
Välj kranvatten!
Varför släpa tunga flaskor med vatten som är upp till 1 000 gånger 
dyrare än det friska och goda vatten man får genom att bara vrida 
på kranen? Här är historien om hur lättlurade vi människor kan vara.

När Perrier i början av 
1970-talet lanserade 
vatten tappat på flaska 
gick det trögt. Soda 
Streamers fanns redan 
på marknaden för dem 
som ville kolsyra sitt 

vatten hemma. Det blev ingen försäljningsfram-
gång fram till i början av 1980-talet. Då vinklade 
Perriers reklambyrå om det. Man sålde inte vatten, 
man sålde status. Och det hör, som vi alla vet, 
ihop med en hög prislapp. Trots det exploderade 
försäljningen.

Nästa steg i reklamkuppen var att ställa 
flaskvattnet mot läsk, där det i jämförelse såklart 
blev det hälsosamma valet. Syftet? Att få oss 
konsumenter att tycka att vi gör ett smart val. 

MEN DET KLOKASTE valet är naturligtvis 
kranvatten! Förutom att du både spar pengar och 
rygg gör du miljön en stor tjänst. Kranvatten är 
lokalproducerat och distribueras i ledningar  
(vilket är väldigt energisnålt) medan flaskvatten 
både produceras och transporteras, vilket bidrar 
till stora miljöutsläpp. Flaskvatten kräver en 
förpackning, normalt i form av miljöbelastande 

plast, och måste transporteras med antingen 
båt, bil, flyg eller tåg. En liter flaskvatten ger 
upphov till mer än tusen gånger större koldioxid- 
utsläpp än samma mängd kranvatten.

SVENSKT KRANVATTEN LIGGER kvalitets-
mässigt i topp i världen. Det finns ingen 
anledning att välja det dyra miljöbelastande 
alternativet som flaskvattnet utgör och slösa 
med jordens resurser i onödan. n

”Det finns ingen anledning att välja det dyra 
miljöbelastande alternativet som flaskvattnet utgör 
och slösa med jordens resurser i onödan.”

– spara både rygg och pengar

Tänk på att ...
... det kostar upp  
till 1 000 gånger  

mer att dricka ett glas  
flaskvatten jämfört 
med ett glas från 

kranen!

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

FAKTA: Vi är 
kranmärkta
u På SEVAB är vi 
kranmärkta. Det innebär 
att vi har tagit ställning 
för vårt fina kranvatten 
och helt utesluter att 
servera flaskvatten på 
vår arbetsplats, samt på 
möten och konferenser.  

u Vill du veta mer om 
hållbarhetsmärkningen 
”Kranmärkt” så hittar du 
info på kranmarkt.se
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Källa: Svenskt Vatten, priceonomics.com, aftonbladet.se
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