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Förord 
 
När utbildningen ”Miljö och Utveckling” på Södertörns högskola närmade sig sitt slut för 
min del och det var dags att välja område för kandidatuppsatsen kände jag att jag ville ha 
en utmaning. Att skriva en uppsats vars innehåll skulle komma andra till användning 
även utanför akademiska sammanhang. Jag tog chansen att samarbeta med företaget 
Wallenius Water AB som har en i mitt tycke spännande vattenreningsteknik. Det innebar 
att mycket förarbete lades på att förstå tekniken och ta reda på vilka komponenter (ner till 
minsta skruv) som fanns i vattenrenaren. Sedan var det intressant att använda ett LCA-
perspektiv eftersom det belyser fler punkter som annars kanske inte skulle 
uppmärksammats. 
 
 I och med frågeställningen ”hur hållbar utveckling kan integreras i företagets fortsatta 
produktförändringar” gavs bland annat rekommendationer om att införa 
miljöledningssystem för ökad struktur och mätbara resultat. Detta har nu företaget gjort. 
 
Det känns givande att de anställda hos Wallenius Water AB agerar för att ständigt öka 
miljömedvetandet i verksamheten och jag har haft möjligheten till uppföljning eftersom 
det huvudsakliga uppsatsarbetet gjordes år 2007 och presentationen genomfördes år 
2012. Det har med andra ord varit en ovanligt lång process och jag vill tacka Elinor 
Andrén och Mona Petterson för stödet jag fått att slutföra min ambition med 
kandidatarbetet. Jag vill även tacka alla på Wallenius Water AB som jag under åren haft 
gott utbyte och samarbete med. 
 
Jag hoppas att jag även fortsättningsvis kommer kunna arbeta för att se positiva 
förändringar mot att uppnå en genomgående hållbar utveckling.  
 

 
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat  

med det gamla sättet att tänka. - Albert Einstein 
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1 Inledning 
 
Wallenius Water AB är ett miljötekniksbolag inom vattenrening med en patenterad 
metod som baseras på en effektiv reaktion med miljövänlig kemi i sin vattenrening. Då 
företaget ser framåt vill de integrera miljötänkandet i hela verksamheten och har därför 
påbörjat en undersökning av vad som behöver göras och hur de ska gå tillväga. Denna 
studie beskriver problematiken kring att integrera miljöpåverkan och ger vägledning 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att kunna göra en första bedömning av var 
betydande miljöpåverkan uppkommer har tyngdpunkten lagts på att utföra en 
kartläggning av komponenter i vattenrenarmodellen ur ett livscykelanalysperspektiv.  
 

1.1  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra vilka faktorer det är som ger upphov till betydande 
miljöpåverkan för vattenrenaren M300 genom granskning av vattenrenarens delar.   
 
Utifrån detta har två frågeställningar formats:  
– Var i tillverkningsprocessen uppkommer betydande miljöpåverkan? 
– Hur kan hållbar utveckling integreras mer vid produktförändringar av vattenrenaren?  
 

1.2 Definition av analysens mål och omfattning  
 
Målet med studien är att ge riktlinjer för utveckling och förbättring av företagets 
produkter inklusive prototyper. Uppsatsen tillhandahåller råd för val av material och 
företagskontakter ur miljöperspektiv, för att företaget ska kunna utöka sitt ansvar och 
använda miljövänligare komponenter ända fram till de tekniska och ekonomiska 
gränserna.  
 
Huvuddelen av studien utgörs av en presentation av samlad information om 
vattenrenaren, där den primära målsättningen är att ge en grund för att kunna utföra en 
livscykelanalys (LCA). Informationen har sedan använts för en första analys av 
miljöpåverkan. Här sammanställs den övergripande situationen med kritiska punkter. 
Denna studie fokuserar framförallt på att lokalisera både nuvarande brister och framtida 
möjligheter. Sedan kan resultaten också utgöra en lämplig grund för en djupare analys av 
otillförlitliga faktorer. 
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2 Metod 
 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet för studien och styrkor/svagheter med vald 
metodik.  
 

2.1 Forskningsmetodiker 
 
För att bearbeta valda frågeställningar och få till det systematiska tillvägagångssättet som 
krävs finns det flera forskningsmetodiker som kan användas. 
 
Enligt (Patel, R. & Davidson, B. 2003 s. 23-25) kan teori och empiri relateras utifrån tre 
olika metoder. De tre metoderna är deduktiv metodik, induktiv metodik samt abduktiv 
metodik som kan sägas vara en blandning av de två förstnämnda. Relationen mellan 
verklighet och teori och skillnaden i dessa metodiker illustreras nedan: 
 
 
 
Teori Resultat/Iakttagelser (Deduktiv Metod) 
 
Resultat/Iakttagelser     Teori (Induktiv Metod) 
 
Teori Resultat/Iakttagelser (Abduktiv Metod) 

 
Deduktiv metodik innebär att forskaren utgår ifrån existerande teorier för att härleda 
hypoteser som sedan empiriskt testas gentemot det som är relevant för studien. Detta för 
att sedan kunna dra slutsatser i sin fallstudie. Informationsinsamling och analys styrs 
utifrån de teorier som förvalts. Detta kan få den negativa följden att forskningen påverkas 
så att aspekter och resultat utanför den teoretiska referensramen blir förbisedd. (Patel, R. 
& Davidson, B. 2003 s. 23-25). Undersökningsdelen i min uppsats har inslag från den 
deduktiva metodiken där jag valt frågeställningar och grundat slutsatser efter befintliga 
teorier utifrån att studera ett företag. Detta gör att jag mer objektivt kunde utföra studien 
utifrån perspektiv i de teorier som valts.    
 
Induktiv metodik innebär kort sagt att studien baseras på den kunskap som forskaren 
själv skapar utifrån valda frågeställningar. Teorierna skapas således med utgångspunkt i 
den insamlade information som en fallstudie genererat. Metodiken kan ge ett bredare 
perspektiv där forskaren i större utsträckning styr studiens riktning. Samtidigt kan 
resultatet därmed bli mindre objektivt när det i högre grad påverkas av forskarens egen 
uppfattning. (Patel, R. & Davidson, B. 2003 s. 23-25).    
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Denna metod beskrivs som en kombination av den deduktiva- samt den induktiva 
metodiken. När abduktiv metodik används utgår forskaren från ett enskilt fall för att 
formulera en teori för att därefter testa teorin deduktivt, även i nya fallstudier. Det gör att 
teorin kan utvecklas och bli mer allmänt användbar. Denna metod är betydligt mer 
flexibel till att anpassas efter forskarens intentioner. En nackdel är att både befintlig 
forskning och forskarens egen uppfattning kan påverka studiens resultat i för stor 
utsträckning. I min uppsats används den abduktiva metodiken då det finns viss 
information inom undersökningsområdet, men en stor del av informationen har tagits 
fram i och med genomförandet av studien. 
 

2.2 Kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar  
 
För att samla in och analysera information till studien kan inriktningen vara kvantitativ 
eller kvalitativ utefter forskarens preferenser. 
 
En kvantitativ undersökning ger en bredare och distanserad bild till 
undersökningsområdet. Stora mängder data samlas in för att sedan generera i en statistisk 
analys av området. (Holme, I. M. & Solvang, B. M. 1991 s. 77-78)   
 
 
Vid en kvalitativ undersökning är syftet att få en djupare förståelse för att analysera sitt 
område på nära håll. Vanligt är att intervjuer, dokumentstudier och andra iakttagelser 
utförs. Det förekommer också en blandning av kvantitativa och kvalitativa arbetssätt. 
(Patel, R. & Davidson, B. 2003 s. 23-25). I denna studie har angreppssättet framförallt 
varit kvalitativt med nära relation till undersökningsområdet och utförda intervjuer, 
diskussioner med berörda aktörer. Detta för att uppnå en bättre förståelse för 
studieobjektet. Det vill säga vattenrenaren ur livscykelperspektiv med hållbar utveckling i 
åtanke. Metoden valdes för att få mer insikt i frågeställningarna relaterade till fallstudien, 
men även för att få en bredare kunskap i ämnet som helhet.        
 

2.3 Utförande 
 
Efter en omfattande litteraturstudie kring ämnet, som innefattade sökning i databaser 
(främst om livscykelanalyser och vattenreningstekniken ”advanced oxidation 
technology”) inhämtades kunskap från företaget Wallenius Waters dokument och genom 
diskussioner med anställda och leverantörer. Material som exempelvis studiens 
funktionsanalys upprättades genom att grundligt gå igenom samtliga komponenter i 
vattenrenarmodellens fyra huvuddelar. Dessa listades i en tabell och delarnas matrial-
innehåll var utgångspunkt för ytterligare litteraturstudier ur livscykelperspektiv. En enkät 
med grundläggande frågor gick ut till de olika komponenternas leverantörer. Allteftersom 
data inhämtades utfördes kompletterande intervjuer med personer som hade kunskap och 
ansvar för den aktuella komponenten i vattenrenaren.    
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2.4 Metodkritik 
 
Det är av yttersta vikt att forskaren under studiens gång förhåller sig objektiv, nogrann 
och kritisk kontinuerligt vid bearbetningen av sina data för att kunna säkerställa en hög 
nivå av validitet och reliabilitet. (Holme, I. M. & Solvang, B. M. 1991 s. 163) 
 
Det finns som tidigare nämnt både för- och nackdelar oavsett vilken metodik som väljs. 
Den abduktiva metodiken riskerar att ge bristfälliga resultat när undersökningsområdet är 
för snävt och otillräckliga svar blir följden. Ett bra komplement är att även ta reda på vad 
för studier som finns sedan innan. Jag valde den kvalitativa metodiken för att verkligen få 
ett djupare perspektiv på förhållandena kring vattenrenaren. Det blev således en specifik 
fallstudie som inte visar på hur det generellt ser ut med miljöpåverkan av liknande 
vattenrenare. Metoden upplevs som flexibel och passade relativt bra för att ta reda på de 
faktorer som behövdes för studien. Dock kan det vara svårt att förhålla sig objektiv till 
sitt studieområde och ha en professionell metodik då en del information inhämtades 
informellt och dessutom var sekretessbelagd. De var så kallade ostrukturerade intervjuer 
Mer strukturerade intervjuer hade gett ett bättre dokumenterat underlag att använda i 
studien. Gällande information från internet har ett källkritiskt förhållningssätt tillämpats 
och i den mån det är möjligt har information hämtats från databaser.    
 

3  Teoretisk referensram 
 
Den här studien har dominerats av ett ämnesöverskridande tänkande som använts till att 
studera hur ett företag kan vända hinder till möjligheter genom att tillämpa hållbar utveckling 
som stöd för sin produktförbättring. Sedan har ett livscykelperspektiv på komponenterna 
utgjort ett komplement till den teoretiska referensramen.   
 

3.1 Hållbar utveckling som stöd för produktförbättring 
 
Begreppet ”Hållbar utveckling” har myntats parallellt med miljösamvetets frammarsch 
inom samhället. Insikten om vår lokala-globala påverkan på miljön har ökat på 
kunskapen om vad vi kan och behöver göra för att vända de negativa effekterna i en 
positiv riktning och generera en hållbar utveckling. Det finns ett flertal definitioner av 
begreppet och diskussioner kring förutsättningarna och vad det i praktiken innebär är i 
högsta grad aktuella. En allmän version av hållbar utveckling är ”Utveckling som möter 
dagens behov utan att riskera möjligheterna för framtida generationer att möta sina egna” 
enligt World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Begreppet 
kan förklaras med att vi strävar efter att höja vår levnadsstandard samtidigt som vi vill 
säkerställa att världen inte utarmas utan resurserna finns kvar till kommande generationer 
så att de har likvärdig potential till ett gott liv. 
 
Begreppet hållbar utveckling blev vägledande för miljöarbete internationellt år 1987 i 
rapporten ”Vår gemensamma framtid”, (mer känd som Brundtlandrapporten) skriven av 
Världskommissionen för miljö och utveckling. Då hade begreppet fördjupats till att 
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innefatta de sociala och ekonomiska aspekterna. Genomslagskraften där bestod i det nya 
helhetstänkandet, det vill säga att införa ett mer globalt perspektiv med ordentliga 
samarbetslösningar. Gro Harlem Bruntlands ursprungliga tanke menade med hållbar 
utveckling att tillväxt och miljöhänsyn skulle komma att gå hand i hand. 
Brundtlandrapporten strävade efter att minska motsättningarna genom att påvisa behovet 
av att koppla ihop miljö- med utvecklingsfrågor, eftersom det ena ständigt leder till 
påverkan av det andra. Hållbar utveckling kräver också global uppmärksamhet och 
samarbete över gränser för att kunna uppnås (Corell och Söderberg, 2005). Begreppet 
”Hållbar utveckling” ses således som ett slagkraftigt värdeuttryck för att lösa problem 
och är välanvänt av såväl företagsledare, akademiker, politiker som miljökämpar. 
Innebördens variation och att det är så öppet för tolkningar har sina för-och nackdelar. 
Främst är hållbar utveckling ett visionellt mål som behöver kompletteras med 
handlingsplaner för att ge trovärdighet. På internationell nivå kan som exempel nämnas 
handlingsprogram som Agenda 21, Kyotoavtalet och Johannesburg 2002 (Corell och 
Söderberg, 2005). 
 
 Det räcker alltså inte att säga sig ha en hållbar utveckling genom att minska sin negativa 
miljöpåverkan och/eller kompensera för utsläpp som är en vanlig tolkning i affärsvärlden. 
Begreppet är mer komplext än vad det först verkar. Förutsättningarna för att arbeta mot 
en hållbar utveckling grundas i förståelse för helhetens samspel och engagemang i var 
och ett av de tre huvudområdena ekonomi, ekologi och social hållbarhet. (Se figur 1). 
 
Ekologisk hållbarhet innebär att nyttja naturens resurser inom jordens bärkraft så att 
systemen bibehåller en naturlig återhämtning och reproduktion. Samtidigt måste social 
hållbarhet eftersträvas där alla människors grundläggande behov tillgodoses i en rättvis 
värld. Med den ekonomiska hållbarheten menas en tillväxt vars effekter inte belastar de 
två andra områdena, utan en välfärdsökning som inkluderar ansvar för sociala och 
ekologiska aspekter (Corell och Söderberg, 2005). 
 

 
Figur1. Miljö, ekonomi och sociala aspekter måste integreras för att skapa en hållbar 
utveckling. De är beroende av varandra, samtidigt kan tilläggas att den ekologiska sfären 
även utgör det livsuppehållande systemet. (efter modellen av Corell och Söderberg 2005) 

Hållbar 
utveckling 
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Figuren visar hur de tre delarna överlappar varandra i ett mittområde där ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet möts och illustrerar den lilla del av dagens samhälle som 
teoretiskt sett kan vara hållbart ur dessa perspektiv. Frågorna behöver integreras så att 
samhället utvecklas hållbart (Corell och Söderberg 2005). Näringslivet är en viktig aktör i 
relation till hållbar utveckling. Företag ger tillväxt, men genererar utsläpp och förbrukar 
resurser. Detta kan gynna människor ur sociala aspekter eller orsaka en djup orättvisa. 
För att kompensera för detta arbetar allt fler företag med att ta ansvar för de sociala- och 
ekologiska följderna av sin verksamhet. Att skapa en miljöprofilering och påbörja arbetet 
mot en hållbar utveckling är enkelt och ger marknadsfördelar t.ex. genom fler 
samarbetspartners och kunder. När ambitionsnivån och kraven sedan höjs blir verklig 
miljöhänsyn svårare att uppnå. Konflikten som Brundtland talade om att överbygga sker 
ofta mellan de kortsiktiga ekonomiska vinsterna som prioriteras av företaget, utan att den 
ekologiska aspekten inkluderas som bör finnas med i vinstberäkningen från start. Det 
som ofta ignoreras är att det ekonomiska systemet är beroende av det sociala som i sin tur 
är beroende av det ekologiska systemet för att fungera. Sambandet mellan ett hållbart 
ekologiskt system och möjligheten till vår existens är ett faktum som bortses från. I 
klartext till de som enbart ser till ekonomiska intressen kan sägas att utan tillgång till 
resurser från naturen kan ingen verksamhet bedrivas. En långsiktig plan för hållbarhet 
kan tyckas tillhöra ett självklart mål för företag som vill stanna kvar på marknaden. 
(sweden.gov.se) 
 

3.2 Livscykelanalys (LCA) 
 
För att kunna beräkna produkter eller tjänsters miljöbelastning på ett sätt som omfattar 
förbrukning av resurser och energi samt den totala utsläppsmängden görs en 
livscykelanalys (LCA). Det är en sammanställning av hur miljön påverkas av produkten i 
faserna från ”vaggan till graven” (Carlsson och Pålsson, 2008). Uppföljning sker således 
från utvinning av råmaterial fram tills deponi av restprodukter (av den ursprungliga 
produkten). LCA har funnits länge och utförts på olika sätt. Tillvägagångssättet finns 
standardiserat i ISO 1440-serien sedan år 1997, men fortfarande finns ett flertal varianter 
genom mer eller mindre förenklade metoder (Wenzel, 1998). I de fyra standardiserade 
faserna sätts först omfattning och måldefinition därefter sker en inventering, en 
bedömning av miljöpåverkan och slutligen analyseras resultatet. Fasernas utförande sker 
inte nödvändigtvis i denna ordning (se figur 2). 
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Figur 2. Bilden visar faserna ”vaggan till graven” med energi/matrialflöden samt till 
höger visas hur utförandet sker. (efter modellen av Baumann och Tillman, 2004) 
 
 
LCA ingår som ett verktyg för miljösystemanalys. På samma sätt som 
miljökonsekvensbeskrivning och kostnads-nyttoanalys fungerar LCA för att konstruera 
mätetal för miljöbedömning med olika fokusområden. Det är viktigt för att kunna 
utvärdera vilka alternativ som är miljövänligast (Baumann och Tillman, 2004).  
 
Nuförtiden görs LCA inom de flesta områden. Syftet kan vara att skapa beslutsunderlag 
inom ett företag för forskning/lärande eller i samband med produktdesign. Gemensamt 
för användningsområdena är att försöka uppnå en utveckling genom att peka ut 
förbättringsmöjligheter, direkt såväl som indirekt.  Det är den tankegången som har 
anammats för att genomföra denna studie. Det är det som avses med ett 
livscykelperspektiv på vattenrenare M300. I en fullständig livscykelanalys synliggörs 
varje stegs totala miljöpåverkan till olika områden och det är då som detaljerna kan 
förändras till det bättre och därigenom effektivisera processerna på ett gynnsamt sätt. Det 
är en överväldigande uppgift att utföra en livscykelanalys då ett helt industriellt system 
omfattas från vaggan till graven Enorma mängder data ska samlas in och analyseras från 
underleverantörer av komponenter fram till återvinningsanläggningar av en uttjänt 
produkt (Baumann och Tillman, 2004). 
 

3.3 Regelverk gällande Wallenius Water AB:s vattenrenare 
 
Det finns en uppsjö av lagar och förhållningsregler inom miljörätten hos svenska 
myndigheter och internationella organ (under ständig förändring) som indirekt kan 
kopplas till Wallenius Water AB genom leverantörer och samarbetspartners. Nationellt 
finns föreskrifter och förordningar som till exempel förordning (1998:944) om förbud 
gällande bland annat hantering av kemiska produkter. Förordning (2005:209) gäller 
producentansvar för elektroniska produkter. Miljöbalken med allmänna hänsynsregler 
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och kapitel 14 berör även det krav på ansvarskyldighet, försiktighet och kemiska 
produkter.  
 
Då det förekommer miljöfarliga ämnen i elektroniska produkter och det berör 
vattenrenaren hänvisas till RoHS-direktivet (Restriction of hazardous substances) som 
förbjuder och begränsar användningen av skadliga ämnen som exempelvis kvicksilver, 
bly och flamskyddsmedel. Då denna studie använder livscykelperspektiv hänvisas även 
till WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Det reglerar deponi 
av elektrisk och elektroniska produkter (kemi.se, 2012).  
 
Då framställningsprocesserna involverar kemikalieanvändning och komponenterna 
innehåller kemikalier har en frågeställning varit om Wallenius Waters verksamhet 
omfattas av EU:s kemikalielagstiftning REACH.  
 
Implementeringen av REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) i 
svensk lag innebär att samtliga kemikalier måste genomgå omfattande utvärderingar för 
att synliggöra bl.a. miljöpåverkan innan användning tillåts.  Det ger myndigheterna en 
ökad kontroll och uppsikt i jämförelse med vårt nuvarande system. Dock kommer 
begränsningstakten att gå mycket långsamt på grund av praktiska skäl som att det är svårt 
att förutse konsekvenserna även av flitigt använda ämnen. Kemikalieindustrin tar idag 
inte sitt fulla ansvar för eventuella skador produkterna medför. Wallenius Water AB 
kommer endast omfattas indirekt av REACH, i tillämpning av artikel 33 angående varor 
innehållande kemikalier som inte är avsedda att avges. Om kemikalieämnet utgör mer än 
0,1 vikt procent ska det rapporteras, oavsett om det gäller komponenterna eller hela 
enheten. Enligt REACH är Wallenius Water ABs samtliga applikationer tillåtna (muntl. 
ref Stenman, Wallenius Water AB).  
 
En LCA bedömer miljöpåverkan efter indelning i kategorier (bl.a. toxikologi, 
klimatpåverkande utsläpp, biodiversitet och energiförbrukning). Detta påminner mycket 
om riksdagens miljömål och globala konventioner, inte särskilt underligt eftersom det är 
samma miljöproblem man agerar mot. Om man ser till alternativen inom vattenrening 
med kemikalier och ozon, framstår Wallenius Water AB:s miljöpåverkan som 
obetydande. För beräkning av miljöbelastning för olika ämnen främst i samband med 
nationell forskning i livscykelanalysperspektiv används ELU (ELU/kg - Environmental 
Load Units/kg). ELU-talen administreras av Centre for Environmental Assessment of 
Product and Material Systems (CPM) Ju högre värden desto större miljöpåverkan har 
materialet. Det är fortfarande inte helt säkra värden, så en standardavvikelse adderas vid 
beräkning (http://www.cpm.chalmers.se). 
 
Att samtliga komponenter uppfyller gällande direktiv och att leverantörerna tar ansvar för 
sin verksamhets miljöpåverkan, kan vara en passande vision att eftersträva, kanske svår 
att uppnå, men inte omöjligt på lång sikt. Leverantörer som har mer insikt i sina 
produkter kan använda sig av en så kallad BOM-rapport (Buildt of materia) Den 
rapporten redogör för vad för ämnen som deras produkt innehåller (muntl. ref Hedberg, 
Claes Ohlsson).  
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Miljöcertifieringar är en garanti på att allt miljöarbete inom företaget dokumenteras och 
verifieras. Trots att certifieringar sparar resurser på ett lönsamt sätt är införandet kostsamt 
och resultatet ibland inte tillräckligt verkningsfullt. Frivilliga åtagande och seriösa 
initiativ är också värdefulla, exempelvis:  
 
Det naturliga steget - Deras metod går kortfattat ut på att integrera hållbarhet i planering 
med kunniga konsulter, forskare, utbildare, opinionsbildare till förfogande. 
EMAS- Är ett alternativ som bygger på ISO14001, EU-förordningen avser miljöledning 
och miljörevision, företag åtar sig strävan mot att förebygga miljöproblemen. 
El-kretsen - är som tidigare nämnt ett servicebolag för insamling och återvinning av 
elektroniska/elektriska produkter inom näringslivet. 
REPA -Är ett liknande lösning som El-kretsen för förpackningar av plast, metall, papper 
och Wellpapp. Anslutna företag tar producentansvaret för dessa föremål. 
Stöd till miljöorganisationer – Att öppet ge bidrag är ett behändigt sätt att låta andra 
göra miljöarbetet med att ta hand om konsekvenserna   
Skapa en egen miljöstrategi- Krävs en del ansträngning för att det ska vara till någon 
nytta. 
 
Självfallet ersätter inte alternativen identifiering och minimering av den miljöbelastning 
företaget genererar utan är ett komplement.   
 

4 Undersökning  
 
Hållbarhet, säkerhet, felfrihet, prestanda, underhållsbehov, design och miljöhänsyn utgör 
alla kvalitetsområden för en produkt. Varje område ska optimeras utan destruktiv 
inverkan på övriga kvalitetsdimensioner. Förbättringar i miljöhänsyn sker därför inom 
dessa ramar. 
 
Wallenius AOT™ (Advanced OxidationTechnology) vattenrening är en metod utvecklad 
för vattenrening utan kemikalier med ett brett användningsområde som exempelvis inom 
ballastvattenrening, processindustri, kyltorn, odling, tappvatten och badanläggningar. 
Förutom att direkt bryta ner mikroorganismer och andra organiska föreningar, förebygger 
vattenrenaren bland annat uppkomsten av skadliga mikroorganismer genom att kraftigt 
reducera deras grogrund s.k. biofilm. Biofilm är när bakterier växer gemensamt på ytor 
exempelvis på väggarna i en badbassäng eller i ett maskinsystem. Den här typen av 
vattenrening genererar flera hälso- och miljövinster när man kan minska reningen med 
klor och andra rengöringsmedel (Wallenius Water, verksamhetsdokument, 2007).   
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Figur 3. Bilden visar utformningen av vattenrenaren samt hur reningsprocessen sker. Det 
bildas hydroxylradikaler som bryter ner mikroorganismer. (Wallenius Water)   
 
Vid granskning av vattenrenaren, modell M300, har miljöpåverkan analyserats utifrån ett 
livscykelperspektiv. En livscykelanalys (LCA) är ett användbart verktyg för att granska 
en produkts, process eller aktivitets totala hälso- och miljöpåverkan. Metoden ger en 
helhetsbild istället för att enbart beskriva konsekvenserna av användningsfasen. Vid 
jämförelse av produkter inom samma funktionsområde kan man sedan bedöma vad som 
är det mest miljövänliga alternativet.  
 
Med tiden har metoden för livscykelanalys av produkter utvidgats från att enbart 
inventera komponenternas materialsammansättning till att även visa miljöaspekterna av 
en verksamhet. Genomförandet av detta har standardiserats redan i International 
Standardisation of Organisation (ISO) 14040:1997. Det finns olika tillvägagångssätt och 
momentbeskrivningar för utförande av LCA, där innefattas klassificering av varianter. 
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För en produkt organiseras livscykelns grundläggande faser i följande steg: 
 Anskaffandet av råmaterial 
 Omvandling och bearbetningen av material 
 Konstruktion och produktion av specialbeställt material 
 Tillverkning 
 Användning och servicearbete 
 Tillbakadragning av uttjänta produkter 
 Återvinning 
 Deponi 

 
 
I livscykelanalysen för vattenrenaren M300 beaktas faserna från utvinning av material, 
leveranser, distribution, användning, underhåll/reparationer till återvinning och 
sluthantering av samtliga komponenter. Tillgängliga uppgifter tas fram och granskas, 
men det krävs mer resurser för att hitta godtagbar dokumentation och fylla alla de 
kunskapsluckor som finns inom detta område. 
 
Produkten sätts i centrum snarare än processerna, vilket exkluderar delar som preciserad 
miljöpåverkan av andra faktorer exempelvis transport och arbetsmiljö. Beräkningar av 
utsläppsämnen och av ekvivalensfaktorer för Global warming potentials (GWP) och 
Ozone Depleption Potentials (ODP) utförs inte heller i denna studie. Det är faktorer som 
ska ingå när en LCA görs i normalfallet. 

4.1 Komponentinventering av M300, Huvudkomponenter 
 
Informationsinsamlingen presenterar produktens huvudkomponenter och en 
funktionsanalys av mindre delar och material. Vidare framställs en undersökning av 
leverantörerna och en redogörelse av miljöbelastande faktorer.  
 
För att tydliggöra vilka effekter som kan uppstå, presenteras även sammansatta 
komponenter eftersom de tillsammans får en annan funktion än separata smådelar. Det är 
också mer relevant i miljöanalysen av vattenrenaren. Huvudkomponenterna för 
vattenrenaren indelas här i reaktorhus, UVC-lampa, lampkontakt och kontrollbox och 
behandlas i nedanstående avsnitt. 

4.1.1 Reaktorhus 
 
Titan från Kina 
Wallenius Water AB köper in titanrör från Shiannxi provinsen i södra Kina hos Suntic 
RareMetal som är ett relativt litet familjeägt företag. De är kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2000 sedan år 2006. Fabriken köper färdigbearbetade titanrör som de sedan förädlar 
manuellt till specialbeställda produkter. Detta har inget samband med titanutvinningen. 
Företaget bearbetar heller inga andra material utan säljer ca 100 ton titan per år. 
Wallenius Water AB köper ca 400 M300-enheter per år, vilket motsvarar ungefär 150 kg 
titan. (muntl. ref. Anna Hägerstedt).  
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I allmänhet illustreras Kina som en nation som ligger långt efter i utvecklingen mot 
miljöanpassad verksamhet på grund av landets stora miljöproblem och en tillväxttakt som 
omöjliggör en hållbar utveckling. Miljöarbetets betydelse finns det än så länge generellt 
dålig förståelse för. Enligt Organisationen Sida tycks viljan att förhindra fortsatta 
föroreningar finnas, men även begränsningarna. Det är svårt att få en riktig uppfattning 
av hur situationen verkligen är när svaret beror på vem som ger det och bakomliggande 
motiv. 
 
M300 renaren består av fyra ingående komponenter (benämnt Pipe, G1" Connector, 1 
1/4" Connector och Flange) i titan som förarbetas separat och sedan svetsas dessa fyra 
delarna ihop till en enhet, det tar ungefär 20 minuter. För kontoppen till M300 ansvarar 
Stockholms digitalmekanik, sedan kontrolleras och monteras den ihop med titanröret hos 
Wallenius Waters leverantör AQ komponent. 
 
Utvinningsområdet för titanämnena har inte kunnat lokaliseras, det är således omöjligt att 
undersöka den totala miljö- och hälsopåverkan som uppstår. Kinas verksamheter omges 
av en oerhörd sekretess så det blir antagligen svårt att följa upp vilka förhållanden som 
råder vid titangruvan och bland annat svara på: 
 
 Om utvinningsområdet har värdefulla naturtillgångar  
 Om extraktionen är långsiktigt planerad 
 Vilka utsläpp som sker 
 Hur utvinningen av titan går till och närmare bestämt vilka ämnen som används 
 Om verksamheten ger lokalbefolkningen rättvisa arbetsmöjligheter med lön, 

säkerhet, hälsa etc. 
 Om de är med i organisationer som strävar mot hållbar utveckling för 

utvinningsindustrin t.ex. ICMM (International Council on Mining & Metals), 
MMSD (Mining Metals and Sustainable Development) eller följer gällande 
internationella regler, riktlinjer från exempelvis UNEP (FN:s miljöprogram) 
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Behandlingsprocesser för reaktorhuset 
 
Det är välkänt att extraktionen av metaller ger omfattande miljökonsekvenser, 
energiförbrukning och hälsopåverkan. I jordskorpan finns metaller i svårlösliga former 
inneslutna i fast materia. Titan är bundet i olika mineral såsom rutil och ilmenit. Ren 
gruvdrift av titanhaltigt mineral bedöms vara den mest miljöbelastande metoden, men står 
för en mindre del av den totala produktionen. Vanligtvis vittjas istället områden med 
titanhaltig sand. Muddring stör med stor sannolikhet djur och växtliv på lokal nivå, när 
den mineralhaltiga sanden friläggs. Användningen av giftiga kemikalier för att bl.a. 
separera eftertraktade ämnen genererar också i miljöförstöring och hälsorisker. De 
huvudsakliga farorna med att exponeras för titandamm och rök/ånga vid behandling sker 
om ämnet inhaleras/intas eftersom det kan lagras i lungorna, som med de flesta ämnen 
kan hälsoeffekter uppstå om man utsätts för stora mängder under en längre tid, titan är i 
det avseendet inte utmärkande (Blake, Maness, Huang, Wolfrum och Huang, 2009).  
 
Beskrivningen i denna studie fokuseras på miljöaspekterna. De förorenande utsläppen 
består framförallt av koldioxid (CO2) kväveoxider (NOx), flyktiga organiska ämnen 
(VOC) och andra partiklar. Nackdelar i titanframställningen är bildningen av kemiska 
biprodukter framförallt skadlig gas av titantetraklorid samt svavel- och saltsyrarester 
(som måste neutraliseras). Metoderna är även mycket energikrävande, dels för att de sker 
vid temperaturer upp till 1200 ºC, dels för att produktionen inte kan ske oavbrutet, ugnen 
måste kylas ner för att sedan värmas upp på nytt så att resultatet blir rätt, energin kan 
komma från icke förnybara källor. Andra ämnen ingår förstås också i processerna för att 
få fram användbart titan genom rostnings- bleknings- och förädlingsmetoder. 
(http://www.usgs.gov) 
 
Det finns preliminära miljöbedömningsverktyg som ger indikationer om vilka material 
som bör undvikas. Systemet för materialjämförelse ur miljösynpunkt tar hänsyn till 
effekterna i livscykelns grundläggande faser det vill säga råvarutillverkning, 
produkttillverkning, användningsfas, återvinning och slutligen deponi. 
Värderingsmetoden benämns som ”Environmental Load Unit”(ELU). Exaktheten är inte 
helt ännu fastställd, då det både är en relativt ny och komplex metod som enbart används 
av några företag i Sverige samt för studier imon området. (http://www.cpm.chalmers.se). 
Ett intressant faktum, med tanke på materialval till vattenrenaren, är att titan med denna 
mätmetod är likvärdigt med stål och dessa material hamnar långt ner på registret över 
miljöpåverkande metaller. Nedan ges ett par exempel för att visa på de nivåer materialen 
ligger på i relation till varandra, Ju högre värden desto större miljöpåverkan. ELU-talen 
administreras av “Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems 
(CPM)” (http://www.cpm.chalmers.se). 
 

• Titan (Ti) 0,9 ELU/kg 
• Järn (Fe) 0,9 ELU/kg 
• Koppar (Cu) 208 ELU/kg 
• Zink (Zn) 1190 ELU/kg 
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Samhället ackumulerar ofattbara metallmängder, långt innan effekterna börjar märkas i 
miljön eftersom de är stabila, oföränderliga ämnen. När metallerna finns i icke 
biotillgängliga former orsakar de inte någon förgiftning, det är först när de börjar bilda 
farliga kemiska föreningar med andra ämnen som miljö och hälsa tar skada. Även om 
vårt konsumtionsmönster ändras och användning begränsas kraftigt samt 
saneringsåtgärder sätts in så kommer en ytterligare ökning av både metallhalter och 
skador drabba omgivningen, problem som kommer bestå i tusentals år. 
(http://www.cpm.chalmers.se). Realistiskt sett lär efterfrågan inte minska inom snar 
framtid, därför behöver fokus i dagsläget läggas på faktorerna inom branschen som går 
att påverka. Förslagsvis påtryckningar från internationella samfund med gemensamma 
bestämmelser, övervakning och undervisning, små medel för att förbättra situationen. 
 
Beroende på vilket material som utvinns, används som sagt olika metoder med varierande 
ekologiska och sociala effekter. Tungmetaller orsakar stor synbar skada, fortsatt tillförsel 
i samhället av dessa ämnen är mer reglerad än övriga material som också måste 
uppmärksammas eftersom de enorma avfallsmängderna långsiktigt kanske kan orsaka 
miljöproblem som vi inte kan förutse eller överblicka idag. Olika avfallshanteringssystem 
innebär återvinning på olika kvalitetsnivå. Separation av materialsammansättningen hos 
en produkt, men också metallegeringar bör renas till så stor del som möjligt. 
Återvinningsprocessen är även den resurskrävande och sprider substanser till naturen. 
Samhället behöver egentligen en grundläggande förändring genom att ersätta vissa 
metaller med t ex keramer, returplaster och trä och att lära oss planera omsättningen 
långsiktigt. Materia kan inte försvinna utan har istället en tendens att spridas (enligt 
termodynamiken) d.v.s. förr eller senare i livscykeln försvinner metallerna ut i naturen 
som avfall eller genom korrosion och då uppstår mer miljöbelastning. 
 
Titanets hållbarhet, reflektionsförmåga, lätthet och resistens mot korrosion samt fler 
egenskaper ger fördelar i materialval till reaktorn även med tanke på miljön Metallen är 
jämförelsevis bland de mindre farliga ur kretsloppssynpunkt. Reaktorn i titan har en 
obestämbart lång livslängd, medan renarens övriga komponenter kommer att bytas ut 
åtskilliga gånger. 

4.1.2 UVC-lampa 
 
Till M300-modellen används 15 Watts lågtrycks kvicksilverlampor med ultraviolett 
strålningen som desinfekterar vattnet. Ljuskällan i vattenrenaren aktiverar en 
fotokatalytisk reaktion med hydroxylradikaler som snabbt bryter ner cellstrukturen hos 
mikroorganismerna. UV-dosen kan vara hälsoskadlig, framförallt vid tillverkning och test 
av lamporna om de inte hanteras rätt. I M300 måste ljuskällan kopplas ur innan den kan 
lösgöras från reaktorhuset d.v.s. UV-behandlingen sker bara innesluten i behållaren och 
detta minimerar hälsoriskerna. Det finns en hel del alternativa varianter av lampor för 
ändamålet och det krävs mycket erfarenhet för att skapa de bästa funktionsmöjligheterna 
för renaren och samtidigt kunna öka miljömedvetenheten. För att skapa UV-ljus går det åt 
mer energi och därför innehåller den här typen av lampor högre andel kvicksilver än 
andra. Under studiens gång har många frågor besvarats, men det finns ett antal frågor 
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som det har varit svårare att svara på helt och hållet, som kan vara värda att fundera 
närmare över för framtida utveckling och livscykelanalys. 
 
Följande frågor behöver undersökas och gick ej att besvara i denna studie: 
 

 Exakt vilka material består lamporna av? 
 Vilken mängd kemikalier ingår i lamporna? 
 När och hur kan kvicksilverandelen minimeras?  
 Hur viktigt är bibehållen effektivitet, till vilken grad kan man kompromissa 

för ökad miljövänlighet? 
 Energikonsumtion för olika lamptyper? 
 Vilken leverantör har nått längst? 
 Ger längre lampor bättre reningseffekt jämfört med fler lampor? 
 Sker betydande miljöpåverkan om en lampa går sönder? 
 Medellivslängd, går det att använda en mindre mängd thoriumoxid utan att 

lampan får kortare livslängd? 
 Används någon förnybar energi? 
 Vilken kvartsglastyp är miljövänligast? Vad kan användas i M300? 
 Vilka alternativa lampor finns och vad är optimalt: Halogen; Xenon, Eximer, 

Amalgam, Low- och medium pressure, flashlamps och blue/black light? 
 

 
Generell materialspecifikation för UV-lamporna är fasta: kvarts, volfram impregnerat 
med toriumoxid, koppar, nickel, teflon (till kabelisoleringen), halogenföreningar som kan 
innehålla järn och kvicksilver - den enda flytande beståndsdelen. Det är svårt att ersätta 
kvicksilvret, försök med andra ämnen ger långt ifrån samma effektivitet särskilt i det 
djupare UV-spektrat blir det oacceptabelt låg emission (muntl.ref. Wiesmann, USHIO).  
 
Kvicksilver -hantering  
Utvecklingen strävar mot en lampa utan kvicksilver, men det går idag åt så pass mycket 
mer elektrisk ström för denna produkt att miljövinsten inte blir lika betydande. Ökad 
energiförbrukning jämfört med användningen av kvicksilver bör utvärderas. Största delen 
av energin kommer sannolikt från fossila bränslen och kärnkraft. Väljer man elektricitet 
från förnybara energikällor så kan kvicksilverfria lampor vara ett bra alternativ, men de 
innehåller också skadliga substanser och har dessvärre en betydligt högre prisnivå. Sedan 
måste aspekter som temperaturkänslighet, tid för uppvärmning och vad som praktiskt 
fungerar ihop med vattenrenaren med mera tilläggas. 
 
Det finns ytterligare miljöaspekter som bör beaktas när det gäller tungmetallen 
kvicksilver. Då det är ett grundämne kommer det som vi spridit i naturen inte brytas ned, 
utan orsakar stora miljöskador och hälsorisker. Om en lampa går sönder sipprar det ut en 
liten mängd kvicksilver som leverantörerna anser vara försumbar, givetvis kanske 
enskilda lampor inte ger några märkbara negativa effekter, men på sikt måste spillet av 
kvicksilver sättas in i ett vidare perspektiv. Uppgifterna från leverantörerna angående hur 
stor kvicksilvermängden i UV-lamporna egentligen är går isär, men ungefär 2-3g 
innehåller varje lampa till M300. Oavsett lampans livslängd är kemikaliemängden 
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ungefär densamma. De s.k. Longlife lamporna innehåller mindre kvicksilver och verkar 
ca dubbelt antal timmar. Majoriteten av leverantörerna använder samma mängd 
kvicksilver oberoende av hur mycket olika lamptyper kräver. (muntl.ref. Wiesmann, 
USHIO) Ett giftigt ämne borde man vara noga med att inte överdosera, det ligger i allas 
intresse. I intervjuer för denna studie anser leverantörerna generellt att det är för 
besvärligt att återanvända kvicksilvret trots vetskapen att det både är möjligt och en 
ansenlig miljöinsats. Bestämmelser och återvinningskrav för produkterna i WEEE och 
RoHs-direktivet, tycker de följs upp bra med tillsyn av implementeringen och fler 
åtgärder. Det är med dagens tekniska lösningar ibland nödvändigt att använda giftiga 
kemikalier, men kvicksilvermängden och hanteringen bör regleras ordentligt för att inte 
slösa resurser. Det ska inte gå att överdosera innehållet till lamporna eller ifrågasätta om 
man ska ta ansvar för sin tillverkning, genom att ta tillvara och återanvända det som är 
rimligt från gamla lampor. 
 
Kvicksilver, kvarts, koppar, nickel och muttrar är de komponenter till UV-lamporna som 
går att återvinna. Enligt svar från leverantörerna i den här studien blir enbart kvartsglaset 
återanvänt som en lägre graderad sort i andra produkter.  
 
Torium 
Volfram impregnerat med toriumoxid utökar lampans livslängd, genom att toriumet 
förhindrar förstörandet av volframelektroderna. Torium är radioaktivt, med alfastrålning 
och tillfälligtvis även beta- och gammaemission. Enligt leverantörer rör det sig om 
ganska harmlösa emissioner. Alphapartiklar kan inte tränga igenom hud utan absorberas 
snabbt av luften, dock kan det vara hälsofarligt. I lungorna är det cancerframkallande. Så 
kallade mediumtrycks kvicksilverlampor innehåller ca 1 g volfram impregnerat med 
toriumoxid. Alla lampor behöver dock inte dessa tillsatser för att fungera. De mest 
kritiska bitarna är alltså hanteringen av de radioaktiva substanserna som bör förbättras om 
den information erhållen i denna studie är korrekt. För att öka miljövänligheten bör nya 
vattenrenarmodeller innehålla lampor med så låga halter av skadliga ämnen som möjligt 
och det finns även ett behov av att fördjupa diskussionen om för- och nackdelar med 
olika lampor till att innefatta miljöpåverkan om det inte redan har gjorts. 
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4.1.3 Lampkontakt 
 
Lampkontakten består av specialbeställda komponenter; crimpkontakthållare, 
crimpkontaktsjordstiftshållare och plasttoppshöljet samt även standardkomponenter d.v.s. 
en lampkabel, plastförskruvning, ändhylsa, skärande skruv och metallstift (molex) 
Lampkabeln tillverkas hos Helukabel som är kvalitets och miljöcertifierade och har 
internationellt godkända kablar som tillverkas i Schweiz. Företaget har valt att inte svara 
på frågorna för miljöanalysen, därför specificeras inte vad kabeln är tillverkad av för 
material. 
 
PVC 
Stockholms digitalmekanik AB är ansvariga för vattenrenarens specialanpassade 
komponenters design och tillhör de mer insatta leverantörerna, designen och 
materialvalet har framtagits av Stockholms digitalmekanik AB i samråd med Wallenius 
Water. Det som kan ifrågasättas för lampkontakten är plasttoppshöljet som är gjord av 
PVC. Detta materials miljöpåverkan har debatterats i årtionden, bl.a. tillsatserna av 
mjukgörande ämnen, vilket inte är aktuellt här då PVC:n är rigid. Däremot är 
brandfarligheten en onödig riskfaktor. På senare år har uppfattningen förändrats efter 
utförda livscykelanalyser kring ämnet och i en hel del tillverkningsanpassningar anses 
miljöbelastningen av PVC inte ha mycket mer negativ miljöbelastning än alternativa 
material (http://www.pvc.se/PDF/Miljoprogram.pdf). Det kan bekräftas att andra plaster 
inte har lika heltäckande undersökningar beträffande sin miljöpåverkan bakom sig, men 
det finns fortfarande stora oklarheter kring PVC användningen. När det är möjligt tycker 
många att materialet ska ersättas och miljömedvetna företag rättar sig efter detta. All 
hantering av materialet måste följa bestämda regleringar eftersom PVC:s spridning i 
miljön heller inte är helt klarlagd, Kretsloppsdelegationen har utrett miljöriskerna med 
PVC i en rapport som heter, PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan. (SOU 1994)   
 
För att analysera huruvida det sker någon miljöpåverkan före lampkontakten som kan 
minskas och i så fall hur, behöver detaljer i tillverkningsproceduren granskas förslagsvis 
genom en fullständig LCA. Detta för att kunna jämföra om de specialbeställda 
komponenterna orsakar större belastning eller om det är en obetydlig skillnad och om 
materialvalet är anpassat till den gröna företagsambitionen. Hos de miljöcertifierade 
fabrikerna kan det redan finnas information i frågan. Stockholms digitalmekanik AB är 
inte certifierade, och de har heller inte satt några sådana krav på sina tillverkare. 
Lampkontakten görs av M. Lippert AB, ett litet företag i Stockholmsområdet som är 
miljöcertifierade. Ur miljösynpunkt är lokalisering likväl som certifiering fördelaktig för 
bedömning av vattenrenaren. 
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Följande behöver undersökas och gick ej att besvara i denna studie: 
 
 Vilka delar kan bytas ut mot miljövänligare alternativ? 
 Närmare granskning av leverantörernas miljöarbete.  

4.1.4 Kontrollbox 
 
Kontrollboxen har ett stort antal komponenter, mycket av tillverkningen är 
industrialiserad och de verkar inte orsaka någon betydande miljöpåverkan då avfallet tas 
om hand på rätt sätt.  
 
Lackering 
Wallenius Water AB har undrat om färgen som används är godkänd utan några suspekta 
tillsatser över tillåtna gränsvärden. Ytbehandlingen ska tåla ett antal tester med olika 
ämnen som kapslingen (kontrollbox-höljet) ska vara resistent emot. Detta maximerar 
tiden i livscykelns användningsfas genom att bl.a. ge hållbart korrosionsskydd. 
Kapslingen tillverkas i Tyskland och modifieringar samt lackering utförs i Sverige. Det 
går att beställa olika speciallackeringar, men Wallenius Waters kapslingar lackeras enligt 
standardkrav. Färgen är en pulverlacksort med polyesterstruktur, detaljerad 
innehållsdeklaration benämns av leverantör som ”ej tillgängliga data”. 
Lösningsmedelsbaserad lack betyder större miljöpåverkan och vattenbaserad lack ger 
minst påverkan.  
 
Vid granskning av dokument gällande tester, säkerhetsrutiner och begränsning av 
skadliga ämnen i färgen vid lackering, görs en första bedömning att 
behandlingsprocessen är tillräckligt reglerad. Färgen uppfyller alltså på pappret gällande 
krav, dock måste det fortsätta undersökas om den trots allt kan ersättas med någon annan 
miljövänligare sort eller i alla fall se hur miljöarbetet tillämpas i praktiken hos den 
primära leverantören ”IRIS LACK” med organiserad avfallshantering och 
kemikaliefrågor. 
 
Drivdonet  
Komponenten köps in från Candelux, men tillverkas av Osram. Det är en avancerad 
komponent som består av mängder av material och enligt tillverkarna för komplext att 
härleda i en LCA. Huvudmaterialen är termoplast och metallegeringar. Drivdonet är 
miljöanpassat i så hög utsträckning som möjligt och uppfyller alla direktiv och 
certifieringskrav inom området. Alla farliga ämnen som bly och kvicksilver (max 5 mg i 
produkten) är minimerade enligt gränsvärdena (muntl.ref Lindholm, Osram). HF-don 
som ingår i armaturen återtas enligt förordningen om producentansvar och återvinns 
sedan till 80 % hos el-kretsen. Eftersom miljöavgifter inkluderas i en produkts pris, kan 
allmänheten också nyttja det avfallshanteringssystem som används. ELFA har hittat en 
annan lösning för återvinning av uttjänta elektronikprodukter. De läggs i en speciell 
kartong som sänds till miljöstationer också kartongen och dess innerpåse återvinns 
(Elfa.se, 2007). 
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En alternativ lösning till det använda drivdonet är en kondensator och magnetiska spolar 
innehåller inte bara mycket mer skadliga ämnen, den drar avsevärt mer energi och är inte 
ett lika säkert alternativ.  
 
AQ Komponent är den leverantör som är ansvarig för sammansättningen av 
kontrollboxen. Deras miljöarbete, förutom ISO-certifieringarna, sker genom att få de 
största leverantörer att leverera direkt till produktionsenheten i Bulgarien. Prototyper och 
mindre serier tillverkas i Västerås. Övrig produktion sker främst i Bulgarien med samma 
höga certifierings och kvalitetsnivå enligt företaget. Dock har ansvarig inte varit 
anträffbar och andra tillfrågade personer har inte kunnat svara på frågor om företagets 
miljöarbete.  
Bortsett från de alternativ som redogjorts för i ovanstående avsnitt så är Wallenius 
AOT™ vattenrenaren relativt låst för förändringar då det inte finns optimala alternativ att 
ersätta befintliga komponenter med. Prototyper utvecklas och testas kontinuerligt för att 
höja vattenrenarens kvalitet, säkerligen saknar studien aspekter angående dessa, som 
hamnat utanför kunskapsnivån och givna begränsningar. 
 
I tabellerna på följande sidor redovisas materialet som komponenterna består av, vilken 
funktion specifika delar har och sambandet mellan komponenterna och leverantörerna. 
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4.2 Leverantörer 
För att skapa en ständig förbättring och hållbar utveckling är det viktigt att ha bra kontroll 
på vilket miljöarbete leverantörerna utför.  Detta för att sedan kunna ställa högre krav 
eller vända sig till andra leverantörer för att uppnå ett bättre samarbete där man arbetar 
mot gemensamma mål avseende miljöaspekten. I följande tabeller redovisas materialet 
som komponenterna består av, där efter vilken funktion specifika delar har och 
sambandet mellan komponenterna och leverantörerna. Tabellen gjordes efter granskning 
av en isärmonterad vattenrenare. För komponentnamn och sammankoppling med 
leverantör var Anna Hägerstedt på Wallenius Water AB behjälplig. Kopplingen mellan 
en komponent och dess leverantör samt beståndsdelar visas i alfabetisk ordning i tabell 1 
nedan. 
 

Tabell 1. Befintliga leverantörer av olika komponenter till vattenrenare M300 (Hägerstedt, 
Wallenius Water).  
Leverantör Komponenter 

Alos grossist (emballage) 
 

Slitlåda, Mellanlägg, Inrede stansad lamplåda 

AQ Komponent 
(Tillverkar kontrollboxen, 
men köper in delar) 

Montageplåt, Strömrelä, Jordplint, N-plint, Säkringsplint, Fasplint, 
Kabelknippe, DIN-skena, Ändplatta   

Candelux AB Drivdon 

CE-BIT ELEKTRONIK AB Ferrit FR6361 

Claes Olsson Säkring 

ELFA AB Buntbandsankare 

Helukabel Lampkabel 
Heraeus Kvartsglas 
LightTech  UVC-lampa 
Märkotryck  Produktetiketter(serienr.)  Blixtettikett 

Nelco contact AB 
 

Kontramutter M16,M20, Blindplugg, Förskruvning M16 M20, Förkromad 
förskruvning, ABS-plast 

OEM Automatic AB Tryckknapp,Plintblock 2st NO, Lampmodul, Tidräknare 

Packningar och Plast AB Synpackning PVDF bas II, Plastbricka 

Rittal AB 
 

Kapsling inkl. Färglackering 

Sifvert Skruv AB 
 

Fjäderbrickor, Insexskruv, Skärande skruv FZB 

Stockholms digitalmekanik AB 
 
 

Mellanstycke i mässing., Jordstift, Lampkontakt, 
Hölje lampkontakt, Crimpkontakthållare, 
Crimpkontaktjordstifthållare 

Suntic RareMetal Reaktor 

Trelleborgs Sealing solutions O-ring lamptätning, O-ring IP-tätning 
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Funktionsanalys Kopplingen mellan en komponent och dess funktion i M300 leverantör 
visas i tabell 2 nedan.  
 

Tabell 2. Funktion och material hos komponenter i vattenrenareM300. (Hägerstedt, Wallenius 
Water). 

Komponent Material Funktion Kommentar 
ABS-plast Akrylnitril-Butadien-

Styrensam polymer 
Tätning Förskruvning 

Blindplugg Förkromad plast Tätning  
Buntbands-
ankare 

Nylon 6,6 Fastsättning  

Crimpkontakt-
hållare 

Polyacetalplast  Leder ström Del i lampkabel 

Crimpkontakt-
jordstifthållare 

Polyacetalplast Leder ström Del i lampkabel 

DIN-skena Kallvalsad stålplåt  Används i kapslingar 
för att montera 
elektriska 
komponenter 

 
Fäster strömrelä 

Drivdon Komplex sammansättning, 
mestadels termoplast och 
metaller 

Kontroll Matar lampan med rätt ström 

Etiketter Plast, papper och lim Information  

Ferrit FR6361 
Metalloxider 
MO.Fe2O3 

Filtrera bort 
ledningsbunden 
strålning 

Fe2O3=järnoxid, MO=Metallmix 
zink, nickel, mangan, koppar 

Fjäderbrickor Stål/rostfritt Tätning/säkerhet För att hålla kvar lampa och plasttopp 
Färg Pulverbaserat lack, anpassat 

innehåll efter lagstiftning 
 

Design 
Skydd 
Hållbarhet 

Med hänsyn till funktionskrav är färgen miljöanpassad 

Förkromade 
Förskruvning 

Förzinkad plåt Tätning  

Förskruvning 
M16, M20 

Förzinkad plåt Tätning  

Hölje 
lampkontakt 
(Plasttopp) 

Rigid PVC polyvinylklorid Design/säkerhet Ytterhöljet till lampkontakten. 
 

Inrede Wellpapp  Emballage  
Insexskruv Rostfritt stål Tätning/säkerhet För att hålla kvar lampa och plasttopp på rätt plats 
Jordplint 
N-plint 
Säkringsplint 
Fasplint 

Termoplast antagligen 
Wemid  
”Strömförande delar är av 
härdat stål koppar som ev. 
förzinkats galvaniskt och 
gulkromaterats tenn” 

Strömledare  
Skydd mot korrosion 

Wermid är ett värmetåligt material ”fritt från skadliga 
ämnen (weidmuller.se) 

Jordstift 
lampkontakt 

Rostfritt Säkerhet Ser till att jordningen kan ledas vidare till titanröret 

Kabelknippe Koppar och plast (ev. PVC) Engergiförsörjning  
Kapsling 
 

Plåt ST 1203 Omsluter kontrollbox 
Skyddsklass IP 66 

Materialvalet bedöms ej ge betydande miljöpåverkan 

Kontramutter Förzinkad plåt Tätning  
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M16, M20 
Kontrollbox  Plåt, elektriska komponenter 

och färg 
Manövrering Se specifika delar 

Kvartsglas Kvartsglas Skydda UVC-lampa 
Släppa igenom ljus 

Kvartsglaset är ömtåligt och behöver bytas efter 3 
lamplivscykler 

Lampkabel Koppar och PVC Leder ström   
Mellanlägg Wellpapp  Emballage  
Mellanstycke 
mässing 

Mässing Säkerhet 
Tätning 

Del av fastsättningen av lampan 

Montageplåt Förzinkad plåt Grundplatta i 
kontrollboxen 

 

O-ring IP-
tätning 

EPDM Tätning Vattenresistent isolering 

O-ring 
lamptätning 

EPDM (ethylene propylene 
diene monomer rubber) 

Tätning Vattenresistent isolering 

Plastbricka Nylon Säkerhet Del av fastsättningen av lampan 
Reaktor Titan Reaktorhus 

Bär katalytisk yta 
Trycksäker (10bar) 
Slagsäker 
Design 

Matrialvalet beaktas 

Skärande skruv 
FZB 

Förzinkad plåt Säkerhet Håller kvar lampkontaktens innehåll i höljet 

Slitlåda Wellpapp (returfiber) Emballage Miljövänligt material 
Stansad 
lamplåda 

Wellpapp  Emballage  

Strömrelä Termoplast Strömövervakning Uppfyller ej RoHs-direktivet! 
Synpackning 
PVDF  

PVDF 
(Polyvinylinenflourid) 
Högkristalin termoplast 

Kontroll För att kunna se om lampan lyser eller inte 

Säkring Glas och metall Säkerhet  
Tidräknare Termoplast, HDPE 

(högdensitetspolyten) 
Kontroll Håller koll på hur många timmar renaren varit i drift 

Tryckknapp 
Plintblock 2st 
NO 
Lampmodul 

Blandat termoplast och glas Kontroll, 
Visuell 

”Tryckknapp, plintblock och lampmodul” bildar 
tillsammans tryckknappen som sätter på/stänger av 
vattenrenaren 

UVC-lampa Kvarts, volfram, 
toriumoxid, koppar, nickel, 
teflon, halogen- tillsatser, 
kvicksilver, rostfria muttrar 

Startar reaktionen Kompletterande svar uteblev från LightTech och 
Hamamatsu. 

Ändplatta Förzinkad plåt (ev. annat 
material) 

Fastsättning  
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4.2.1 Kartläggning och kontroll av direktleverantörernas miljöarbete 
 
Att avsiktligt välja de leverantörer som tar störst miljöhänsyn och även sätta press på de 
befintliga är en viktig del i strävan mot minimal miljöpåverkan. I Wallenius Waters fall 
sker de betydande utsläppen innan komponenterna når företaget, vid tillverkning och 
distribution. Miljöbelastning såväl som kostnader ökar vid rutinavvikelser och fel på 
processer längs hela produktionskedjan. Genom att ställa tydliga krav, ser man till att 
leverantörerna också involverar mer miljöhänsyn i sina företag. I denna studie gjordes 
kartläggningen av direktleverantörerna utifrån ett antal frågeställningar och anpassas 
sedan efter kunskapsgraden i form av en enkät.  
 
Grundläggande frågor till Wallenius Waters leverantörer: 
 

1. Använder ni LCA, hållbarhetsredovisning eller liknande för tillverkningen? 
2. Vilket dokumenterat miljöarbete finns tillgängligt? 
3. Uppfyller ni RoHS, WEEE- kraven och andra gällande lagar? 
4. Vilket avfallshanteringssystem används? 
5. Vilka material används och i vilka mängder? 
6. Hur tillämpas er miljöpolicy i praktiken? 
7. Vilka certifieringsintyg kan uppvisas? 

 
För att bedöma vilket miljöarbete som leverantörerna utför antogs att samtliga vill 
framstå lite bättre än de verkligen är och att det därför inte görs något miljöarbete utöver 
det som visats upp. De frågor som inte besvarats förekommer sannolikt inte inom 
företaget.  Till hjälp för att basera mina antaganden har leverantörernas miljöpolicys 
beaktats. Att ha välutvecklade rutiner med en tydlig miljöpolicy som fundament för sitt 
agerande inom företaget kan gynna miljöarbetet. För att ge resultat ska policyn vara 
konkret och precisera hur man tar ställning och handlar miljöriktigt i förekommande 
situationer. Sedan måste ansvar tas för att målen följs upp och fungerar praktiskt för att 
miljöpolicyn ska ha ett värde. För att kontinuerligt uppnå en förbättring i företagets 
miljöprestanda är ett miljöledningssystem ofta nödvändigt med revision av uppsatta mål. 
En del av Wallenius Water AB:s leverantörers miljöpolicys berättade hur företaget gjorde 
för att successivt komma framåt medan andra var totalt intetsägande. 
 
Leverantörsbedömningen nedan i tabell 3 grundas på ett frågeformulär, där engagemang, 
kunskap och framtagen information om företagens miljöarbete bedöms. Kraven på 
leverantörerna varierar eftersom några är internationella företag. Vidare granskas kvalitén 
på företagets miljöpolicy och vilket miljöledningssystem, påbud och samarbeten med 
andra miljöorganisationer som efterlevs samt hur lång tid det tagit att få fram 
svarsuppgifterna. Läsaren måste ha i åtanke att undersökningen utförts i semestertider 
och omdömet kan vara missvisande om ansvariga kontaktpersoner varit oanträffbara. 
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 I Tabell 3 nedan visas en första leverantörsbedömning, utifrån enkätsvar, tid det tog att 
få svar och tillgängligt bevis på miljöarbete (exempelvis certifieringsintyg). Tabellen är 
uppdelad i direktleverantörer och sekundära leverantörer i alfabetisk ordning.  
 

Tabell 3. Preliminär bedömning av Wallenius Water AB:s leverantörer av komponenter utifrån 
enkätsvar. Bedömningsskalan går från 0-3. Där 3 är högst betyg. n/a = not available 

Sekundära leverantörer 

 

          Miljöarbete 
 
Leverantör 

LCA Cert. Policy Info Tid Kommentar 

Alos grossist 0 2 1 1 1 Hänvisat till tillverkare, diffus miljöpolicy 
AQ komponent n/a 3 2 n/a n/a Miljöansvarig ej anträffbar  
Candelux n/a n/a n/a n/a 1 Ingen miljöinfo på hemsidan och inget svar 
CE-BIT 0 0 0 2 3 Certifierade underleverantörer, Hänvisar till Fair-rite 
Claes Olsson n/a 3 3 2 1 Utlovad rapport uteblev.  

Digital mekanik 0 0 0 3 3 Certifierad underleverantör  

ELFA 0 3 3 2 3 Har miljö- och kvalitetscertifikat. 
Helukabel 0 2 1 2 1 Uppfyller internationell standard vid tillverkning. 

Light Tech 0 n/a n/a n/a n/a n/a 
Märkotryck n/a n/a n/a n/a 1 Har inte svarat. 

Nelco Contact n/a 2 2 2 1 Har inte svarat. 

OEM Autio. 0 3 2 2 2 Har ej miljöarbete utlagt på hemsidan. 

Packn. Plast n/a n/a n/a n/a n/a Har inte svarat. 
Rittal 0 n/a n/a 2 3 Policy att farliga ämnen bara ska finnas i tillåtna mängder.

Sifvert Skruv 0 2 0 1 3 Inget synbart miljöarbete. 

Suntic RareMetal 0 0 0 0 0 Inget miljöarbete 
Trelleborgs sealing 
solutions 

0 3 3 3 1 Skickat hållbarhetsredovisning och miljöpolicy. Se 
trelleborg.com/en/Sustainability.se 

Fair-rite 0 2 n/a n/a n/a Har visst miljöarbete. 

Hamamatsu n/a n/a n/a n/a n/a Möte, men återkom inte med uppgifter 

Heraeus 2 n/a n/a n/a n/a Möte, Minimerar lampornas kvicksilvermängd, skickat 
företagets miljödokument. 

M.lippert n/a 2 n/a n/a n/a n/a 

Osram 1 3 3 3 3 Seriöst miljöarbete och hög kunskapsnivå. 

USHIO 0 2 2 3 3 Gett mycket information, är certifierade, men praktiskt 
miljöarbete bör granskas. 

Weidmuller n/a n/a n/a n/a n/a Inriktade på kvalitet t.ex. med godkända komponenter, 
otydlig miljöpolicy som ska vara ”bättre än EU:s krav” 
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4.2.2 Leverantörernas kunskap om sina produkters livscykler 
 
Efter att ha genomfört denna studie kan jag konstatera att Wallenius Waters 
direktleverantörer generellt är medvetna om gemensamma bestämmelser kring 
miljöfarliga varor och att reglerna skiljer sig för olika länder. Engagemang till 
hållbarhetsarbete påvisas även beroende på om efterfrågad information efter samtal 
uteblivit eller ej. Kunskapen om livscykelanalys är nästintill helt obefintlig hos 
direktleverantörerna. När de köper in stora mängder komponenter från fabriker är det 
förståeligt att de inte har någon djupare insyn i materialflödena, men nog kan man begära 
att de ska känna till på ett ungefär vad de olika delarna innehåller för ämnen, vilka 
miljörisker som finns och ha viss uppsikt över vart deras produkter tar vägen när de inte 
längre går att använda. Förhoppningsvis så har några personer i företagen lite bättre 
kännedom än de som jag har haft kontakt med. Många av de tillfrågade tyckte det var 
viktigt att underleverantörerna/fabrikerna var certifierade, men kvalitetscertifiering 
ansågs viktigare än miljöcertifiering, då kvalitet antogs öka miljövänligheten. Det är på 
detta sätt direktleverantörerna anser sig ta ansvar och överlämnar därmed till de egentliga 
tillverkarna att ha den huvudsakliga uppsikten av produkternas miljöpåverkan. 
 
Majoriteten av underleverantörer/fabriker involverade i denna analys har 
miljöledningssystem. Hos dem är det troligare att de känner till materialflödena och sina 
produkters livscykler då detta ingår i ett miljöcertifieringsprogram. Undersökningen 
behöver fördjupas på detaljnivå och omfattningen bör ökas då det rör sig om ett stort 
antal fabriker (underleverantörer) att identifiera och sammankoppla med en viss 
komponent och även lokalisera det ursprungliga materialets härkomst. 
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5 Resultat 
 
Genom studien har resultat integrerats som berörs nedan. Sammanfattningsvis så sker 
Wallenius Waters identifierade miljöpåverkan ur livscykelperspektiv genom: 
  

• Energianvändning i verksamheten 
• Komponenternas innehåll av miljöbelastande ämnen 
• Emissioner till luft, mark och vatten  
• Transport av material och produkter 
• Emballageanvändning 
• Tester vid produktutveckling 

 
Mer detaljerat pekar denna studie mot att: 

 
• Titan är ett acceptabelt materialval till reaktorhuset, det ger inte mer negativa 

miljöeffekter än alternativen 
• Wallenius Water AB behöver införa miljöledningssystem dels för att bekräfta sin 

trovärdighet som miljötekniksföretag, dels för att skaffa sig en översikt av 
situationen, strukturera sina dokument, så de är enkla att hitta och organisera i 
fortsatt miljöarbete. 

• Utsläpp, föroreningar och skadliga substanser hittas långt tillbaka i livscykeln hos 
komponenttillverkarna, en handlingsplan behövs för att säkerställa att det inte 
sker någon onödig miljöpåverkan.  

• PVC-användningen måste ha en bra motivering eller ersättas med annat material 
om möjligt. 

 
Många av dessa miljöpåverkande aspekter förekommer i de flesta verksamheter och det 
är inget av ovanstående som helt går att utesluta. Mindre kostsamma och enklare 
alternativ som materialval går att använda till vattenrenaren (reaktorhus och lampor), men 
de är inte lika välbeprövade och kan inte garantera samma kvalitetsnivå. Så inom givna 
kvalitetsområden (hållbarhet, säkerhet, felfrihet, prestanda, underhållsbehov, design och 
miljöhänsyn) som nämns tidigt i rapporten föreslås inte andra ändringar. Fokus bör 
centreras till uppkommen miljöpåverkan i processer. I en fullständig livscykelanalys 
synliggörs varje stegs totala miljöpåverkan till olika områden och det är då som 
detaljerna kan förändras till det bättre och därigenom effektivisera processerna på ett 
gynnsamt sätt. Alla leverantörer måste öka förståelsen för hur produktionskedjan hänger 
ihop och veta mer om var komponenterna kommer ifrån och vad de innehåller. För få har 
idag tillgängliga ”Built of materia” rapporter (BOM). För ett ansvarsfullt företagande 
behöver Wallenius Water AB utöver sitt eget arbete se över sina underleverantörers 
miljöarbete och vara tydliga med vad de förväntar sig genom att ställa krav på 
miljöarbetets standard.  
 



 

30 
 

Skulle alternativa vattenreningsmetoder med kemikalier, filter och ozon granskas, 
kommer resultatet sannolikt visa att Wallenius Waters miljöpåverkan jämförelsevis är 
försumbar. Rening med enbart olika filter är visserligen ett annan miljövänlig lösning, ser 
man även till metodernas verkningsgrad är Wallenius AOT™ effektivare, dock ska 
tilläggas att AOT tekniken kompletteras med filter när den är i bruk och att klorhalten är 
lagstadgad i badanläggningar.  
 

6 Diskussion 
 
Jag vill inledningsvis betona att det inte existerar något sätt för att skapa en totalt 
miljövänlig produkt, situationens komplexitet med begränsande faktorer gör att det inte 
heller finns någon enkel redogörelse för hur man får en utveckling av hållbara produkter. 
Däremot finns det en hel del man kan göra för att minska miljöbelastningen.  
 
Att påbörja en livscykelanalys för M300 och därefter göra en miljöbedömning har bestått 
i att först av allt sätta sig in i produktens funktionalitet ner på detaljnivå och gå från ett 
teoretiskt perspektiv till ett praktiskt. Arbetet har varit spännande och delvis överraskande 
komplicerat att få fram de svar och den information som behövts. I de flesta fall beror det 
på organisations- och kunskapsbrist hos företagen. Standardsvaret var ”att man inte 
hunnit skaffa fram uppgifter, men ett projekt är på gång som ska undersöka kritiska 
delar”. Ett annat svar var att underleverantören och materialsammansättning var 
fabrikshemligheter. Informationsinventeringen gav mig ett stort antal lösa trådar som jag 
försökt koppla ihop efter bästa förmåga. Det flesta frågorna har besvarats allteftersom, de 
som fortfarande kvarstår går inte i dagsläget att få fram något riktigt svar på men är väl 
värda att diskutera inför framtida analyser och utveckling. Ibland kan en tillbakablick på 
historiken av en produkts eller ett företags utveckling visa om det går åt rätt håll med 
minskad miljöpåverkan.  
 
En fundering var varför det är så få som känner till LCA inom detta område. Det gäller 
inte bara kring vattenreningstekniken eftersom komponenterna används till helt andra 
produkter, Wallenius Water AB anlitar både stora välkända leverantörer samt mindre 
firmor. Jag trodde stora företag skulle känna till LCA, de har generellt mer press på sig 
och större resurser till miljöfrågor. De kunde alltså vara ett bättre leverantörsval ur 
miljösynpunkt om det inte vore för att storskalig produktion genererar mer omfattande 
miljöpåverkan. Det gick inte att utskilja något samband mellan företagens storlek och 
kunskapen om sina produkters miljöeffekter från vaggan till graven som enligt Carlsson 
och Pålsson, 2008 bör ingå i en livcykelanalys. En stor kunskapslucka öppnar sig 
generellt när man talar om miljömässiga livscykelanalyser, leverantörerna i 
vattenreningsanalysen är inget undantag. Hur ska man då veta vilka leverantörer som bryr 
sig mest om miljön? Nivån för miljöengagemang indikeras efter studiens genomförande 
vara för låg. Den enklaste utvägen för leverantörer är att inte veta vad produkterna 
innehåller eller inte vara medveten om vad verksamhetens utsläpp har för samband 
konsekvenser som uppenbaras när miljögifter cirkulerar. Detta är beklagligt, det är 
givetvis därför lagkrav och kontroll av efterlevnad är så viktigt.  
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Transportrutinerna bör utvärderas för att exempelvis se om det i framtiden går att korta 
distanserna, utöka/maximera mängden material som skickas med varje transport och 
ersätta befintliga fordon till miljövänligare alternativ. När materialen eller delarna 
kommer från platser runt hela världen blir det komplicerat att ta reda på hur stora utsläpp 
transporterna medför. Wallenius Water AB strävar redan efter att använda fartygsfrakt för 
de längre distanserna och bara ta enstaka frakter via flyg, den visionen resulterar i 
miljövinster. Fördelarna med sjöfart är framför allt mängden gods per transport kan 
maximeras jämfört med alternativa transportmedels lastutrymmen. Man kan eventuellt 
också investera i privata utsläppsrättigheter hos naturvårdsverket för att kompensera sina 
transporters negativa effekter, men inte som ersättning för andra insatser. Faktorer som 
förhållanden i tillverkningsländer är viktiga att väga in i hållbarhetsarbetet. Frågan kräver 
ett globalt engagemang och samarbete med stöd till fattiga länder för att skapa en verklig 
förändring. 
 
Ytbehandlig med lack eller förzinkning av komponenter bör undvikas då det ger upphov 
till något större föroreningar än många andra tillverkningsprocesser. Även i 
tillverkningen av lampor verkar det inte som om leverantörernas kemikaliehantering 
kontrolleras tillräckligt.  
 
Materialvalet till reaktorhuset är en väldigt intressant fråga.  Flera alternativa material 
utvärderas och det är som sagt många faktorer som måste beaktas. Om stål väljs till att 
ersätta titan, kan tillverkningen göras nationellt och därmed reduceras transportsträckan 
till en bråkdel jämfört med asientillverkning. Miljövänligare fordon som tåg istället för 
flyg kan införas då det är möjligt. De kan kontrolleras enklare inom landet och ger större 
möjligheter till samordnade materialtransporter. Wallenius Waters totala hälso- och 
miljöpåverkan minimeras genom reglerad produktion med bättre förhållanden även ur 
arbetsmiljösynpunkt med säkerhet och effektivitet. Enligt Anna Hägerstedt hos Wallenius 
Water AB förkortas produktionstiden i Sverige till drygt 10 sek/ per enhet genom 
industrialisering, men det kräver ökad efterfrågan. Då stål är tyngre, ger samma mängd 
stål större utsläppsmängd än en likvärdig titantransport, frågan är om det en betydande 
omständighet för graden av miljöpåverkan. Hur processerna ser ut vid annan 
materialframställning kan vara lämpligt att börja undersöka i fortsatta analyser för att ta 
reda på hur stor skillnaden egentligen är. 
 
Vattenrenarna måste vara väl förpackade under transporten, emballaget har genomgått 
hållbarhetstester och materialet är gjort i returfiber och polyester. Först bör en 
miljömärkning för återvinning av kartongen göras och därefter kontrollera tillverkningen 
för att se om det finns något miljövänligare alternativ med avseende på material och 
leverantör.    

 
Under en längre tidsperiod framöver bör varje liten komponent följas upp grundligt, även 
om livscykeln är mycket komplex, för att verkligen se vad kan förbättras/ändras i 
respektive del av M300, på samma sätt som processerna bör kartläggas på detaljnivå. Det 
här arbetet bör utföras för att uppnå en mer miljöanpassad verksamhet och på längre sikt 
få kontroll över att samtliga aktörer i vattenrenarens produktionskedja (livscykel) aktivt 
arbetar för att uppnå en verklig hållbar utveckling. 
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Denna studie är en inledande undersökning av Wallenius Water AB:s relation till 
miljöområdet, därför finns nu många områden att ta sig an inför fortsatta miljöanalyser. 
Nedan formuleras några tänkvärda uppslag utöver LCA. 
 
Rekommendationer och förslag till vidare analys:   
 

• Miljöbedömning av andra vattenreningsmetoder (UV, ozon, kemikalier och filter) 
• Vilken lampleverantör som har nått längst när det gäller utvecklingen av 

kvicksilverfria lampor.  
• Leverantörernas totala miljöpåverkan  
• Fördjupa kunskapen om lagar och direktiv för olika nationer, varför man inte har 

nått fram till fler gemensamma regler? (För underleverantörer och fabriker). 
• Undersöka myndigheter och organisationers betydelse från lokal/regional nivå till 

internationell nivå 
• För att veta vilken nivå som är rimlig kan man fråga andra miljöföretag vad de 

kräver av sina leverantörer och vad kunderna är nöjda med.  
• Ökat samarbete i företagskoncernen för råd och stöd med gemensamma 

miljödokument och strategier där det är möjligt.  
• Utvärdera lagerrutiner. 
• Utforma en förklaring av miljöbegrepp och miljömyndigheternas ansvarsområden  
• Se över ämnesinnehåll i etiketter/märkning, tejp och papper   
• Granska återvinningssystem och deponimetoder, godkänd avfallshantering, följa 

upp mängden och vad som hamnar var. 
• Utöka källsortering och bättre allmänt miljöansvar inom företaget.  
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