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Malin i Ratan använder tillverk-
ningsprocessen för kallrörd hant-
verkstvål.
Allt börjar med formulering av 
recept: vilka oljor de väljer styr hur 
bubblorna ska se ut och hur hård 
tvålen blir, och hur ska den dofta, 
ska den skrubba? De använder en-
bart ekologiska vegetabiliska 
oljor i tvålarna och huvudingredi-
ensen är svensk kallpressad raps-
olja.
Sedan väljer de ut vilka oljor, leror 
och örter som ska få ge tvålen dess 
egenskaper och dess färg.
I tvålmakeriet mäter och väger de 
ingredienserna, rör ihop oljorna 
och luten med en mixerstav, blan-
dar i det som ger textur, färg och 
doft och häller sedan upp alltsam-
mans och låter förtvålning ske över 
natten.
De skär sedan tvålarna för hand, 
och efter att de har torkat i någ-
ra veckor förpackas dem.

En stor skillnad mellan tvålar som 
framställs industriellt och hant-
verksmässigt skapade tvålar är att 
de sistnämnda har kvar sitt glyce-
rin. De är också överfettade. Det 
återfuktande glycerinet och det 
extra fettet gör att många kun-
der återkommer till handgjorda 
ekotvålar.

■■ Så tillverkar de tvålen

Under 2020 tillverkade de fyra ton 
tvål i den 20 kvadratmeter stora 
källaren. 

– Det är många som har hittat hit på nätet under coronapandemin och vi såg en ökad försäljning på vår E-handel. Folk bunkrade tvål samtidigt som de bunkrade toalettpapper. Sedan började 
folk bli så torra om händerna av allt spritande och tvättande, då började de söka efter ett bättre alternativ och hittade till hantverkstvålen, säger Malin Lindmark. 

– Mycket av mitt driv är att 
få förklara för folket att hant-
verkstvål är så mycket bättre än 
något annat som du rengör dig 
eller ditt hem med, säger Malin 
Lindmark.

Vad som kommer att hända 
med Malins lilla källarvåning, 
som varit ett nav för produktio-
nen i verksamheten, är fortfa-
rande under diskussion.

– Hela den här resan började 
i källaren. Nu slåss vi om den 
inom familjen huruvida det ska 
bli ett spa, ett gym eller en dans-
lokal. Men jag hoppas att jag 
ska fortsätta att kunna ha kvar 
källaren som ett innovations-
labb, säger Malin Lindmark och 
skrattar.

NICOLINA BURMAN

FOTO: TORBJÖRN  
JAKOBSSON
torbjorn.jakobsson@vk.se  
090-17 60 31

Malin Lindmark beskriver att tvål ”är som en ost”, som behöver lagras en 
stund innan den är redo för användning. Tvålen torkas på speciella ribb-
hyllor, något som tar ungefär en månad. När man precis skurit upp tvålen 
doftar den som starkast, förklarar hon. 


