
ENTREPRENÖR TORSDAG 22 NOVEMBER 2018
DAGENS INDUSTRI46

 Kontakta oss via e-post på fornamn.efternamn@di.se Redaktör: Birger Marklund, e-post: birger.marklund@di.se, telefon: 08-573 651 82.  Luleå: Jens Kärrman.  Östersund: Malin Palmqvist. Örebro: Ida Thunberg.  Norrköping: DI PÅ PLATS I  HELA LANDET:

MALMÖ

Kan man tvätta kläder och textilier helt 
utan kemikalier? Och utan varmvatten?

Efter år av tester och försök – och flera 
världspatent – blev svaret ja.

Nu tänker Swatab rädda världen.
”Det låter för bra för att vara 
sant.”

Så lyder det vanligaste 
 motargumentet som Katarina 
Klöfverskjöld, grundare och 
ägare av Swatab, får höra. 
Men bevisen för att det fak-
tiskt är sant blir snabbt fler.  
I dag är ett 30-tal anlägg-
ningar i drift, installerade 
 primärt hos bostadsrätts-
föreningar, tvätterier och  
på hotell. Gemensamt för 
dessa projekt är att tvätt-
medel, eller andra kemikalier, 

inte längre behövs. Faktum 
är att inte ens varmvatten 
krävs – och ett normalt tvätt-
program avslutas redan inom 
cirka 20 minuter. 

”Vårt system fungerar 
 precis som ett tvättmedel, 
enligt oberoende testinstitut. 
De fläckar som vårt system 
inte rår på, rår förmodligen 
inte ett tvättmedel heller  
på.”

Hemligheten är avjonise-
rat, ultrarent vatten, en tek-
nik som i sig inte är ny. Redan 

på 1940-talet använde USA 
tekniken för att kunna tvätta 
u-båtsbatterier med avjonise-
rat vatten, eftersom det inte 
leder ström. 

I Swatabs patenterade och 
egenutvecklade version tar  
sig vanligt, inkommande 
kranvatten först genom ett 
system av sju olika filter innan 
det når smutstvätten i maski-
nen. Effekterna är två: 

”Vattnet uppför sig som att 
det är plusladdat och börjar 
därför leta efter minusladd-
ningar. De absolut enklaste  
att ta finns i bindningen till 
smuts. När bindningarna 
klipps av faller också smutsen 
av”, säger Katarina Klöfver-
skjöld.

”Vi polerar också vattnet, 

vilket skapar ett hålrum 
 mellan vätemolekylerna. De 
här hålrummen tar tag  
i ändarna på fettmolekylerna 
och lyfter upp dem, vilket  
gör att  vattnet löser fett  
även i kallt vatten.”

Katarina Klöfverskjöld  dri-
ver sedan många år familje-
företaget Skånskt Måleri, 
med bas i Everöd, och det  
var också i den verksamheten 
de första idéerna vaknade. 
När man ska måla fasader 
behöver ytan först rengöras 
från smuts och mögel.

”Till det används ofta 
starka kemikalier. Hela vår 
familj har alltid varit intres-
serade av miljö, djur och natur, 
och vi ville hitta ett bättre 
alternativ. Jag hörde talas om 

ett ultrarent vatten i England, 
som bland annat användes  
för att tvätta fönster.”

Sonen Peter Klöfverskjöld, 
som bor utanför London, tog 
hem produkten till måleri-
firman, den testades och 
visade sig fungera. Katarinas 
sambo Per Hansson, som är 
väldigt intresserad av kemi, 
tog snart försöken ett steg  
till: vad händer om man också 
tvättar kläder med det här 
vattnet?

”Han hade maskinen på  
ett släp, som han backade till 
mot huset. Han drog slangar 
in till tvättstugan, det var  
blött överallt och jag blev 
 faktiskt ganska irriterad. Han 
öste ketchup och choklad över 
tvätten och testade.”

Inom familjen fanns rätt 

allvarliga allergier mot tvätt-
medel och sköljmedel, så den 
första tanken handlade fram-
för allt om eget bruk. 

Men ganska snart, 2013, bil-
dades bolaget Swatab – Scan-
dinavian Water Technology.

”När vi såg att det faktiskt 
fungerade förstod vi att vi 
kunde göra något mer av det 
här. Det fanns ingen forsk-
ning eller dokumentation  
på tekniken, så under två år 
 testade vi och lärde oss. Vi 
 ordnade testlokaler och 
 började bygga upp prov-
installationer. Vi hade turen 
att tidigt träffa rätt jurist,  
som tyckte att vi skulle 
 försöka patentera våra filter-
system. Och det gick.”

2015 levererades de första 

Ultrarent vatten gör kläderna smutsfria utan kemikalier 

De tvättar med  renare samvete

PLATS ATT VÄXA. Swatab är nyinflyttad i stora 
lokaler i Malmö, som ägs av delägaren Sandberg 
Development. Tillväxtplanerna är offensiva. 
    ”Jag vill att vi ska finnas i alla länder. ”, säger 
Katarina Klöfverskjöld, här tillsammans med 
sonen Peter Klöfverskjöld.
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Katarina  Klöfverskjölds tips för att hitta rätt investerare ...
■■ ”Så fort vi kom ut på 

marknaden blev vi kontak
tade av olika investerings
företag och affärsänglar,  
och det är en väldigt trevlig 
position att vara i. Men vi 
funderade länge och noga. 
Vad är det vi behöver inves

teringsmässigt? Man tror  
att man vet vad man vill,  
men det vet man inte alls. 
Jag  funderade över var vi 
ville vara om fem år, om  
tio år, hur mycket vi vill 
bestämma i det dagliga.  
Vi kom fram till att vi vill  

ha en engagerad del ägare, 
som hjälper till med utveck
lingen, en  långsiktig affärs
partner som inte redan från 
 början har en bestämd exit. 
Sandberg Development sit
ter i styrelsen, de har exper
tisen och erfarenheten från 

att ha byggt  
upp flera stora  
bolag  tidigare,  
samtidigt som det  
finns flera andra bolag  
i koncernen vi kan bolla olika 
frågormed. För oss blev det 
en perfect match.”

De tvättar med  renare samvete
installationerna till kunderna, 
och resultatet har inte gått 
obemärkt förbi. 2017 till
delades Swatab WWF:s pris 
Climate Solver och i maj 2018 
fick anrika Grand Hotel i Lund 
– som installerat företagets 
system – pris för Årets Miljö
initiativ i tävlingen Svenska 
Mötespriset. 

Samtidigt har också de stora 
branschjättarna vaknat. 
Swatab har inlett ett sam
arbete med tvättmaskins
tillverkaren Miele, som opti
merat maskinernas tvätt
program efter den skånska 
innovationen. Det samma 
 gäller Podab, en svensk till
verkare av industritvätt
maskiner. 

”De ser också en egen 
 vinning i att maskinerna inte 
slits lika hårt, och därför inte 
behöver service lika ofta”, 
säger hon. 

Swatab har dessutom upp
vaktats hårt av olika investe
ringsbolag – och i somras  
klev Sandberg Development 
in som delägare till 24,9 pro
cent. 

Resultatet är en gemensam 
expansionsplan, som riv
startats genom en flytt till 
större lokaler i Malmö. Här 
byggs en ny produktionslinje, 
samtidigt som Katarina Klöf
verskjöld söker efter sin efter
trädare till vdstolen. 

”Jag har varit entreprenör 
i hela mitt liv, men jag har inte 
kompetensen att ta bolaget dit 
vi ska. För att lyckas med det 
krävs erfarenhet från stora, 
internationella bolag. Det vore 
inte rätt mot Swatab att jag 
sitter och vd:ar, istället ska jag 
lägga min tid och energi på 
marknadsföring, att åka runt 
i världen och berätta om oss.”

För närvarande finns 

Swatabs teknik i Sverige, 
Norge och England, men de 
internationella målen är 
offensiva. Om fem år ska 
omsättningen ha passerat  
100 miljoner kronor. 

”Då ska vi finnas i större 
delen av norra och västra 
Europa. Vi vill vara ett själv
klart val på industrimarkna
den, för de som bygger om  
hus eller bygger nytt. De 
 klimatsmarta städer som 
växer fram kan bli ännu mer 
klimatsmarta med den här 
tekniken”, säger sonen Peter 
Klöfverskjöld, numera för
säljningschef. 

Om tio år är målet att tekni
ken ska finnas globalt. Just på 
industrisidan finns ett håll
bart, och lite annorlunda, 
exporttänk redan från början.

”Vi vill inte skicka våra 
 produkter för långa sträckor, 
de ska tillverkas hyfsat nära 

där de också används. För  
att få ned den totala miljö
påverkan kommer vi i stället 
att exportera själva produk
tionslinan”, säger Katarina 
Klöfverskjöld. 

I dagsläget har Swatab sex 
olika industrisystem i olika 
storlekar och modeller, och 
utan inköp av kemikalier – 
och betydligt mindre energi
åtgång – menar Swatab att 
investeringen ofta är åter
betald redan under det första 
året. Nästa steg är att förpacka 
tekniken i mindre system, 
anpassade för vanliga villor, 
med en betydligt mindre 
 prislapp. Prototypen för den 
satsningen är redan klar, och 
Swatab räknar med lansering 
under 2019–2020. 

”Vi behöver nå en mass
produktion för att få ned 
 priserna. Vi förhandlar just 
nu med stora företag som  

vill sälja till konsumentmark
naden, mer än så kan jag inte 
avslöja”, säger hon. 

Fem år efter starten finns 
alltså efterfrågan från i stort 
sett hela världen. Entreprenö
ren – och människan – Kata
rina Klöfverskjöld gillar den 
tanken. 

”Ju mer man lär sig, desto 
mer inser man vad alla kemi
kalier gör med vår miljö och 
vår hälsa. Men vi kan faktiskt 
få renare hav, bättre hälsa  
och säkrare arbetsmiljö, och 
samtidigt spara massor av 
energi. Tänk att vi på riktigt 
kan vara med och rädda vår 
planet. Det är så stort, så 
 fantastiskt.”
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Scandinavian Water Technology
■■ Ägare: Katarina Klöfverskjöld och investerings

bolaget Sandberg Development (24,9 procent).
■■ Omsättning 2017: 2,4 Mkr.
■■ Resultat efter finansnetto 2017: 233 000 kr.
■■ Antal anställda: Sju. 

REN TVÄTT. Swatab tillverkar sina filtersystem i Malmö. Genom att koppla 
det vanliga kranvattnet till bolagets filterteknik möjliggörs tvätt med 
ultrarent vatten – utan tvättmedel och andra kemikalier.  

PRISAD KLIMATLÖSNING. 2017 tilldelades Swatab 
utmärkelsen WWF Climate Solver-

RÄDDA MILJÖN. 
”Tänk att vi på 
 riktigt kan vara 
med och rädda vår 
planet. Det är så 
stort, så fan-
tastiskt”, säger 
Katarina Klöfver-
skjöld, ägare av 
Swatab. 

”Vårt system 
fungerar  pre-
cis som ett 
tvättmedel. 
De fläckar 
som vårt 
 system inte 
rår på, rår 
förmodligen 
inte ett tvätt-
medel heller 
på.”


