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Från: Per Hansson [mailto:per@swatab.com]
Skickat: den 30 januari 2019 12:33
Till: Maria Sätherström Lantz <maria@win.ideon.se>
Ämne: VB: SWATAB- bluff?
Hej Maria,
Skrev detta som svar till en kund som läst följande artikel
http://www.bphr.se/medlemsnyheter/2019/1/24/kemikaliefri-tvtt-i-kallvatten-ifrgastts-avforskare.
När Energimyndigheten frågade Ellervik hur han kunde skicka in ett brev med så dåligt
underbyggda påståenden så skrattade han i telefonen. Blir man förbannad då eller ..
Hej,
Du kan vara helt trygg, vi har testerna som visar att det här fungerar och ni har ju själva sett att ni
får ett bra resultat i er egen tvättning. Jag bifogar testerna till dig.
Dessa tester är gjorda av tredje part, ett testföretag i Mölndal som heter SWEREA IVF (numera
RISE) och inte av oss själva.
Vi fick igår reda på att den här forskaren har skrivit detta som uppdrag åt tredje part, det är
naturligtvis lobbying från branscher som vill fortsätta tjäna pengar på att smutsa ner vår miljö
och utsätta allmänheten för fortsatt påverkan från alla dessa kemikalier.
Ulf Ellervik som professorn heter har skrivit ett brev till Energimyndigheten och jag har besvarat
detta. Jag bifogar Ellerviks påståenden och mitt svar.
Hela artikeln som du läste grundar sig i detta brev från Ellervik som är fullt av påståenden som
inte är kontrollerade och vidimerade. Ellervik tog inte ens kontakt med oss och frågade om vi
hade några tester eller hur vi utför tvättningen. Han har stoppat ner en tyglapp i ett glas och rört
runt lite för att sedan studera om detta hade någon effekt. Alla vi som sysslar seriöst med tvätt
vet att tvättning är en process sominte kan göras i ett vattenglas med tio minuters cirkulation
med en magnretomrörare.
Vi har precis avslutat provtvättning av kockkläder, kökshanddukar och förkläden åt ett stort
tvätteri och de var jättenöjda.

Vad beträffar kommentaren från Åsa Melhus så är den utklippt från denna artikel
https://www.hemhyra.se/nyheter/smittor-sprids-gemensamma-tvattstugor/ . All
information nedan har man valt att utelämna i den andra artikeln eftersom det förmodligen
skulle sänka deras egna påståenden i artikeln.
Rubrikerna i dessa artiklar sätts alltid för att skapa sensation. Om man däremot läser hela
artikeln så står det i slutet ’’ Torktumla och stryk dina kläder. Det dödar bakterier.
Viktigast av allt tvätta i 60 grader eller högre. Elsebeth Tvenstrup Jensen är överläkare vid
Statens Serum Institut i Köpenhamn. Hon håller med om att det finns utmaningar med
gemensamma tvättstugor men avråder inte från att använda dem. – Jag tycker inte man ska
vara nervös för det. Det är ovanligt att sjukdomar sprids den vägen men man kan tänka på
några saker utöver en god handhygien. Hon tipsar om att köra normalprogrammet och
skippa snabbprogrammet. Bakterierna försvinner lättare ju fler gånger tvätten sköljs.
Tvätta i minst 60 grader eller högre. Speciellt saker vi har nära våra kroppar som
underkläder, lakan och handdukar.’’
Att man begär ut dokumenten från finansieringen från Energimyndigheten ser vi bara som
positivt, denna finansiering har tagit oss många steg framåt och gjort att vi hela tiden kunnat
hålla ett högt tempo i vårt utvecklingsarbete.

Vi har bevisen för att detta fungerar, hur det fungerar kommer vi förhoppningsvis att en dag
tillsammans med forskare kunna presentera. Vi utmanar en bransch som omsätter över tusen
miljarder per år, självklart kommer vi att råka ut för lobbying och negativ propaganda från dessa
branscher, något som vi helt enkelt får lära oss hantera. Det är en tuff skola men vi tar hand om
våra kunder och kommer i framtiden att försöka vara mer transparenta och snabbare i vår
kommunikation, så att dåliga och missvisande artiklar med påståenden som underlag inte får stå
oemotsagda.
Om du och Maria vill ha ett samtal kring detta så är jag inte långt borta, självklart kommer vi
alltid att se till att ni som prioriterad kund alltid kommer främst och att ni alltid kommer att få
våra uppgraderingar efter hand.
Du får dessutom gärna sprida detta svar vidare inom branschen eftersom jag tror att detta kan
reda ut en hel del frågetecken.
Bifogar det till dig så tror jag du/ni får en del svar.
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