsumentintresse för vattnets totala hårdhet. Figur 7 visar att Stockholms vatten är relativt 
mjukt, men gränsen ligger ändå högre än de flesta fine waters. Med andra ord så ligger 
Stockholms värde inom fine waters intervall och med god marginal under Livsmedelsverkets 
gränsvärde. 
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Figur 7. Fine Waters hårdhet 

4.4.2 pH-värde 
Neutralt vatten ligger på ungefär 7 pH-enheter. Livsmedelsverkets gränsvärden ligger inom 
intervallet 7,5 – 9,0 pH-enheter, vilket innebär att dricksvatten bör vara lite basiskt. Ett för högt 
pH-värde hos kommunalt vatten kan orsakas av överdosering av alkaliskt medel i 
beredningsprocessen eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar. För hög pH kan 
orsaka utfällningar och smak hos kommunalt vatten. Eftersom kommunalt vatten är hårt 
kontrollerat ligger det i regel alltid inom Livsmedelsverkets tjänliga gränsvärde. Stockholms 
vatten ligger inom fine waters pH-intervall. De låga pH-värdena hos vissa fine waters i Figur 8 
kan förklaras med att det består av vatten som är naturligt rikt på eller har tillförts kolsyra. 

 

Figur 8. Fine Waters pH-värde 
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4.4.3 Kalcium 
Kalcium behövs för att bygga upp och underhålla benstomme och tänder samt är nödvändigt för 
blodkoagulering och nervfunktion. Det rekommenderade dagliga intaget av kalcium för vuxna, 
enligt Livsmedelsverket, är ca 800 mg. Figur 9 visar att en liter av de flesta fine waters endast 
innehåller en bråkdel av det rekommenderade dagsbehovet. Den huvudsakliga kalciumkällan 
kommer från föda. Det finns mycket kalcium i mjölk, fil, yoghurt och ost. Kalciumhalt över 
Livsmedelsverkets gränsvärde, 100 mg/l, kan orsaka utfällningar vid uppvärmning samt skada 
textiler vid tvätt. Kalcium bidrar till vattnets hårdhet, där 7,1 mg kalcium motsvarar 1°dH, mäts i 
den linjära tyska hårdhetsskalan. 

 

Figur 9. Fine Waters Kalcium 

4.4.4 Magnesium 
Magnesium behövs för kroppens proteinsyntes och kalciumomsättning. Det rekommenderade 
dagliga intaget för vuxna är ca 300 mg. Rekommendationen varierar med ålder och kön. Figur 

10 visar att en liter av de flesta fine waters bara innehåller en bråkdel av Livsmedelsverkets 
dagliga intag. Den magnesiummängd man kan få i sig från dryck är försumbar jämfört med 
värdet för det dagliga behovet. Dessutom kan vatten som innehåller magnesiumhalter över 
gränsvärdet ge smak och i värsta fall kan göra vattnet osmakligt. Vatten med höga 
magnesiumvärde kan förekomma naturligt i naturen, men kan också tillföras från 
processkemikalier. Som Figur 10 visar så har Stockholms vatten låg halt av magnesium, i gott 
sällskap med ungefär hälften av alla andra fine waters. Stockholms vatten ligger inom fine 

waters intervall och med god marginal under Livsmedelsverkets gränsvärde. Magnesium bidrar 
till vattnets hårdhet, där 4,3 mg magnesium motsvarar 1°dH. Eftersom Stockholms vatten 
innehåller låga halter av kalcium och magnesium så är det relativt mjuk. Magnesium finns 
mycket i mejeriprodukter, kött, fisk och ägg. 
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Figur 10. Fine Water magnesium 

4.4.5 Fluor 
Måttliga mängder av fluor, ca 1,0 mg/l, har kariesförebyggande effekt samt stabilisera 
benvävnad. SLV har ingen direkt rekommendation för det dagliga intaget av fluor eftersom det 
inte räknas som ett livsnödvändigt spårämne, det vill säga ett ämne som är livsviktigt och behövs 
i kroppen endast i mycket små mängder. Men uppskattningsvis så behöver kroppen ca 3 mg fluor 
per dag. (Dietary reference Intakes, Institute of Medicine, USA, 1997) SLV:s gränsvärde ligger 
på 1,5 mg/l för dricksvatten. Halter över gränsvärdet ökar risken för tandemaljskador, så kallad 
fluoros. Det drabbar mest barn med mjölktänder eftersom de saknar skyddande emaljlager. 
Mineralvattnet Ramlösa, som innehåller 2,7 mg/l, måste således deklarera fluorhalten och 
varningstexten: ”Innehåller mer än 1,5 mg fluorid per liter. Bör ej intas regelbundet av barn 

under sju år.” Ramlösa får fortsätta säljas, trots hög fluorhalt, eftersom det är ett naturligt 
mineralvatten och Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten 
(LIVSFS 2003:45) tillåter en fluorhalt upp till 5 mg/l. 
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Figur 11. Fine Water fluor 

4.4.6 Natrium 
Natrium behövs för nervernas funktion och muskelverksamhet. Det har även en 
blodtryckshöjande effekt och kan vid stort intag leda till högt blodtryck (hypertoni). 
Livsmedelsverkets rekommendation för det dagliga intaget är 500 mg per dag, vilket motsvarar 
ca 2 gram koksalt (natriumklorid). För att minska risken för att drabbas av för högt blodtryck ska 
man inte konsumera mer än 6 mg koksalt per dag. Figur 12 visar att natriumhalten hos 
majoriteten av fine waters är för låg för att vi ska kunna få i oss det rekommenderade dagliga 
intaget från vatten. Vi får i oss mer än tillräckligt med natrium genom koksalt i maten så natrium 
i vattnet har inte så stor praktisk betydelse. Enligt Figur 12 så finns det ett fåtal vattensorter som 
innehåller natriumhalter långt över SLV:s gränsvärde, och det är dessa som skulle kunna förse 
kroppen med det dagliga intaget av natrium. Det är kanske inte många som kan och vill dricka så 
mycket saltvatten, eftersom natriumhalter över 200 mg/l kan ge smak. Natriumhalter över 
gränsvärdet kan förekomma naturligt i grundvatten. Dricksvatten kan också innehålla natrium 
från vägsalt och processkemikalier från vattenverk men Figur 12 visar att natriumhalten är riktigt 
låg hos Stockholms vatten, på en nivå där de flesta fine waters ligger, och långt under SLV:s 
gränsvärde. 
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Figur 12. Fine Water natrium 

4.4.7 Klorid 
Klorid kan finnas naturligt i grundvatten genom att regnvatten rinner igenom saltrika jordlager 
och löser med sig saltet. Grundvatten kan också ha påverkats av havsvatten. Råvatten kan få 
tillskott av klorid från vägsalt (natriumklorid). Kommunalt vattens kloridhalt eftersträvs att hållas 
på en låg nivå eftersom halter över gränsvärdet påskyndar korrosionsangrepp i vattenledningar.  
Figur 13 visar att Stockholms vatten har en låg kloridnivå och det är önskvärt eftersom halter 
över 300 mg/l kan ge smak. De flesta fine waters ligger också på samma kloridnivå som 
Stockholms vatten. Här ligger Stockholms kloridhalt med god marginal under SLV:s gränsvärde. 

 

Figur 13. Fine Water klorid 

4.4.8 Kommentarer om Fine Water 
Studien visar att Stockholmvattens mineralinnehåll ligger inom fine waters intervaller och att det 



 - 23 - 

ligger med god marginal under SLV:s samtliga gränsvärden. För en fullständig lista över 
Stockholms vatten och SLV:s gränsvärden, se Bilaga 1. 
 
Undersökningen visar att mineralhalter i de flesta förpackade mineralvatten är för låga för att det 
ska ha någon praktisk betydelse ur hälsoperspektivet. Om mineralhalter i vatten skulle vara 
tillräckligt höga för att kunna tillgodose kroppens dagliga intag av mineralämnen, skulle vattnet 
vara osmakligt.  

4.5 Fine Waters önskvärda egenskaper 
Förutom vattnets mineralinnehåll har författaren även kollat på andra faktorer som påverkar 
vattnets värde. En del vattenflaskor hos FineWater.com kan kosta mer än en flaska vin. 
Exempelvis kostar 70 cl vatten av märket Bling H2O över 300 kr. För att undersöka vad det är 
som gör fine waters så fina och värdefulla analyseras hundratals olika vattensorter från hela 
världen som finns listade på FineWaters.com.  
 
Trots att det finns studier som visar att buteljerat vatten inte är hälsosammare än kranvatten19, så 
finns det en marknad för buteljerat vatten i Sverige, och ännu större marknader i resten av 
Europa och i USA. 
 
Efter att hundratals olika vattentyper på FineWater.com har gåtts igenom har de vanligaste 
säljargumenten identifierats. Fine Waters omfattar allt från naturligt mineralvatten, källvatten, 
regnvatten, glaciärvatten till renat kranvatten. Det finns till och med vatten för nyfödda och 
personer som är känsliga mot mineraler (Daggio Natural Spring Water). Nedan följer en 
sammanfattning av några önskvärda kriterier från FineWaters.com, baserad på 
produktpresentationerna. 

4.5.1 Välbalanserad mineralsammansättning 
Mineralsammansättning ska vara välbalanserad, gärna rik på kalcium, magnesium och sulfat. 
Helst ska vattnet vara fritt från natrium, klorid och nitrat. Den gemensamma nämnaren för de 
flesta fine waters är att vattnet har passerat olika jordlager som mineralsätter och renar vattnet i 
många år innan det kommit till källan. Tidigare undersökning har visat att mineralinnehållet hos 
de flesta fine water är för lågt jämfört med kroppens dagsbehov för att det ska ge någon 
hälsoeffekt. Mineralers och salters huvudsakliga uppgifter är att ge vatten unika subtila smaker. 
Eftersom smak är en subjektiv upplevelse så är det svårt att peka ut en perfekt 
mineralsammansättning hos dricksvatten. Det som upplevs som gott hos den ena kan uppfattas 
som osmakligt hos andra.  

4.5.2 Låg mineralhalt 
Låg mineralhalt är eftertraktat eftersom det anses ger ”mjuk” och frisk smak utan mineralers 
eftersmak. The Good Water Guide, 1994 upplagan, använder mineralhalt som ett mått på vattnets 
renhet – ju lägre mineralhalt, desto renare vatten. Tekniskt sätt stämmer detta eftersom absolut 

                                                
19 http://www.expressen.se/nyheter/1.618672 
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rent vatten ska bara bestå av H2O och inget annat. Vatten under namnet Ice Age påstås bestå av 
smält snö och is. Andra exempel är Cape Grim som påstås innehålla regnvatten från exotiska 
ställen. Man kan finna slogan som ”Water from the end of the world” och ”Taste of tropical 

rain” hos vissa vattensorter. Det finns delade meningar om huruvida det är farligt eller ej att 
dricka avjoniserat vatten under en längre tid men enligt Livsmedelsverket är det inte farligt för 
normalkunsumenter som konsumerar 1,5 – 2 liter om dag att dricka avsaltat vatten. En liten 
mängd av salter behövs ändå för att ge vatten dess karaktäristiska smak. Destillerat (avsaltat) 
vatten upplevs av de flesta som fadd, främmande och karaktärslös.20 

4.5.3 Svag kolsyra 
Svagt kolsyrat vatten som ger små fina bubblor är eftertraktat och det är också inom denna 
kategori som vattnet är dyrast. 

4.5.4 Renhet 
Renhet är ett vanligt återkommande säljargument. Många fine waters framhävs ofta som gamla, 
orörda och ha varit välskyddade i flera tusen år från den mänskliga civilisationen och industriella 
verksamheter. (10 Thousand BC glaciar water) Exempelvis påstås Diamond från Australien 
härstamma från ”den sista orörda källan” i världen. Om det inte handlar om ”orörda källor” så är 
det vatten från grottor och orörda regnskogar i Tasmanien, eller något liknande i den stilen. 
Vattnet framställs som fritt från bakterier och föroreningar, men det finns studier som visar att 
flaskvatten innehåller fler bakterier än exempelvis kranvatten från Stokholms offentliga 
toaletter.21  

4.5.5 Hög status 
Vattenproducenter använder sig av kända personer för att marknadsföra sina produkter. Bling 
H2O-producenten marknadsför sin produkt genom att exponera den så mycket som möjligt 
tillsammans med kändisar. Bling H2O har bland annat dykt upp vid kändistäta events som till 
exempel MTV Video Music Awards och The Emmys. Mountain Valley Spring Water profilerar 
sig som ett givet val för presidenter, kungar, elitidrottare, och finsmakare. 

4.5.6 Mysticism 
Vatten måste ha en myt bakom sig eller en intressant bakgrund för att kunna sticka ut bland 
mängden. De flesta producenter brukar framhäva att deras vatten kommer från en hälsokälla. 
Exempelvis påstås vatten i Living Springs komma från indianernas heliga mark med läkande 
krafter. Här framhävs mystiken kring naturens rena och orörda vatten. Ett annat exempel är San 

Pellegrino, som sägs komma från samma källa som universalgeniet Leonardo Da Vinci en gång 
druckit. 

4.5.7 Flaskdesign 
Flaskdesign är ett jätteviktigt säljargument som återkommer frekvent i produktpresentationerna. 
Så gott som alla märken har sina unika flaskdesign och dekoration. En elegant glasflaska sägs 
förgylla matupplevelse och fungerar som en stilfull dekoration till det fina middagsbordet. 

                                                
20 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14493&epslanguage=SV 
21 http://www.expressen.se/nyheter/1.618672 
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Flaskan får högre pondus om den är designad av kända konstnärer eller om den har vunnit något 
designpris. Exempel är den svenska Malmbergs Originals-flaskan designad av samma team som 
skapat Absolut-flaskan22. På det sättet får Malmbergs vatten samma status som vin och tjänar 
därför en given plats på restaurangmenyer. 

4.6 Stockholms vatten 
En jämförelse av Stockholms vatten med fine waters och Livsmedelsverkets gränsvärden visar 
att Stockholms kommunala vatten håller hög kvalitet. Mineralinnehållet ligger inom fine waters 
önskvärda intervall och med god marginal under Livsmedelsverkets gränsvärden. Stockholms 
vatten har relativt låg mineralhalt, vilket är en egenskap som eftertraktas hos FineWater.com. En 
rapport om Stockholms vattenkvalitet för 2007 (Bilaga 1) visar att föroreningshalter är extremt 
låga, långt under Livsmedelsverkets gränsvärde. Ur mikrobiologiskt perspektiv är kommunalt 
vatten bättre än flaskvatten. Det finns studier, utförda av bland annat Folkhälsoinstitutet, som 
visar att flaskvatten kan innehålla 100 gånger fler bakterier jämfört med kommunalt vatten.23 
Värst är flaskvatten som har stått en längre tid i vattenautomater. Där kan halten av mikrober 
uppgå till 1000 gånger mer än kranvatten. Undersökningen omfattar dock endast ej kolsyrat 
vatten. Eftersom kolsyra hämmar mikrobiologisk tillväxt så skulle en undersökning med kolsyrat 
vatten inte bli jämförbar med ej kolsyrat kranvatten. 
 
Det som saknas hos Stockholms vatten jämfört med flaskvatten är kolsyran, statusen, 
mysticismen och en snygg flaskdesign. Vidare arbete kommer därför att fokusera på dessa 
områden. 

                                                
22 http://www.jfc.se/index2.asp?ID=148   (Publicerad i Restaurang & Storhushåll nr 6, 2004) 
23 http://www.ktl.fi/portal/svenska/presentation/aktuellt?bid=2075 
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5. Analys och Resultat 
I detta kapitel redovisas hur ett komplett kolsyresystem har tagits fram.  

5.1 Kravspecifikation för Elite Palace Hotel 
Utifrån svaren som författaren fått från intervjuer och observation på plats hos Elite Palace Hotel 
har följande kravspecifikation ställs upp: 

• Genomsnittligt dagsbehov av kolsyrat vatten, baserat på Elite Palace Hotels 
försäljningssiffror, är ca 21 liter. 

• Ibland serveras upp mot 250 gäster på samma gång och allt vatten måste vara färdigdukat 
på bordet en kvart innan gästerna anländer. 

• Om man räknar med att lägga ner ca 30 minuter/dag för att tappa vatten så behövs en 
maskin som kan leverera minst 42 L/hr kolsyrat vatten. 

• Författaren har valt att sätta kolsyrehalten till starkt kolsyrat (5 % volym)24 eftersom en 
maskin som kan producera hög kolsyrehalt kan även producera lägre halter. 

• Priset på anläggningen får vara max 25 000 kr  

5.2 Urvalsprocessen av ett kostnadseffektivt kolsyresystem 
Detta kapitel redovisar valprocessen av ett kostnadseffektivt kolsyresystem som är anpassat för 

Elite Palace Hotels kravspecifikation. 

5.2.1 State of the art 
I dagsläget finns det bordsmodeller, fristående och inbyggda modeller av kolsyremaskiner. 
Eftersom restaurangen behöver relativt stor maskinkapacitet så har bordsmodeller med låg 
kapacitet uteslutits från urvalsprocessen. Mycket fokus har istället lagts på kraftfullare 
karbonatorer. Figur 14 visar de olika typerna av kolsyremaskiner som finns på marknaden idag. 

                                                
24 Coca Cola har en kolsyrehalt på ca 3,7 % volym. 
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Figur 14. SodaStream bordsmodell, SodaButler Silent, inbyggd modell från Vattentornet 
Friskt Vatten AB och WaterCompany fristående modell. (bilderna är hämtade från 

respektive tillverkares produktblad och har redigerats av författaren) 
 
Ett komplett kolsyresystem består av en karbonator, kolsyreflaska och tappkran med regulator. I 
urvalsprocessen jämförs följande data från de olika maskinerna: 

• Maskinkapacitet som ges i liter per timme (l/h) 
• Arbetstryck: Trycket som krävs från vattenledning (bar) 
• Vattentemperatur: (temperatur under 16 °C är bra) 
• CO2-halt: ofta ligger på 3,5 – 5 %. (Coca Cola har ca 3,7 %) 
• Pris 

Som tillval finns kylare, vattenkompressor, filter, och smakessenser. Vattenfilter kan vara UV-
filter (bakteriedödare), partikelfilter, jonbytarfilter etc.  

5.2.2 Återförsäljare av kolsyresystem 
Nedan följer en lista på alla svenska återförsäljare som författaren har kollat på: 

• Panatlantic 
• Sweden Water AB 
• Vattentornet 
• Aquablå 
• Selecta 
• SodaButler 
• Nordaq Fresh 
• Water Company 
• Drickomat 
• Escowa 
• Kaffekompaniet 
• AddAqua 
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5.2.3 Två lovande karbonatorer 
Författaren har studerat många karbonatorer på marknaden och ringt till olika återförsäljare för 
att ta reda på prisofferter och tekniska specifikationer. De flesta karbonatorer som författaren har 
undersökt bygger på samma tekniska princip, dvs. att kolsyra bildas genom att vatten först kyls 
ner till ca 4 °C och sedan blandas med koldioxid under högt tryck. Många karbonatorer gallras 
bort eftersom de antingen är under- eller överdimensionerade, för dyra eller finns endast för 
uthyrning. Efter en långdragen urvalssprocess har två karbonatorer som bäst matchar 
kravspecifikationen valts ut: SodaButler Silent och SodaButler Family. Se Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. De lovande kandidaterna: SodaButler Family och SodaButler Silent (bilderna 
hämtas från Beerbar.com och sammanställts av författaren) 

 
Bland alla återförsäljare som författaren har studerat har Beerbar.com det bredaste sortimentet 
inom professionell dryckesutrustning. Här erbjuds också skräddarsydda system. Köper man en 
SodaButler så får man dessutom 20 % rabatt på all kolsyra hos Air Liquide, som är en av 
världens största gasleverantörer, med bland annat Coca Cola som kund.  

5.2.4 Den första kandidaten - SodaButler Silent 
SodaButler Silent är den tekniskt enklaste modellen av de två kandidaterna och drivs, enligt 
tillverkaren, utan ström och är helt underhållsfri. Figur 16 visar hur en SodaButler Silent 
fungerar. 
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Figur 16. SodaButler Silent (Från Beerbar.com’s produktkatalog 2007:3) 

 
SodaButler Silents tekniska specifikation: 
Mått LxB: 500x220 mm 
CO2 kapacitet vid 3,5 bar: 120 L/hr (större vid ökat arbetstryck) 
CO2 halt ca: 3,5 % 
Pris: 5.224 SEK (inkl. moms) 

5.2.5 Den andra kandidaten – SodaButler Family 
SodaButler Family är tekniskt mer avancerad än Silent, tillverkad i Italien men är en 
svenskutvecklad produkt. Figur 17 Nedan följer en beskrivning av hur SodaButler-serien och 
alla karbonatorer på marknaden generellt fungerar. 
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Figur 17. SodaButlers funktion (Från Beerbar.com's produktkatalog 2007:3) 

SodaButler Familys tekniska specifikation: 
Mått HxBxD: 200x200x200 mm 
Spänning: 230V 
CO2 kapacitet: 50 L/hr 
CO2 halt ca: 5% 
Lev.vikt ca: 20 kg 
Pris: 7.254 SEK (inkl. moms) 

5.2.6 Valet – SodaButler Family 
SodaButler Family och SodaButler Silent kostar ungefär lika mycket och det som skiljer dem åt 
är kapacitet och kolsyrehalt. Elite Palace Hotel behöver en kapacitet på minst 42 L/hr och det 
uppfyller de båda modellerna. Med en kapacitet på 120 L/hr klarar sig Silent-modellen med stor 
marginal. Däremot ger Silent-modellen en lägre kolsyrehalt, 3,5 %volym, en halt som motsvarar 
”lätt kolsyrat bordsvatten”. Kolsyrehalten är ett viktigt kriterium och de bästa karbonatorer hos 
SodaButler klarar av att producera 5 %volym, vilket Family-modellen också gör. Ur det 
perspektivet bör man välja SodaButler Family eftersom den ger en kolsyrehalt som motsvarar 
dyrare modellers halt. I och för sig är lättkolsyrat bordsvatten mer uppskattat än hårt kolsyrat, 
enligt FineWater.com, men för att kunna tillfredställa både de kundgrupper som föredrar starkt 
kolsyrat och de som föredrar lätt kolsyrat vatten så blir SodaButler Family ett givet val. 
 
Sammanfattningsvis blir SodaButler Family ett välmotiverat val eftersom den klarar av att 
producera vatten med 5 % volym kolsyra. Den har en kapacitet över Elite Palace Hotels behov 
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men trots det inte är alltför överdimensionerad. Dessutom har den ett överkomligt pris jämfört 
med andra maskiner på marknaden med samma kapacitet.  

5.2.7 Tillbehör 

Tappkran 

För att få ett komplett system behövs ytterligare en koldioxidflaska och en tappkran. Eftersom 
tappningen utförs i köket hos Elite Palace Hotel så har kolsyrekranen valts ut med fokus på 
funktion istället för utseendet. På det sättet kan man dra ner på kostnaden eftersom det är enbart 
funktionen man betalar för. Om man väljer att köpa en kran som består av ett designat kranhus 
och en exklusiv tappkran kan priset blir på ca 10 000 kr. Det är onödigt att satsa på de dyrare 
alternativen eftersom de i princip fungerar som billigare kranar är snyggare.  
 
Valet blir den billigaste kolsyrekranen från Beerbar.com som kostar 1 300 kr. Se  
 
Figur 18 nedan. Kranen kan monteras vid diskho eller barbänk. Höjden är 310 mm och djupet 
170 mm. Genomföring är 30 mm och kan anslutas till en 8 mm slang. Kranen är 
kolsyrecertifierad, vilket innebär att den kan lagra kolsyrat vatten utan att få korrosionsproblem. 

 
 

 
Figur 18. Singel vattentapp från beerbar.com 
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Koldioxid 

Koldioxid köps från Air Liquide eftersom det är världens största gasleverantör och dessutom 

erbjuder 20 % rabatt på all koldioxid för kunder som köper en SodaButler-karbonator. Följande 

prisuppgifter kommer från Air Liquides kundservice via telefon:  

CO2-flaska 

En tom 3,75 kg-flaska kostar 1 468:- exklusive moms  

(Med 25 % moms: 1 468 x 1,25 = 1 835 kr) 

 
Större CO2-flaskor, 7,5 kg, 10 kg och 15 kg finns endast för hyrning.  

Hyravtalet är enligt nedan (Inkl. 25 % moms): 

• 1 år: 1 620 kr   (1 620 kr/år) 
• 3 år: 3 913,75 kr  (1 304,58 kr/år) 
• 5 år: 5 245 kr    (1 049 kr/år)) 

CO2-fyllning 

CO2 är livsmedelklassad och enligt Skatteverket är moms för livsmedel 12 %. Äger man en 

SodaButler- karbonator får man 20 % rabatt på all koldioxid hos Air Liquide. Fyllningspriset är 

enligt nedan: 

• 3,75 kg-flaska: 392 kr (exkl. moms)  
o Med moms: 392 x 1,12 = 439,04 kr (117,08kr/kg),  
o Med 20 % rabatt: 439,04 x 0,8 = 351,23 kr (93,66 kr/kg) 
o Ger 1500 liter kolsyrat vatten (23,4 öre/liter) 

• 7,5 kg-flaska: 382 kr (exkl. moms) 
o Med moms: 382 x 1,12 = 427,84 kr (57,05 kr/kg)  
o Med 20 % rabatt: 427,84 x 0,80 = 342,27 kr (45,64 kr/kg) 
o Ger 3040 liter kolsyrat vatten (11,3 öre/liter) 

• 10 kg-flaska: 384 kr (exkl. moms)  
o Med moms: 384 x 1,12 = 430 kr (43 kr/kg)  
o Med 20 % rabatt: 430 x 0,8 = 344 kr (34,40 kr/kg) 
o Ger 4054 liter kolsyrat vatten (8,5 öre/liter) 

• 15 kg-flaska: 454 kr (exkl. moms) 
o Med moms: 454 x 1,12 = 508,48 kr (33,90 kr/kg)  
o Med 20 % rabatt: 508,48 x 0,8 = 406,78 kr (27,12 kr/kg) 
o Ger 6081 liter kolsyrat vatten (6,7 öre/liter) 

Val av CO2-avtal 

För att hålla CO2-kostnaden så låg som möjligt bör 5 års hyresavtal samt 15 kg-flaskan väljas. 
Elite Palace Hotels årsförbrukning av kolsyrat vatten är ca 21 x 365 = 7 665 liter. Med den 
förbrukningsmängd som Elite Palace Hotel har idag behöver företaget bara fylla på 15 kg-
flaskan var 9:e månad. Genom att välja den största kolsyreflaskan sparar företaget på transporter 
samt byten av flaskor per år. 
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5.3 Vattenfilter 
Eftersom rent vatten är ett av de viktigaste kriterierna som nämns hos finewater.com och från 

kundundersökningen är det önskvärt att undersöka olika reningsmetoder. 

5.3.1 Nordaq Fresh 
Ett företag som lyckat bra inom filtreringsområdet är Nordaq Fresh. Företaget har ett patenterat 
multifilter som kan ta bort flera föroreningar från vatten. Nordaq Fresh har lyckat etablera sin 
produkt med hjälp av patent, exponering i tv-program25, och testresultat från SP – Statens 

Provnings- & Forskningsinstitut. Nu satsar företaget på att etablera sig ytterliga i Frankrike och 
USA, där systemet redan har tillämpas på flera stjärnkrogar.26I media framhäver företaget att 
kranvatten som filtrerats med Freshfilter får vinet att smaka bättre. 
 
SP:s tester av Freshfilter går ut på att visa filtrets förmåga att ta bort stora mängder föroreningar i 
vatten. Man tillsätter därför stora mängder kemikalier, som är orealistisk i praktiken, i vattnet i 
samband med testet. I verkligheten innehåller kommunalt dricksvatten väldigt små mängder 
föroreningar, så filtrets praktiska verkningsgrad bör ifrågasättas eftersom testresultatet bara visar 
verkningsgraden för riktigt stora mängder föroreningar. I testet framgår det att en låg ingående 
halt ger en låg renande förmåga. Eftersom kommunalt vatten i regel har låga halter av 
föroreningar, långt under Livsmedelsverkets gränsvärden, så kommer den praktiska 
reningskapaciteten att vara sämre än det som angivits i testet. 
 
Robert Hahmann från Nordaq Fresh, håller med om att Sverige har bra kommunalt vatten med 
nyttiga mineraler och salter. Han menar att vattnet blir förorenat, med smuts och andra partiklar, 
under transporten från reningsverken och att Fresh-systemet renar partiklarna på ett mekaniskt 
sätt, utan tillsatser.27 I och med att kranvatten innehåller väldigt låga halter av mikroorganismer 
och tungmetaller, långt under livsmedelsverkets gränsvärden, så är Fresh-system kanske 
överdimensionerat för kommunalt vatten. Så gott som alla kemiska föroreningar som 
förekommer, både naturliga och som processtillsats, i kranvatten är långt under 
Livsmedelsverkets gränsvärden, vilket Stockholms vattenrapport 2007 (Bilaga 1) har visat. 

5.3.2 Nordaq Freshs patenterade filter 
Nordaq Fresh erbjuder ett kolsyresystem som filtrerar, kyler, kolsyresätter vattnet. Här läggs 
fokus endast på filtret eftersom det är det som gör Freshsystemet så unikt på marknaden. Nedan 
följer en kort beskrivning av Freshs patenterade filter. Figur 19 och Figur 20 visar Freshs 

filterhus och filterpatron. 

                                                
25 Kanal 5:s ”Drickbart”, oktober 2006. 
26 http://www.alltomstockholm.se/StockholmsArtikel.aspx?bid=1233281&kid=1 
27 http://www.alltomstockholm.se/StockholmsArtikel.aspx?bid=1233281&kid=1 
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Figur 19. Freshfilterhus (Från Patent EP1773722) 

 

Figur 20. Freshkolpatron – finkornigt för maximal kontaktyta med vatten och optimal 
filtreringskapacitet. (Från Patent EP1773722) 
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Fresh-filter består av två förfilter. Det första förfiltret tar bort större partiklar. Efter det första 
förfiltret kommer två galvaniska plattor med en spänning på ungefär 1,1 volt som dödar 
mikroorganismer i vattnet. Efter de galvaniska plattorna kommer det andra förfiltret som stoppar 
alla partiklar som är större än 1 μm . Inneväggar av filterhuset, Figur 19, är ytbehandlade med 
0,3 % silver för att hämma bakterietillväxt. Inne i filterhuset finns jonbytare som fångar upp 
tungmetaller i vattnet. Kolfilters uppgift är att ta bort de allra minsta partiklar, inte större än 
0,3μm . Filtret har en kapacitet på 10 - 15 liter per minut och upp till 36 000 liter innan kolfiltret 
behöver bytas ut. Enligt tillverkaren tar Freshfilter endast bort partiklar och föroreningar men 
låter mineraler passera. En mer utförlig beskrivning av Fresh-filter finns i patentet: EP1773722. 
 
Nordaq Fresh erbjuder restauranger helhetslösningar, med ett system som renar, kyler och 
kolsyresätter kranvatten. Företaget erbjuder även flasklösningar och flaskhantering. Nordaq 

Fresh har valt att bara hyra ut sina utrustningar. Om Nordaq Fresh väljer att sälja sina 
anläggningar skulle marknaden snabbt bli mättad. 

5.3.3 Val av filter – Clearly 6-stegs multifilter 
På marknaden finns olika typer av vattenfilter för olika ändamål. Exempelvis finns järnfilter, 
avsyrningsfilter, humusfilter, fluoridfilter, radonfilter m.m.. Trots att kommunalt vatten i regel är 
av bra kvalitet så förekommer det ändå, i väldigt små mängder, olika föroreningar. För att kunna 
eliminera dessa föroreningar behövs ett multifilter som har liknande egenskaper som Nordaq 

Fresh-filter. Efter att flera filter på marknaden har undersökts blir valet ett 6-steg-multifilter från 
ClearlyOfSweden.se eftersom dess tekniska specifikation har många likheter med Nordaq Freshs 
filter. Clearly-filter består av två förfilter som tar bort partiklar ner till 1 μm . Filtret använder sig 
av patenterade KDF55/KDF8528-metod för att reducera tungmetaller. Det har också ett 
granulerat aktivt kolfilter (GAC) för att ta bort klor, bekämpningsmedel och andra organiska 
föreningar. Enligt Clearly’s tekniska specifikation tar filtret även bort medicinrester, något som 
reningsverk inte klarar av så bra i dagsläget. Än så länge är medicinresterna för små för att en 
människa skulle märka av dess effekt29, men filtret kan användas i förebyggande syfte och som 
säljargument för de konsumenter som är oroliga – en form av psykologisk marknadsföring. Ett 
partikelfilter är tekniskt sätt också bra att ha eftersom det även förlänger kolsyreanläggningens 
livslängd. Clearly-filtret tillsammans med SodaButler Family utgör ett system som liknar Fresh-
system, men med fördelen att man kan köpa loss och äga systemet.   
 
Clearly 6-stegs multifilter kostar 1995 kr. I priset inkluderas moms, monteringsdetaljer och en 
filterpatron. En 6-stegs Multi- Micro filterpatron kostar 995 kr och har en filtreringskapacitet på 
37 000 liter vatten eller 2-3 år. 37 000 liter motsvarar mer än 4 års förbrukning hos Elite Palace 
Hotel. I det här fallet är det förbrukningstiden som uppnåtts först och filterpatronen bör därför 
bytas ut efter 2,5 år. 

                                                
28 Kinetic Degradation Fluxion: en koppar-zink-blandning för redoxreaktioner i filtret 
29 http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=1502998 
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Figur 21. Clearly 6-stegs multifilter (Från ClearlyOfSweden.se) 

5.4 Totalkostnad för 5 års förbrukning med det skräddarsydda 
kolsyresystemet 
Nedan redovisas kostnaden för Elite Palace Hotels 5 års förbrukning:  

• SodaButler Family:   7 254 kr 
• Kran:     1 300 kr 
• Tom 15 kg-flaska:   5 245 kr (för 5 år) 
• Fyllning: (7 665 x 5) / 6 081 = 6,3 fyllningar, avrundat till 7 fyllningar eftersom det blir 

spill och annat. 7 x 406,78 kr = 2 847,46 kr 
• Filter: 1 995 + 995 =   2 990 kr (filterhus och två filterpatroner) 
• Total:     19 636, 46 kr (ca 51,2 öre/liter renat kolsyrat vatten)30 

5.5 Tappning och lagring av kolsyrat vatten 
Tappning av kolsyrat vatten är tänkt att ske vid en diskbänk i Elite Palace Hotels kök, enligt 
Figur 22. De tekniska specifikationerna från det valda systemets komponenter visar att den 
kompletta kolsyreanläggningen kommer att få plats under den tilltänkta diskbänken. Enligt 
föreskrifterna om gashantering ska CO2-flaskan vara fastförankrad, förslagsvis i hörnet enligt 
Figur 22. Det är ett lämpligt ställe att förvara CO2-flaskan i eftersom det inte finns en 
värmekälla i närheten samt att platsen har god ventilation. 
 

                                                

30 Jämfört med Nordaq Freshs pris som är 3,50 kr/liter så skulle Elite Palace Hotels 5 års förbrukning ligga på 3,50 

x 7 665 x 5 = 134 137,50 kr. 
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Vattenkranen kan bytas ut mot kolsyrekranen. Om man väljer att servera med 1-liters karaffer 
som den på Figur 23 så räcker en sådan karaff för tre gäster. (Idag serveras varje gäst med en 
33cl-flaska.) Fördelen med karaff jämfört med flaska är att karaffen har en stor hals som 
underlättar maskindiskning samt får plats för isbitar och kanske citronskivor. 
 
Kylrummet ska alltid ha en minimum lagerbuffert så att den kan försörja minst 250 gäster på en 
gång, det vill säga minst 84 karaffer. Lagerbuffertens storlek styrs av hur ofta Elite Palace Hotel 
får dessa 250 gäster på samma gång. Därefter behöver ca 21 karaffer fyllas på dagligen för att 
uppfylla dagsbehovet samt underhålla lagerbufferten. Eftersom tappningen sker i köket så kan 
man spara pengar på att inte behöva investera i dyra designade kranhus och tappkranar, som 
funktionsmässigt är likvärdiga med billigare funktionella kranar. 
 
Det tilltänkta tappningsstället ligger ca 3 meter från kylrummet. Det är praktiskt eftersom 
förbindelsen underlättar transporten från tappningsstället till förvaring av fyllda flaskor i 
kylrummet. Tappningsstället, som också ligger avgränsat från resten av köket, stör inte heller 
kökets andra verksamheter. 

Figur 22. Kylrummet och den tänkta tappningsplatsen hos Elite Palace Hotel 



 - 38 - 

Förslag på flaskhantering 
Fyllda karaffer kan ställas på specialdesignade backar som är utformade så att de kan staplas på 
varandra. Fullpackade backar kan i sin tur placeras på en rullvagn som sedan rullas in i 
kylrummet. Med en rullvagn slipper personalen onödiga lyft samtidigt som den effektiviserar 
flaskhanteringen. Om det är många gäster som ska serveras kan personalen med fördel dra hela 
vagnen med de fyllda flaskorna till borden. Backarna ska kunna diskas i diskmaskin och tåla 
kylrummets temperatur på 2 – 4 °C. Tomma karaffer ställs upp och ned i backar och diskas i 
diskmaskinen. När de är färdigdiskade kan de stå och torka över natten. Därefter är de redo för 
nästa tappningsomgång och proceduren upprepas.  

 

Figur 23. Lösningsförslag, renat kolsyrat vatten i en stilfull tillbringare.  

(bilden hämtas från www.evasolo.dk och har redigerats av författaren i Photoshop) 

5.6 Varumärke 
En intressant iakttagelse är att Coops kolsyrade vatten av märkena ”X-tra” och ”Coop” tappas ur 
samma källa, Hellefors bryggerier, men kostar olika mycket. ”Coop” kostar 6,90 kr per 1,5 liter 
medan ”X-tra” kostar 4,90 kr för samma mängd. ”Coop” marknadsförs som ”kolsyrat, naturligt 
mineralvatten från källan Hellebrunn i Bergslagen” medan ”X-tra” lanseras som ”bordsvatten, 
lättkolsyrat, serveras väl kylt”. I ”X-tra” tillsätts natriumkarbonat, kaliumvätekarbonat, 
magnesiumklorid och natriumsulfat. Coop säljer alltså vatten från samma källa under olika 
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namn. Även ICA:s och Hemköps lågprisvatten tillverkas av Hellefors. Här tillsätts även 
mineraler och salter till det naturliga källvattnet.31 Det här är ett slående exempel på vad man kan 
göra med vattnet och hur varumärke påverkar vattnets värde. Kommunalt vatten ger en negativ 
klang eftersom gästerna får veta att de ska betala för någonting som är nästan gratis. Vattnet 
måste förädlas för att kunderna ska vara villiga att betala för det. Coca Cola har lyckat sälja 
förädlat kranvatten, Dasani, men i och med att Coca Cola har en av världens starkaste 
varumärke så det är lättare för företaget att marknadsföra nya produkter. För en uppstickare 
behövs något extra för att kunna mäta sig med redan väletablerade varumärken. 

5.7 Vatten med speciella egenskaper som ger mervärde 
Detta avsnitt handlar om framtagningsprocessen och utvärdering av två vattenkoncep, Syerikt 

vatten och LoveJoyWater. 

5.7.1 Syrerikt vatten - koncept 
Hittills har ett skräddarsytt kostnadseffektivt kolsyresystem tagits fram åt Elite Palace Hotel. För 
att kunna profilera vatten på marknaden bättre måste vattnet vara unikt och gärna ha någon form 
av mystik bakom sig. Författaren har därför bollat runt med olika idéer om hur vatten kan 
förädlas ytterliga. Efter att ha läst några artiklar om syrebarer fick författaren en ide om ett 
syrerikt vatten. Först söktes ”syrerikt vatten” på google.se för att se om det fanns några 
kommersiella produkter på marknaden och det gav inga produktträffar. Författaren bestämde sig 
då att utveckla syrerikvatten-konceptet eftersom det verkade lovande. Syrgas kan lösas i vatten 
till en vis grad och om koldioxid byts ut mot syre hos kolsyremaskinen så borde det ge syrerikt 
vatten i stället för kolsyrat vatten. 
 
Hypotes om syrerikt vatten 
Eftersom hjärnan konsumerar mycket syre så anses ett extra syretillskott öka välbefinnandet, 
tillfälligt, och att man blir avslappnad och pigg, det vill säga samma effekt som att andas in frisk 
luft. Hypotesen är att syrgasen från syrerikt vatten skulle kunna tas upp direkt av kroppen vid 
intag och på det sättet ger kroppen ett syretillskott som höjer prestationsförmåga och 
välbefinnande som helhet. Om hypotesen stämmer så kan de ovan nämnda positiva effekterna 
användas som säljargument. 

5.7.2 Syre 
Syre har den kemiska beteckningen O och är universums tredje vanligaste grundämne, efter väte 
och helium. Jordens atmosfär består av cirka 21 procent syre.32En människa förbrukar ca 15 liter 
syre per timme i vila och vid arbete förbrukas 10-20 gånger mer syre.33 Syre saknar färg, lukt 
och smak. I naturen bildas syrgas genom växternas fotosyntes. Syre kan också framställas genom 

                                                
31 Storstan nr 1 / 2007 sid 7 
32 http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=7747_6 
33 http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=8302_2 
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elektrolys av vatten och man får här även vätgas på köpet. Ett tredje sätt att framställa syre är 
genom upphettning av kaliumklorat med magnesiumdioxid som katalysator.34 
 
Syres löslighet i vatten beror på parametrarna tryck och temperatur. För vattenlösliga gaser gäller 
den allmänna regeln: ju kallare och högre tryck, desto bättre löslighet. Syres löslighet i vatten vid 
standard tryck och temperatur är 8,63 mg/l. Det enklaste sättet att syresätta vatten är att leda 
syrerik luft genom vattnet. Det är på detta sätt som fiskar i akvarium får sitt syre. En högre 
syrehalt i vatten kan uppnås genom att syrerik luft byts ut mot rent syrgas. Syrgasbubblor som 
sprutas in i vatten bör vara så små som möjligt för att öka kontaktytan mellan syrgas och vatten 
och därmed förbättras lösligheten. Lösligheten kan höjas ytterligare om blandningen sker under 
högt tryck och vid låg temperatur. 

5.7.3 Liquide Breathing 
Liquid Breathing är ett koncept som utvecklades av Doktor Johannes Kylstra vid Duke 

Universitet i mitten av 1960-talet och det har många likheter med syrerikt vatten konceptet. Dr. 

Kylstra experimenterade med syrerika vätskor för att möjliggöra andning under vatten. Idag 
experimenterar forskare med en vätska som kallas perfluoroscarbon (PFC). PFC påminner 
mycket om fostervatten och består av fluor- och kolföreningar. Vätskan sakna lukt och smak och 
har en lätt oljig konsistens. I experimentet fylls försökspersoners lungor med PFC som sedan 
syresätts och ventileras med hjälp av en respirator. Tekniken är lämpad inom dykning eftersom 
PFC är en vätska som antas vara inkompressibel och därmed kan dykare arbeta på stora djup 
utan att riskera att drabbas av dykarsjuka. Tekniken har även andra användningsområden inom 
sjukvården exempelvis för att behandla patienter med hjärtstopp eller andra svåra lungproblem. 
PFC-vätskan i lungorna förångas av sig själv vid kontakt med luft när normal andning kommer 
igång. 
 
Den största skillnaden mellan Liquid Breathing och syrerikt vatten konceptet är att i Liquid 

Breathing så tas syre upp av kroppen via lungorna. Syrerikt vatten är tänkt att drickas så 
syreupptagningen måste ske via magvävnaden och andra organ i magtrakten. Författaren har inte 
lyckat hitta något vetenskapligt studie som visar att magvävnader kan ta upp syre direkt ur 
syrerikt vatten. (Med syre menas här syrgas som är lös i vatten och inte syreatomen som bygger 
upp vattenmolekylen.) 

5.7.4 OGO – Syrerikt vatten 
När författaren undersökte hundratals vattentyper hos FineWater.com hittade han ett vatten under 
varumärket OGO från Nederländerna. OGO:s vatten är syrerikt och sägs kunna höja 
prestationsförmåga. På OGO:s patent finns en utförlig beskrivning av syresättningsprocessen. 
OGO:s syresättningsmetod fungerar i princip som en kolsyremaskin, det vill säga gas blandas 
med vatten under högt tryck och vid låg temperatur. OGO har en patenterad process som kan 
sänka ner trycket långsamt, med hjälp av gravitationen och två expansionstankar. Det är 

                                                
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/Syre 
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jätteviktigt att tryckförändringen måste ske väldigt långsamt för att hålla kvar syrgasen i det 
syresatta vattnet på bästa möjliga grad vid tappning. (Principen gäller också för kolsyrat vatten.) 
En jämförelse med andra syrerika vatten på marknaden visar att OGO har den högsta syrehalten 
på marknaden idag. Enligt företaget innehåller OGO-vatten 200mg syre per liter (35 ggr mer 
syre än vanligt vatten). 
 
Den nya utmaningen blir att konstruera ett system som syresätter vatten bättre än OGO:s 
patenterade system. Men innan konstruktionsarbetet dras igång måste författaren först ta reda på 
om syrerikt vatten verkligen fungerar i enlighet med hypotesen, dvs. att kroppen verkligen kan ta 
upp syre direkt från dricksvatten. Eftersom OGO:s vatten har högst syrehalt på marknaden idag 
så används det som utredningsobjekt. Se Figur 24 nedan. 

 

Figur 24. OGO syrerika vatten (Från OgoLife.com) 

5.7.5 En jämförelse av syreförbrukning och syremängden hos syrerikt vatten 
För att ta reda på om syretillskottet i syrerikt vatten verkligen har någon effekt på kroppen 
använder författaren den allmänna gaslagen för att beräkna syreförbrukningen hos en vuxen i 
vila, för att sedan jämföra värdet med den syremängd som finns i OGO:s vatten. Den allmänna 
gaslagen är enligt nedan: 

p V = n R T  
där p är tryck, V är gasens volym, n är substansmängd i mol, R är gaskonstanten och T är 
temperaturen i enheten Kelvin.35 
 
Enligt NE förbrukar en vuxen i vila ca 0,5 liter syre per minut. Författaren valde att räkna ut 
syreförbrukningen i vila eftersom det är den minimala nödvändiga syremängden som en 
människa behöver. Beräkningen utgår från standard tryck och temperatur, STP. 0,5 liter syre 
motsvarar ca 650 mg vid STP. OGO:s vatten innehåller som bäst 200 mg syre per liter vatten. 
Det betyder att om man dricker en liter OGO-vatten så får man i sig en syremängd som 
motsvarar mindre än 20 sekunders syreförbrukning i vila. En servering brukar vara 33 cl så det 

                                                
35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideala_gaslagen 
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motsvarar ca 6 sekunders syreförbrukning, i vila, förutsätt att kroppen kan tillgodogöra syrgasen 
direkt från vattnet och att inget syre försvinner från vattnet när flaskan öppnas. Eftersom syrgas 
inte binder ihop sig med vattenmolekylen lika hårt som exempel koldioxid (kolsyra) gör så 
kommer stora mängder syrgas att försvinna i det ögonblicket flaskan öppnas.  
 
Författaren har inte lyckat hitta någon vetenskaplig studie som säger att kroppen kan ta upp syre 
direkt ur födan i en sådan utsträckning att det skulle kunna komplettera syreupptagningen via 
lungorna. Företaget bakom OGO har inte heller lyckat backa upp sin produkt med något 
vetenskapligt bevis. Enligt några produktrecensioner så var det några personer som upplevde att 
de blev piggare av att dricka OGO:s vatten men det kan vara en placeboeffekt eller samma effekt 
man får av att dricka vanligt vatten. I en studie, publicerad i the Journal of the American Medical 

Association i november 2003, mätte man testpersoners fysiologiska värden vid intag och utan 
intag av syrerikt vatten och resultatet visade att syrerikt vatten inte har någon fysiologisk 
inverkan på kroppen. Studien kom också fram till att syrerikt vatten inte kan förbättra kroppens 
prestationsförmåga. 
 
För OGO:s del spelar det inte så stor roll ifall syrerikt vatten fungerar eller inte eftersom 
produkten ändå har ett mervärde utöver kärnprodukten. Den har en attraktiv och exklusiv 
flaskdesign som utstrålar både sundhet och elegans. Dessutom har den en bra image bakom sig 
som tilltalar ”aktiva” och ”fina” människor, eller åtminstone människor som vill framstå som 
det. Enligt OGO används deras vatten av elitidrottare och det serveras endast i ett fåtal 
finrestauranger. 

5.7.6 Syremängden i ett andetag mer än hos 1 liter OGO:s syrerika vatten 
Syremängd i ett vanligt andetag beräknas för att ge en uppfattning om hur mycket syre man kan 
få gratis via andning jämfört med det syre man köper i det syrerika vattnet. Lungkapacitet hos en 
vuxen är ca 3,5 liter vid normal andning och det finns 21 % syre i såväl inom- som 
utomhusluft36, vilket betyder att man får i sig ca 0,74 liter syre per andetag. Eftersom kroppen 
inte tar upp mer syre än vad som är nödvändigt så kommer man inte att kunna ta till vara på allt 
syre som finns i inandningsluften. En beräkning med hjälp av den allmänna gaslagen vid STP av 
0,74 liter syre ger 960 mg syre per andetag, vilket är ca 5 gånger mer syre än det som finns hos 1 
liter OGO-vatten. 

5.7.7 Resultat - Syrerikt vatten fungerar inte 
Vilket fall som helst så fungerar inte syrevatten-konceptet. För det första så finns det ingen studie 
som tyder på att kroppen kan ta upp syrgas direkt från syrerikt vatten. För det andra, om kroppen 
har förmågan att ta upp syre direkt ur vatten så är mängden syrgas som kan lagras i vattnet 
obetydlig jämfört med den mängden syrgas man kan andas in från luften. 
  
5.7.8 Andra syrerika drycker 

                                                
36 http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=5849_2 
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Det finns ett flertal märken som nischat sig inom syrerikt vatten segmentet. Nedan följer några 
namn: 

• AquOforce Sport Water och PowerO Oxygen Supplement 
• Life O2 SuperOxygenerated Water 
• hiOsilver 

 
HiOsilver påstås kan motverka dålig andedräkt. Företaget uppger att det syrerika vattnet 
stimulerar de goda aeroba bakterier och hämmar onda anaeroba bakterier som ger upphov till 
dålig andedräckt.37Författaren anser inte att det är ett starkt säljargument nog för att utreda vidare 
om hiOsilver eftersom det snarare hör till munvattensegmentet än som törstsläckare. 
 
5.7.9 Nytt koncept – LoveJoyWater 
Funktionellt vatten definieras som dricker som ger förutom energi och näring även andra 
hälsosamma effekter. Dagens kräsna konsumenter nöjer sig inte längre med enbart törstsläckande 
drycker, utan dryckerna ska tillföra något mervärde. Trots att vatten i sig är en enkel produkt så 
har branschen visat att det finns många olika sätt att differentiera produkten. 
 
Ett tydligt exempel på funktionellt vatten är sportdrycker. En sportdrink ska vara törstsläckande 
samt ger energikickar. Andra exempel är grönt te, vitaminvatten, mineralvatten, 
eukalyptusvatten, syrerikt vatten, ”Penta”-vatten (vatten med viss molekylstruktur) och 
designade fruktjuicer. Coca Cola har till exempel lanserat Nutriwater som innehåller tillskott av 
vitaminer och mineraler. Pepsi har också en liknande produkt under namnet Aquafina och Heart 
Wise juice innehåller kolesterolsänkande ingredienser. Det är eftertraktat med produkter som är 
bra för både kropp och själ, ger mer smak men innehåller mindre socker. Konsumenters smak- 
och hälsomedvetenhet har varit en stark drivkraft för den funktionella vattens framväxt. 
 
Eftersom det syrerika vatten-konceptet visade sig inte fungera så valde författaren att följa 
funktionella vattens spår för att ta fram ett annat vattenkoncept. Efter att säljargumenten hos fine 

waters och trenderna inom funktionellt vatten har gåtts igenom grundligt fick författaren en ide 
om ett annat koncept som han döpte till LoveJoyWater. Författaren fick iden då han åt choklad. 
Choklad är i allmänhet en mycket omtyckt produkt, med goda egenskaper som ger positiva 
associationer. Författaren märker att kroppen mår bra av att äta choklad så han bestämde sig för 
att undersöka vad det är i chokladen som ger dessa positiva egenskaper. Det visar sig att det är 
ett speciellt ämne i chokladen som heter fenyletylamin som står för lyckoruset. Se Figur 25 
nedan. 

 

Figur 25. Fenyletylamin (Från wikipedia.org) 
 

                                                
37 http://www.hiosilver.com/question.htm 



 - 44 - 

Fenyletylamin 
Fenyletylamin är en färglös, vattenlöslig aminosyra som finns naturligt i kroppen och i choklad. 
Det finns studier som visar att nykära människor har höga halter av fenyletylamin i kroppen. 
Fenyletylamin hämmar nedbrytning av anandamid, som är ett ämne som bildas i hjärnceller och 
har en lustframkallande och avslappnande effekt.38 Det är tänkt att LoveJoyWater ska innehålla 
aktiva ämnen från choklad, främst fenyletylamin. Fördelen med LoveJoyWater är att man har ett 
vatten som ger chokladens positiva effekter men slipper socker och fett, vilket ligger rätt i tiden 
med socker- och hälsodebatten. Produkten kan profilera sig som ren, lyxig och naturlig. 
Tillsammans med det skräddarsydda kolsyresystemet, fina karaffer och en LoveJoyWater-myt 
bakom sig utgör hela lösningspaketet ett vinnande koncept. LoveJoyWater är unik och det är en 
viktig förutsättning för att man ska kunna profilera sin produkt framgångsrikt på marknaden 
idag. Det finns inte någon liknande produkt som LoveJoyWater, varken på FineWaters.com eller 
inom funktionellt vatten.  

 

Figur 26. LoveJoyWater-konceptet (bilden hämtas från ghirardelli.com och redigerats av 
författaren). 

Mayaindianerna som började odla kakao för över 2000 år sen trodde att kakaofröna kom från 
andarnas rike och att de var en gudagåva till människan.39 Vid lanseringen kan man använda sig 
av denna myt med slogan som ”The holly LoveJoyWater – Love is all you need” eller något 
liknande.  
 
På grund av tidsbrist har författaren inte möjligheten att genomföra några experiment med 
LoveJoyWater, men det är en spännande produkt som är värd att vidareutveckla i framtiden 
eftersom den är unik och har en marknadspotential. 

                                                
38 http://www.aftonbladet.se/karleksex/article2257779.ab 
39 http://www.ogon.nu/templates/page.aspx?id=90 
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6. Slutsats 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit från hela examensarbetet. 

 
Majoriteten av folket vill fortsätta dricka kolsyrat vatten men vill handla miljövänligt så det 
framtagna kolsyresystemet är lösningen på denna intressekonflikt. Det skräddarsydda 
kolsyresystemet är kostnadseffektivt och uppfyller samtliga punkter på Elite Palaces Hotels 
kravspecifikation. Systemet klarar av att producera både starkt och lätt kolsyrat vatten. 
Kapaciteten uppfyller Elite Palace Hotels behov, men är för den skull inte överdimensionerad. 
Med det valda systemet behöver Elite Palace Hotel byta ut CO2-flaskan var 9:e månad och filtret 
bytas ut vart annat år. Eftersom tappningen sker i köket så har ett funktionellt system tagits fram 
och därmed elimineras designkostnader. Totalkostnaden för systemet kan hållas på en låg nivå. 
 
Med systemet får företaget 5 års förbrukning av kolsyrat vatten till en totalkostnad på mindre än 
20 000 kr (ca 51,2 öre/liter renat kolsyrat vatten). Det valda kolsyresystemet tillsammans med 
designade karaffer utgör en lösning som är miljövänlig, hälsosam, naturlig och stilfull. 
 
Som tillbringare föreslås en elegant 1-liters karaff med ett hermetiskt lock som kan hålla kvar 
kolsyran. Fördelen med karaff jämfört med flaska är att karaffens breda hals underlättar 
tappning, diskning och tillsättning av stora isbitar.  
 
Det måste finnas en lagerbuffert i kylrummet för att man ska kunna servera 250 gäster på samma 
gång. Ca 21 karaffer måste fyllas dagligen för att underhålla lagret. 
 
Analysen av fine waters mineralinnehåll visar att mineralmängden är för låg för att har någon 
praktisk betydelse ur hälsosynpunkt. Det är bara en av tio svenskar som tror att flaskvatten är 
nyttigare än kranvatten så mineralinnehållet är inte ett avgörande säljargument. Vattnets 
mineralsammansättning är mest för smakens skull och det i sig kan användas som ett 
säljargument. De andra säljargumenten är kolsyran, renheten och flaskans design. 
 
En jämförelse av Stockholms vatten med fine waters och SLV:s gränsvärden visar att 
Stockholmvattens mineralinnehåll ligger inom fine waters mineralintervall och med god 
marginal under SLV:s tillåtna gränsvärden. Egentligen behöver Stockholms vatten inte 
efterfiltreras men Clearly-filter ingår ändå i lösningen eftersom det kan förlänga anläggningens 
livslängd samt filtrera bort medicinrester. Medicinhalten i kommunalt dricksvatten är i praktiken 
försumbar så filtret tjänar mest som ett verktyg för marknadsföring för de som är oroliga. I 
allmänhet ger benämningen ”filtrerat/renat vatten” en bättre klang än ”vanligt kranvatten”, 
eftersom kunderna ska betala för en förädlad produkt och inte för någonting som finns ”gratis” 
hemma. 
 
Egentligen spelar källan inte så stor roll. Det som är viktigt är vad man har gjort med vattnet, hur 
starkt varumärke man har och hur exklusiv produkten är. Studien har visat att vatten från samma 
källa kan kosta olika mycket beroende på vad man väljer att kalla det och vilket varumärke det 
bär. 
 
Syrerikt vatten fungerar inte. För det första så finns det ingen studie som tyder på att kroppen kan 
ta upp syrgas direkt från syrerikt vatten. För det andra, om kroppen har förmågan att ta upp syre 
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direkt ur vatten så är mängden syrgas som kan lagras i vattnet obetydlig jämfört med mängden 
syrgas man kan andas in från luften. 
 
Om LoveJoyWater-konceptet uppfyller den uppställda hypotesen så kommer det att bli en unik 
produkt med stor marknadspotential eftersom den uppfyller de flesta punkter som finns listade på 
funktionella livsmedels framgångsrecept. Produkten skulle kunna lanseras som en enigmatisk 
törstsläckare. Tillsammans med det valda kolsyresystemet och karafflösningen har produkten en 
snygg design som ger en känsla av trygghet och ett exalterat lyckorus. Det handlar alltså lika 
mycket om image som smak. Sedan kan vattnet designas så att det har alla de önskvärda 
egenskaperna som finns listade på FineWaters.com, exempelvis med låg mineralhalt och svag 
kolsyra som ger små fina bubblor.  
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 7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras slutsatsen samt vidarearbete. 

 

Elite Palace Hotel brukar i regel ha Ramlösa flaskor tre dagar i kylrummet innan de serveras. 
När karaffer används för att lagra kolsyrat vatten under en längre tid är det viktigt att 
förslutningen är lufttät så att kolsyran behålls i drycken. Rent teoretiskt kan kolsyran stanna kvar 
i vattnet så länge trycket i karaffen bevaras och detta uppnås genom hermetisk försegling. 
Lösningen är karaff med lufttät topp av gummi eller annat tättslutande material. 
 
I och med att det kan komma 250 gäster på samma gång så måste man ha någon form av lagring 
av vatten i kylrummet. Hade det varit enstaka gäster åt gången kan man överväga att installera en 
stående modell i matsalen istället för den inbyggda, för då kan gästerna själva gå fram och hämta 
sitt vatten eller så kan personalen gå dit och fylla på efter varje beställning. Om anläggningen ska 
vara synlig för gästerna bör man satsa på dyra designade kranhus och tappkran för att ge ett bra 
helhetsintryck. 
 
Eftersom koldioxid är en kvävande gas, måste gasflaskan hanteras varsamt och på ett korrekt sätt 
för att förebygga olyckor. Det är viktigt att kökspersonalen tar del av säkerhetsdatablad som 
brukar följa med vid gasleveranser. Vidare bör en CO2-detektor installeras i den lokal där CO2-
flaskan förvaras för att minska risken för kvävning vid gasläckage. 
 
Utmaningen är att få gäster att vänja sig vid tanken att de köper renat kolsyrat kranvatten. Här är 
det viktigt att man lyfter fram starka säljargument som att den nya produkten är miljövänlig, har 
genomgått förädlingsprocesser som filtrering och kolsyresättning samt att för varje liter vatten 
gästerna köper så bidrar det till x antal liter rent drickvatten för de behövande i Sudan. En ädel 
sak som att ens handling kan hjälpa andra människor i nöd är ett starkt argument för de flesta 
människor. Eftersom svenskar är miljömedvetna och är beredda att handla miljövänligt så 
kommer övergången från flaskvatten till kolsyrat kranvatten att vara ganska smärtfri. Här är det 
också viktigt att man satsar på stilfulla karaffer för att ge ett bra intryck eftersom det är det 
gästen ser, får och betalar för. Gästerna ska få en känsla av att den nya produkten är lyxigare och 
bättre än den gamla. Här är flaskdesignen ett utmärkt medel för att höja statusen på vattnet. 
 
Det är tråkigt att författaren inte haft möjligheten att experimentera med LoveJoyWater. Än så 
länge har författaren inte hittat någonting som säger att konceptet inte fungerar, till skillnad från 
fallet med syrerikt vatten. Av all den information som författaren har till sitt förfogande om 
fenyletylamin så ges en indikation om att konceptet kommer att fungera. För det första är 
fenyletylamin en aminosyra som är löslig i vatten, vilket är en bra början. För det andra så finns 
den naturligt i kroppen och i choklad, som är en omtyckt produkt som har funnits i över 2000 år. 
Effekten av LoveJoyWater är någonting som alla kan relatera till och eftersträva, eftersom 
känslan av förälskelse är en behaglig biologisk drift. För vidare arbete bör mer fakta om 
fenyletylamin, den långsiktiga effekten, bieffekter m.m. utredas. 
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I början av arbetsprocessen har författaren inte avgränsat sig tillräckligt utan skaffade sig så 
mycket information som möjligt inom ämnesområdet. Till slut blir det för mycket för att allt 
skulle få plats i rapporten. De stora mängder information som inte kommer med i rapporten är 
ändå inte bortkastade eftersom de har gett författaren ett helhetsperspektiv samt har underlättat 
analysarbetet. 
 
Eftersom arbetet består både av utredning och idégenerering så har författaren använt sig av två 
olika tillvägagångssätt. Det ena sättet är mer strukturerat då till exempel karbonatorn skulle 
väljas. När det gäller att ta fram nya koncept så har författaren använt sig av 
produktframtagningsmetoder samt arbetat fritt och förutsättningslöst för att inte hämma några 
idéer som skulle uppfattas som för vilda i vanliga sammanhang. 
 
Data om mineralinnehåll från FineWater.com matades in för hand i en Excel-fil så det finns en 
liten risk att det förekommer enstaka inmatningsfel. Men uppgifterna har dubbelkollats och 
enstaka värden har korrigerats. Eftersom det är en kvantitativ undersökning så skulle enstaka 
bortfall inte påverka slutresultatet nämnvärt. 
 
Kundattityder som fås fram via diskussionsforum är främst till för att identifiera de olika 
tankegångar kring flaskvatten. De här tankarna kunde lika gärna ha kommit från personer ”på 
stan”. Författaren anser att det är effektivare att samla in dem via diskussionsforum eftersom där 
ges möjligheten för olika idéer att konfronteras med varandra och att observatören ges 
möjligheten att följa de olika tankegångarna. Arbetet bygger i sin helhet på data från tillförlitliga 
källor som SKOP:s undersökning med över 1000 respondenter, SLV:s uppgifter, Sveriges 
Bryggerier, Svenskt Vatten och FineWater.com.  
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Bilaga 1 – Stockholms vatten 2007 
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