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BEGÄRAN OM GRANSKNING AV ENERGIMYNDIGHETEN 

 

Begäran om granskning och övergripande beskrivning om grund därtill 

Jag, i egenskap av medborgare och förespråkare för god ordning vid myndighetsutövning, begär 
härmed att JO granskar och vidtar lämpliga åtgärder utifrån de häri framlagda klagomålen mot 
Energimyndigheten (hädanefter häri ”EM”). 

Genom den information som framläggs i denna BEGÄRAN OM GRANSKNING framgår att EM begått 
felaktig myndighetsutövning, genom huvudsakligen ovarsam och försumlig hantering men också 
genom direkta formella fel samt med en påtaglig ohörsamhet till vetenskaplig metodologi, i ärenden 
som berör stöd till företaget Scandinavian Water Technology AB (hädanefter häri ”SWATAB”), vilket 
företag grundar sin verksamhet på grundföreställningen att avjoniserat vatten besitter egenskaper 
som är minst sagt spektakulära.  

EM har, från slutet av 2016, haft en avtalsreglerad stödjande relation till SWATAB, under vilken tid 
ekonomiska bidrag om totalt ca. 2,9 milj. kronor utgått från den förra till den senare. Det av EM givna 
stödet har varit essentiellt för bringande av SWATAB:s filtersystem i allmänt bruk vid tvätt av bl.a. 
kläder. Detta filtersystemet genererar avjoniserat vatten som av SWATAB påstås, utan stöd i 
vedertagen vetenskap men med starka hänvisningar till miljöaspekter, medge lika gott tvättresultat 
som vid det normala bruket av tvättmedel och dessutom en väsentlig minskning av energiåtgången 
vid torkning av med sådant avjoniserat vatten tvättade kläder. Inga hållbara bevis för någon av de 
påstådda egenskaperna har framlagts av SWATAB eller EM och ingen del av de tilldelade bidragen 
har använts för framtagande av någon som helst offentliggjord experimentell studie i enlighet med 
god experimentell metodologi, avsedd att närmare undersöka någon av de påstådda egenskaperna.   

En delmängd av de klagomål som vidare redogörs för häri, berör EM:s olämpliga beviljanden av 
ekonomiskt stöd till SWATAB och EM:s felaktiga hantering av de situationer som uppstått under de 
relaterade projektens gång.  

En annan delmängd av de klagomål som också vidare redogörs för häri, berör EM:s både aktiva och 
passiva förhindrande av spridning av information och data som kan anses vara av allmänt intresse 
och av relevans för den kollektiva kunskapen om avjoniserats vattens kemi och egenskaper. Sådana 
relaterade rapporter, information och/eller publikationer skulle, om offentliggjorda, ha givit bättre 
allmän insikt kring den påstådda funktionen hos den teknologi som är grundläggande för SWATAB:s 
verksamhet. Genom bättre sådan insikt skulle t.ex. SWATAB:s kunder kunnat fatta mer välgrundade 
beslut kring huruvida de skulle utnyttja eller prova denna erbjudna teknologi, eller inte. Utfallen i 
dessa beslut har istället, till en grad som varit oacceptabelt hög, varit beroende av SWATAB:s 
marknadsföring som hänvisar till stora miljövinster men grundar sig på pseudovetenskapliga 
föreställningar. 



 

Dokumentation    

Åtminstone följande av EM:s interna dokumentation är av relevans för granskning och vidare 
utredning av klagomålen: 

• Projektnr 43397-1 
• Dnr 2016-008676 
• Projektnr 45101-1 
• Dnr 2017-010242 
• Dnr 2018-007026 
• Dnr 2018-18183 

 

Drabbade parter 

Genom felaktig myndighetsutövning av EM, dels i form av oaktsamhet vid givande av ekonomiskt 
stöd till SWATAB, som grundar sin verksamhet på pseudovetenskapliga föreställningar, och dels 
genom försummelse att verka för eller direkt förhindrande av offentliggörande av relevanta 
rapporter, har åtminstone följande parter blivit drabbade och därav lidit skada, i prioritetsordning: 

• Alla förespråkare för god vetenskapsmetodologi som en essentiell del i vår gemsamma 
samhällsutveckling. 
Genom EM:s försummelser och oaktsamma ekonomiska stöd till SWATAB:s verksamhet, som 
av oberoende forskare bedöms vara grundat i pseudovetenskapliga föreställningar, erhåller 
sådan verksamhet en oberättigad kvalitetsstämpel som specifikt ökar risken för att 
verksamhetens målgrupper fattar felaktiga beslut. EM:s agerande i detta fall har även 
bidragit till urholkande av vikten av vetenskaplig metod och stringens, vilket historiskt sätt 
varit helt avgörande för utvecklingen av vårt samhälle till den relativt goda status som råder 
idag.  

• Konsumenter som utgör SWATAB:s målgrupp. 
Genom EM:s försummelser och oaktsamma ekonomiska stöd till SWATAB:s verksamhet, har 
en större grupp konsumenter blivit exponerade för därtill relaterade produkter, som inte 
bara kan medföra olägenhet utan också direkt hälsofara, än vad som annars vore fallet.  

• Miljörörelsen 
SWATAB framlägger önskan om en bättre miljö som ett huvudargument för sin verksamhet 
och svartmålar samtidigt flera konkurrerande verksamheter som ”miljöbovar”. Genom EM:s 
försummelser och oaktsamma ekonomiska stöd till SWATAB:s verksamhet, utsätter EM den 
allmänna miljörörelsen för en ökad risk att bli förknippad med pseudovetenskapliga 
föreställningar, särskilt i det fall det i framtiden står klart att SWATAB:s verksamhet inte 
kunde hålla vad den lovade. I sammanhanget bör det påpekas att miljörörelsen ofta anklagas 
för att inte ha vetenskapliga belägg för sina påståenden, även i de fall då det kan konstateras 
att forskarvärlden håller med dem i en specifik fråga, vilket gör denna rörelse extra känslig 
för just sådan sammankoppling. 

• Vår gemensamma miljö 
Genom den allmänna uppmärksamhet, kring en lovande ny teknologi, som väckts genom 
aktiv marknadsföring med miljöargument, har ett allmänt fokus riktats bort från andra 
teknologier och metoder som har bättre stöd i vetenskapen att ge positiva miljöeffekter. 
Detta har därmed, genom EM:s felriktade stöd, försenat eller förhindrat allmän användning 



och utnyttjande av sådana teknologier och metoder, vilket är till skada för vår gemensamma 
miljö. Vid ett eventuellt framtida klargörande att avjoniserat vatten inte har de av SWATAB 
nu påstådda och av EM tydligen förmodade egenskaperna, kan en allmän motreaktion därtill 
leda till en fortsatt användning en onödigt stor mängd tvättmedel, vilket är till skada för vår 
gemensamma miljö. Ett konkret exempel är att användning av en mindre mängd tvättmedel i 
studier har visat sig ge ett tvättresultat som inte skiljer sig avsevärt från den större dos som 
är rekommenderad av motsvarande tillverkare (Kruschwitz - https://www.landtechnik.uni-
bonn.de/forschung/haushaltstechnik/publikationen/Tenside-S-Detergents-Journal-ht43). 
Vidare har EJ avjoniserat vatten (t.ex. vanligt kranvatten), i studier visat sig ha en 
överraskande god tvättande effekt utan tillsatt tvättmedel (Laitala - 
https://www.researchgate.net/publication/264314514). En motreaktion skulle sannolikt 
innebära en större allmän ovilja mot att tvätta lätt smutsad tvätt i vanligt kranvatten utan 
tvättmedel, vilket har vetenskapligt stöd för god tvätteffekt, eller normalt smutsad tvätt med 
mindre tvättmedel än vad tillverkaren rekommenderar, vilket också har vetenskapligt stöd 
för god tvätteffekt.      

• Skattebetalare i Sverige 
Genom EM:s försummelser och oaktsamma ekonomiska stöd till SWATAB:s verksamhet, har 
skattemedel använts på ett mot skattebetalare icke respektfullt sätt. Skattebetalare kan, 
med rätta, därvid hävda att den organisation som Sverige upprättat för att förvalta sådana 
medel har uppenbara brister på beslutsfattande nivå. 

 

Selekterade delar av dokumentation som klagomålen hänvisar till 

Huvuddelen av den dokumentation som det häri hänvisar till består av delar ur material som begärts 
ut från Energimyndigheten med hänvisning till offentlighetsprincipen. Övrig dokumentation är 
hämtad från offentliga källor eller e-post som skickats ut från representant för SWATAB till parter 
utanför SWATAB:s organisation och som därefter, i sin helhet, nått offentlig domän genom 
efterkommande vidareförmedling. Följande hänvisningsbeteckningar till dokument används häri, 
vilka dokument är kort beskrivna häri nedan och vilka bifogas denna begäran: 

• D1 – Brev erhållet från Energimyndigheten i samband med utlämnande av begärd 
dokumentation. 

• D2 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2016-09-19, vilka urklipp visar på en 
projektstrategi som baseras på medial uppmärksamhet, miljöfokus, kundnöjdhet genom 
enkätsvar och energiförbrukning som huvudsaklig kvantitativt mätbar utfallsfaktor, samt 
att det finns en förväntad skepticism avseende teknikens funktion. 

• D3 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2016-09-19, vilka urklipp visar att SWATAB:s 
verksamhet är helt beroende av åtminstone en av två förmodade egenskaper hos vatten, 
dels att avjoniserat vatten har rengörande egenskaper som motsvarar kombinationen av 
icke-avjoniserat vatten och tvättmedel och dels att energiåtgången för avdunstning av 
avjoniserat vatten från textilier är avsevärt lägre än motsvarande energiåtgång vid 
avdunstning av icke-avjoniserat vatten, vari den förra egenskapen förklaras på ett 
uppenbart pseudovetenskapligt sätt emedan den senare inte förklaras alls.  

• D4 – Urklipp från EM:s positiva beslut avseende SWATAB:s ansökan till EM 2016-09-19, 
vilket urklipp klargör att EM var medveten om de två förmodade egenskaperna hos vatten 
som nämns i D3.  

https://www.researchgate.net/publication/264314514


• D5 – Urklipp från delrapport avseende projekt som härstammar från SWATAB:s ansökan till 
EM 2016-09-19, vilket urklipp gör tydligt att åtminstone en del av projektet genomförs på 
ett äldreboende och att representant för SWATAB hade nära inledande och påverkande 
kontakt med personer som senare lade fram enkätsvar avsedda att mäta kundnöjdhet.  

• D6 - Urklipp från delrapport avseende projekt som härstammar från SWATAB:s ansökan till 
EM 2016-09-19, vilket urklipp gör tydligt att SWATAB har eller avser aktivt påverka 
utprovande kunders åsikt avseende systemets funktionalitet, starkt indikerar att 
avjoniserat vatten inte har tidigare förmodade egenskaper, samt indikerar att viss 
kompensation för sådan avsaknad av egenskaper kan erhållas genom förändrade 
tvättprogram.  

• D7 - Urklipp från ekonomisk slutredovisning avseende projekt som härstammar från 
SWATAB:s ansökan till EM 2016-09-19, vilket urklipp visar att SWATAB inte utnyttjade 
planerade och budgeterade SEK 300.000 för externa laboratorietjänster, avsedda att pröva 
systemets alternativt det avjoniserade vattnets tvätteffektivitet, att ett sådant avsteg 
kräver EM:s godkännande, samt att tester enligt ”EU-Ecolabel test for detergents” 
(hädanefter häri ”Ecolabeltest”) har utförts och att resultat därav därvid finns tillgängliga 
hos SWATAB. 

• D8 – Fullständig rapport vilken kan härledas som identisk med Ecolabeltest refererad till i 
D7 ovan, från vilken rapport det framgår att testobjektet INTE får godkänt resultat enligt 
tillhörande kriterier (”Basic degree of Whiteness” överstiger maximalt tillåten nivå för 
godkänt resultat). 

• D9 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2017-09-01, vilka urklipp visar att SWATAB:s 
utgångspunkt vid denna ansökan kan härledas till att det anses fastställt att (i) tvätt av 
textilier kan utföras med fullgott resultat i kallt avjoniserat vatten utan tillsats av någon typ 
av detergent och (ii) att textilier som tvättats i avjoniserat vatten innefattar en signifikant 
mängd mindre vatten direkt efter tvätt än vad som är fallet i tvätt med t.ex. kranvatten, 
alternativt att avjoniserat vatten kräver mindre energi än kranvatten vid 
avdunstning/torkning från/av textilier, samt (iii) att projektets bästa väg framåt bör baseras 
på huvudsakligen marknadsföring.  

• D10 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2017-09-01, vilka urklipp visar att SWATAB:s 
avsikt med det kommande arbetet var att, utan att söka någon ytterligare vetenskaplig 
evidens avseende förmodade egenskaper hos avjoniserat vatten (inga ekonomiska medel 
är budgeterade under ”laboratoriekostnader”), vidta en aggressiv marknadsföring med 
användande av miljöargument för att nå internationell marknad. 

• D11 – Urklipp från rapportering härledd från SWATAB:s ansökan till EM 2017-09-01, vilka 
urklipp visar att SWATAB motverkat objektiviteten hos kunders bedömning av SWATAB:s 
systems funktion i utvärderingssammanhang, samt att ovan vidare beskriven 
marknadsföringsstrategi (D10) varit framgångsrik. 

• D12 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2018-05-20, vilka urklipp visar att SWATAB:s 
utgångspunkt vid denna ansökan, i jämförelse med föregående ansökan (D9), har utökats 
med åtminstone följande ej bevisade utgångspunkter alternativt hypoteser: avjoniserat 
vatten (a) medger kortare tvättprogram i tvättmaskiner, (b) medför ökad livslängd hos 
tvättmaskiner, (c) resulterar i minskad energikostnad i reningsverk och (d) fungerar även 
som fullgod ersättning för diskmedel i diskmaskiner för att lösa fett och smuts.  

• D13 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2018-05-20, vilket urklipp utgörs av en 
felaktig eller bedräglig återgivning av testresultat från Ecolabeltest (D8) genom att den data 
som medför att testet i praktiken utfallit som negativt/fail (”Basic degree of whiteness”) 



inte återgivits, varvid EM/läsaren felaktigt leds till att tro att testet har utfallit som 
positivt/passed. 

• D14 – Urklipp från SWATAB:s ansökan till EM 2018-05-20, vilka urklipp utgörs av 
testrapporter eller testresultat, i vilka EM maskat data av vetenskapligt intresse, för 
förståelse av avjoniserat vattens egenskaper, och granskningsintresse, för granskning av 
SWATAB:s påståenden kring sin teknologi, i utlämnad dokumentation. 

• D15 – Brev från forskare till EM 2018-11-22, i vilket brev dessa forskare bl.a. menar och 
lägger fram motivering till att SWATAB:s påståenden är baserat på pseudovetenskap, samt 
uppmanar EM att initiera en intern undersökning och verkar för offentliggörande av 
relevant dokumentation.  

 

Kronologisk beskrivning av händelseförloppsexempel med tillhörande motivering avseende 
felaktig myndighetsutövning, i de fall detta är relevant 

2016-09-19: SWATAB skickade 2016-09-19 till EM en ansökan om finansiellt stöd till ett 
forskningsprogram inom området ”Verifiering av nya energiinnovationer – med affärsfokus”, vilket 
forskningsprogram blev beviljat 2016-11-23 av EM och fick projekttitel ”Verifiering och 
marknadsföring av system DIRO”.  

2016-11-23: EM gjorde sig skyldig, vid ett första tillfälle, till felaktig myndighetsutövning genom att 
bevilja denna ansökan, däri klassificerad som forskningsprogram med tillhörande projektplan, vilken 
projektplan saknade sådan vetenskaplig förankring som rimligen kan begäras för att vara förenlig 
med något av områdena forskning, utveckling eller innovation i enlighet med 1§ Förordning 
(2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. För det 
första tilldelade EM en orimligt låg vikt till även lekmannamässig vetenskaplig grundkunskap kring 
vattens kemi och fysikaliska egenskaper då EM inte ifrågasatte de grundläggande förutsättningarna 
för att projektet skulle kunna lyckas, nämligen att avjoniserat vatten måste ha rengörande 
egenskaper som motsvarar kombinationen av icke-avjoniserat vatten och tvättmedel, och/eller att 
energiåtgången för avdunstning av avjoniserat vatten från textilier måste vara avsevärt lägre än 
motsvarande energiåtgång vid avdunstning av icke-avjoniserat vatten (D2, D3). I ljuset av att det 
rörde sig om ett forskningsprogram alternativt i verifieringssyfte, måste EM i första hand beakta 
vetenskapens nuvarande ståndpunkt och god forskningsmetodik vid avgörande om relaterade 
ansökningar skall beviljas eller inte. För det andra accepterade EM att en väsentlig del av 
projektutvärderingen skulle genomföras genom icke-kvantitativa enkätsvar givna av försöksobjekt 
som SWATAB hade möjlighet att påverka genom föregående samtal, trots att avsevärt bättre 
metoder finns att tillgå för såväl objektiv som kvantitativ bedömning inom samma frågeställning (D2). 
Detta bryter mot god forskningsmetodik då värdet av sådana svar blir ringa eftersom de på god 
grund kan förmodas vara felaktiga. För det tredje fick marknadsföringsaspekten en alltför 
framträdande roll inom ett forskningsprojekt som rimligen måste haft verifiering som huvudsyfte. Att 
i ett projekt samtidigt genomföra åtgärder som motsvarar dessa båda aspekter bryter mot sunt 
förnuft. Om marknadsföringen fungerar bra, är det allmänt känt att det automatiskt skapas ett 
mycket osunt behov av att verifieringsdelen följer efter på samma vis, med möjliga negativa 
konsekvenser som har sin grund i den mänskliga naturen. Att på detta vis bedriva marknadsföring 
och verifiering parallellt gynnar varken forskning, utveckling eller innovation, utan riskerar snarare att 
vilseleda såväl de som är direkt inblandade i projektet som omgivningen genom mental låsning till en 
förutbestämd uppfattning. Projektplanen och upplägget i det beviljade forskningsprogrammet var, 
åtminstone vad det gäller verifieringsaspekten, av en kvalitet och standard som vida understiger den 



nivå som rimligen kan förväntas utgöra en lägre gräns för ekonomiskt stöd tilldelat av en svensk 
myndighet.     

2016-11-23 och efter 2017-03-20 (baserat på installationsdatum angivet i slutrapport): EM gjorde 
sig skyldig, vid ett andra tillfälle, till felaktig myndighetsutövning avseende 21§ Förordning (2008:761) 
om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, och eventuellt 
också annat lagbrott, genom att inte följa den verksamhet som stöd har lämnats till och/eller att inte 
vidtaga några åtgärder då det blev känt att försök utfördes utan någon föregående etisk prövning 
eller riskbedömning, i en situation som rimligen påkallar och i enlighet med därtill hänförlig svensk 
lagstiftning kräver sådan föregående prövning och/eller riskbedömning (D5). EM försummade att 
observera, alternativt medverkade till, alternativt medgav, alternativt avstod från att stoppa, att 
försök med SWATAB:s tidigare oprövade system genomfördes på äldreboenden (D5). EM har därvid 
möjliggjort att en form av prövning utförts på personer som endast har begränsad möjlighet att 
avbryta denna prövning då de använda tvättmaskinerna inte ägdes av dem, utan några som helst 
etiska eller riskmässiga invändningar kring detta och rimligen med full insikt i att dessa löpte en risk 
att ådra sig komplikationer, t.ex. infektioner och allmän spridning av smitta, i det fall tvätten av deras 
kläder blev otillräcklig. Det är allmänt känt, och borde därvid rimligen också vara känt av EM, att 
allmänt utnyttjande av tvål (i sammanhanget att likställa med tvättmedel) utgör en av de viktigaste 
och samtidigt enklaste medlen för motverkande av sjukdom och sannolikt också därmed har bidragit 
till vår nuvarande höga medellivslängd och goda hälsa. Vidare är det allmänt känt att t.ex. human 
utprovning av nya läkemedel är omgärdat av ett rigoröst kontrollverk för minimering av risken för 
skada hos berörda försökspersoner. Det finns ingen principiell skillnad mellan utprovning av nya 
läkemedel och utprovning av ett nytt sätt att tvätta kläder, då båda är förenade med en hälsorisk för 
de som berörs av utprovningarna. I sammanhanget är det ytterst besvärande att det rört sig om äldre 
och därmed ofta svagare och skörare personer (en sådan grupp skulle aldrig utnyttjats vid en första 
utprovning av ett nytt läkemedel), dessutom i kombination med att det står klart att EM fått tillgång 
till information under försökets gång (D6) som indikerar att systemets funktionalitet inte motsvarar 
den tidigare traditionella metoden (tvätt av kläder med tvättmedel), varvid de äldre utsatts för en 
medveten sannolik fara utan att något ingripande gjorts. 

2018-06 (estimerat utgående från e-post 2018-06-13): EM gjorde sig skyldig, vid ett tredje tillfälle, 
till felaktig myndighetsutövning avseende 23.3§ och 23a,b§  Förordning (2008:761) om statligt stöd 
till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, genom att inte vidtaga några 
åtgärder då SWATAB avvek utöver tillåten nivå från överenskommen budget (D7). Enligt den 
allmänna delen av EM:s villkor gentemot anslagsmottagare ”… accepteras förskjutningar mellan 
kostnadsslagen upp till 10%. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande”. 
SWATAB avvek 100% i ett kostnadsslag, vilket således överstiger den nivå varunder EM:s 
godkännande inte behövs. Inget sådant godkännande kan återfinnas i de av EM utbegärda 
handlingarna, varvid utgångspunkten därvid måste bli att något sådant godkännande aldrig givits. EM 
har heller inte vidtagit några åtgärder då det stod klart att villkoren för stödet inte efterlevts av 
SWATAB. Det skall här också noteras att SWATAB:s villkorsbrytande avvikelse resulterade i att inga 
vidare undersökningar och/eller experiment avseende avjoniserat vattens egenskaper utfördes, 
vilket rimligen borde ha varit en essentiell del i den överenskomna projektplanen.  

2018-06 (estimerat utgående från e-post 2018-06-13): EM gjorde sig skyldig, vid ett fjärde tillfälle, till 
felaktig myndighetsutövning genom att varken kontrollera, granska eller sörja för publicering av ett 
essentiellt projektresultat som rimligen borde ha resulterat i att projektet avslutades eller 
reviderades (D7, D8), vilket inte är förenligt med varken 1§ och 21§ Förordning (2008:761) om statligt 
stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, eller med $6 i EM:s villkor 



gentemot anslagsmottagare.  EM blev medvetengjord om att SWATAB genomfört ett Ecolabeltest, då 
det hänvisas till detta i samband med ovan redogjord avvikelse utöver tillåten nivå från 
överenskommen budget (D7). SWATAB påstår att ”kunden accepterade de av SWATAB tidigare 
utförda testerna enligt EU-Ecolabel test for detergents [aka Ecolabeltest]”, vilket måste ses som 
anmärkningsvärt då detta test (D8) INTE utfallit med godkänt resultat. Detta Ecolabeltest är rimligen 
att se som ett för projektet essentiellt projektresultat som, i enlighet med $6 i EM:s villkor gentemot 
anslagsmottagare, ”…skall publiceras.”. I det fall EM INTE begärt tillgång till alternativt publicering av 
det fullständiga Ecolabeltestet från SWATAB, har EM gjort sig skyldig till felaktig myndighetsutövning 
då detta dokument var den påstådda huvudanledningen till att ovan redogjord avvikelse utöver 
tillåten nivå från överenskommen budget (D7) och därför rimligen borde ha granskats, samt för att 
dokument av denna typ ”…skall publiceras.” i enlighet med $6 i EM:s villkor gentemot 
anslagsmottagare. I det fall EM BEGÄRT och fått tillgång till det fullständiga Ecolabeltestet från 
SWATAB, har EM gjort sig skyldig till felaktig myndighetsutövning, åtminstone genom att inte verka 
för att projektet omedelbart avslutas då det därvid måste anses vara klargjort att 
grundförutsättningarna för SWATAB:s system inte var uppfyllda.  

2017-09-01: SWATAB skickade 2017-09-01 till EM en ansökan om finansiellt stöd till ett 
forskningsprogram inom området ”Marknadsinsatser för spridning av ny energiteknik”, vilket 
forskningsprogram blev beviljat 2017-10-24 av EM och fick projekttitel ”Marknadsföring av systemet 
DIRO för kommersiell tvätt”.   

2017-10-24: EM gjorde sig skyldig, vid ett femte tillfälle, till felaktig myndighetsutövning genom att 
bevilja denna ansökan, däri klassificerad som forskningsprogram med tillhörande projektplan, vilken 
projektplan saknade sådan vetenskaplig förankring som rimligen kan begäras för att vara förenlig 
med något av områdena forskning, utveckling eller innovation i enlighet med 1§ Förordning 
(2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. För det 
första hänvisas till den argumentation som framläggs ovan avseende det första tillfälle då EM gjorde 
sig skyldig till felaktig myndighetsutövning, vilken helt eller åtminstone delvis är applicerbar även för 
detta femte tillfälle. Trots att SWATAB haft ett gott tillfälle att självkritiskt och enligt vetenskaplig god 
metod utvärdera de anmärkningsvärda egenskaper som avjoniserat vatten påstås ha under 
föregående projekt utan att göra detta, i kombination med att det under detta föregående projekt 
framkommit information som talar för att modifiering av tvättprogram behövs för att erhålla 
acceptabelt tvättresultat (D6), vilket talar emot att avjoniserat vatten skulle ha de påstådda 
egenskaperna, väljer EM att bortse dessa faktum. EM måste därvid, på ett mycket okritiskt, naivt och 
ansvarslöst vis, utgått ifrån att de bakomliggande pseudovetenskapliga föreställningarna utgör en 
solid grund att genomföra ett projekt som är helt inriktat på marknadsföring med närmast aggressiva 
miljöargument och utan några vidare krav på ytterligare skärskådande vetenskapliga experiment, 
genom beviljande av en andra ansökan (D10).  

2017-10-24 till 2018-06 (baserat på e-post daterat 2018-06-14): EM gjorde sig skyldig, vid ett sjätte 
tillfälle, till felaktig myndighetsutövning avseende 21§ Förordning (2008:761) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, genom att inte följa den verksamhet 
som stöd har lämnats till med tillräcklig uppmärksamhet på de tydliga tecken att projektets 
framgångar med stor sannolikhet beror på påverkan som SWATAB utövar på personer som är 
grundläggande för bedömningen av systemens funktionalitet i kombination med aggressiv 
marknadsföring. I en rapport från SWATAB sägs det uttryckligen att ”På mötet informerades kunden 
om systemets funktion och fördelar samt förväntat utfall under testperioden.”(D11). Speciellt 
uttrycket ”förväntat utfall” kan svårligen tolkas som något annat än stark påverkan bort från en 
efterkommande önskvärd objektiv bedömning. Det måste vidare anses vara anmärkningsvärt att EM 



tolererar ett sådant upplägg i ett projekt som rimligen måste drivas med avsikt att inhämta objektiv 
information för att inte riskera att vara missledande. 

2018-05-20: SWATAB skickade 2018-05-20 till EM en ansökan om bidrag om drygt 13 milj. kr till ett 
nytt enskilt projekt med projekttitel ”Industriell verifiering och kommersialisering”. Det är för 
närvarande oklart om EM beviljat denna ansökan. Det är däremot tydligt att denna ansökan är 
baserad den typ av tidigare hävdade egenskaper hos avjoniserat vatten som utnyttjats i tidigare 
projekt kring tvätt av kläder med detsamma. Vidare framgår att SWATAB vid denna tidpunkt utgår 
ifrån flera obekräftade slutsatser från tidigare projekt och även en rad nya utgångspunkter eller 
hypoteser, minst nämligen: att avjoniserat vatten (a) medger kortare tvättprogram i tvättmaskiner, 
(b) medför ökad livslängd hos tvättmaskiner, (c) resulterar i minskad energikostnad i reningsverk och 
(d) fungerar även som fullgod ersättning för diskmedel i diskmaskiner för att lösa fett och smuts 
(D12). Det är vidare tveksamt om EM fått ta del av några studier, som genomförts med vetenskaplig 
stringens, vilka stödjer någon av såväl tidigare som nytillkomna hävdade egenskaper eller positiva 
konsekvenser relaterade till avjoniserat vatten. Från utlämnad dokumentation kring denna senaste 
ansökan framgår också, vilket stödjer att EM varit försumlig i sin hantering av tidigare relaterade 
ärenden och därmed gjort sig skyldig till felaktig myndighetsutövning, att SWATAB genomfört felaktig 
eller bedräglig återgivning av testresultat, vilket lett till att efterkommande projektaktivitet fortgått i 
en riktning som med största sannolikhet inte vore fallet om dessa testresultat återgivits korrekt 
(D13).   

Med hänsyn till tidigare tveksamma historik kring SWATAB:s och EM:s genomförande av projekt där 
dessa parter haft samtidigt inflytande, ombeds JO att vara särskilt vaksam avseende EM:s vidare 
hantering av ärenden där avjoniserat vatten (även ”ultrarent vatten” etc) används i applikationer 
med tveksamt stöd i vedertagen vetenskap.  

2018-05-20 till 2019-01-30: EM gjorde sig skyldig, vid ett sjunde tillfälle, till felaktig 
myndighetsutövning genom att inte sörja för publicering och även dölja essentiella projekt- och 
forskningsresultat som rimligen är av stort intresse för såväl allmänheten som forskarvärlden  (D1 
och D14), vilket inte är förenligt med varken 1§ och 21§ Förordning (2008:761) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, eller med $6 i EM:s villkor gentemot 
anslagsmottagare.                     
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