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S
edan två decennier 
tillbaka har den lil-
la källaren på 20 kva-
dratmeter agerat hu-
vudkvarter för Malin 

Lindmarks tvålproduktion – 
tvålar som nu säljs över hela 
Europa. Men snart flyttar till-
verkningen ovan jord, då före-
tagaren gör en storsatsning och 
bygger nytt.

Malin Lindmark lever och an-
das tvål. I den lilla butiken i Ra-
tan har hon sedan fyra år tillba-
ka sålt tvål som du bland annat 
kan tvätta händer, tallrikar och 
hår med. Men sagan började 
inte där – i över 20 år har Malin 
laborerat med olika dofter och 
sammansättningar för att skapa 
den ultimata handgjorda, ekolo-
giska tvålen. Varumärket Malin 
i Ratan, som e-butiken och den 
fysiska butiken i den lilla byn 
heter, har växt sig allt starkare 
genom åren och deras produk-
ter finns hos återförsäljare runt 
om i hela landet.

N
u har verksamheten 
kommit till en punkt 
där den växt ur labbet 
och behöver något 

större som dessutom är sam-
lokaliserat. Det nya huset kom-
mer att hysa in tvålproduktio-
nen och butiken under samma 
tak.

– Det stora målet är att kopp-
la ihop handeln med upplevel-
se. Sedan är det trevligt att ha 

lite mer plats också, säger tvål-
makaren Malin Lindmark och 
skrattar.

Satsningen innebär en till-
byggnad av den befintliga bu-
tiken med ytterligare drygt 200 
kvadratmeter. Det medför att 
företaget kommer att gå från 
drygt 100 kvadratmeter till det 
tredubbla. Det första spad taget 
tas efter semestern och förhopp-
ningen är att den nya lokalen 
ska stå klar till jul och med en 
invigning vårvintern 2023.

– Det som känns extra skönt 
med utbyggnaden är samloka-
lisering av tillverkning, lager, 
butik och plats för evenemang. 
Det innebär att vi kan vara mer 
tillgängliga i butiken, berättar 
Malin Lindmark.

Det är cirka 500 meter mellan 
Malin Lindmarks hus, alltså där 
tvålen tillverkas i dag, till buti-

ken. När leveranserna anländer 
måste de dessutom frakta tung 
last fram till huset och sedan 
nedför källartrappan, vilket har 
varit lite av ett orosmoment.

F
ör kollegan Therese 
Hallberg, som har titeln 
tvålmakare och arbets-
ledare, blir det ett lyft 

att få flytta in i den nya lokalen.
– Det känns magiskt, just nu 

är vi lite trångbodda. Sedan ska 
det bli skönt att slippa bära så 
mycket, säger hon och skrat-
tar.

I början var det endast fem-
litersdunkar som behövdes slä-
pas ner till källaren, något som 
i dag har blivit till 25-liters-
dunkar.

– Dessutom har vi leverans 
till två platser, vilket inte är 
helt praktiskt. Lastbilschauffö-

ren har lärt sig att köra rätt nu, 
men kommer det en ny chauf-
för kan det bli fel, säger Malin 
Lindmark.

Tvålmakeriet arrangerar 
workshops där deltagare får 
följa med i tvåltillverkningspro-
cessen, men när det nya huset 
står klart kommer det bli enk-
lare för dem att ta med besö-
karna in i produktionen. Dess-
utom kommer de att kunna ta 
emot fler personer samtidigt, 
något som tidigare begränsats 
av utrymmet.

– Framöver kommer vi kunna 
ta emot 50 personer per gång, i 
stället för 25. Vi får många för-
frågningar från researrangörer 
och har redan byggt en buss-
parkering så det blir fint att 
inte behöva dela upp gruppen 
vid besöken. Folk är så nyfikna 
på hur det fungerar, nu kommer 
de att kunna se den hantverks-
mässiga tvåltillverkningen här 
på plats. 

D
et nya huset började de 
skissa på redan 2019, 
vilket nu har blivit 
till företagets absolut 

största investering någonsin.
– Utbyggnaden kostar ungefär 

fyra miljoner kronor. Från en-
bart organisk tillväxt så tar fö-
retaget nu sitt första lån, det är 
en spännande företags resa. Pro-
jektet är även beviljat EU-medel 
ur Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling

Företagaren satsar 
stort – bygger  

nytt tvålmakeri

Malin Lindmark började sälja tvål 
genom återförsäljare redan 2013. 
Sedan fyra år tillbaka har hon dri-
vit den lilla butiken i Ratan där du 
också hittar lokalt mathantverk. 
De har även en webbshop där de 
säljer olika tvålprodukter. 

Therese Hallberg arbetar som tvål-
makare och arbetsledare i före-
taget. Sammanlagt har företaget 
tre anställda och en på vikariat. De 
kommer även att ha sex feriearbe-
tare i sommar. 
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För Malin Lindmark har  
verksamheten växt sig starka-
re hos henne genom åren – som 
till en början startade som en 
fritidssyssla. 2017 sade hon upp 
sig på sitt jobb som miljökon-
sult inom infrastrukturplane-
ring och började arbeta heltid 
med sitt egna företag.

– Det har aldrig varit en dröm, 
men det har bara blivit till en 
dröm.

F
örra året nominerades 
företaget till Icas Entre-
prenörspris i kategorin 
Årets lokala hjälte. Av 

350 nominerade runt om i Sve-
rige valdes företaget ut som en 
av fem finalister. Ett Bollnäs- 
företag, som driver ett av Sveri-
ges få kvarvarande linneväve-
rier, gick vinnande hem. Men 
det har inte stoppat tvålmaka-
ren att fortsätta jobba för att få 
företaget att växa, utan gav sna-
rare en extra pepp att fortsätta 
utveckla jobb på landsbygden.

Namn: Malin Lindmark.
Ålder: 46.
Bor: Ratan.
Familj: Man, två döttrar, 16 och 18 
år gamla.
Gör: Driver företaget Malin i Ra-
tan.
Intressen: Orientering, skidåk-
ning, friluftsliv, odling.
Instagram: @maliniratan

 ■ Det här är Malin

En av de knasigaste tvålarna som de tillverkar är en tvål som är intovad. 
Då kan de även ta tillvara kantbitar som de inte kan sälja, något som är en 
del i deras satsning på hållbarhet. Den tovade tvålen har kommit att bli en 
succé hos kunderna.  
– Många reagerar på den tvålen. Den är perfekt för barnfamiljer eller de 
som börjar bli lite äldre som inte tycker att det är så roligt att böja sig ner 
och plocka upp en tvål som annars lätt glider ur handen – ullen ger bättre 
grepp. Den flyter dessutom om man badar, säger Malin Lindmark. 


