
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Malin i Ratan AB 
 
Motivering till nomineringen 
Med Ratans kulturhistoriska miljö som inspirationskälla tillverkar företaget ”Malin i Ratan AB” 
ekologisk tvål på gamla tiders vis med ny kunskap där det genuina hantverket värnas. En satsning på 
småskalig tillverkning helt i linje med samhällets förväntningar om lokala och hållbara produkter. Och 
med goda framtidsutsikter! 
 
Konkreta resultat 
I och med denna satsning har Malin i Ratan fått möjlighet att expandera och utöka sin verksamhet. 
Hon har investerat i en ny lokal i den kulturhistoriska byn Ratan i Västerbottens kustland. Den nya 
lokalen är tillgänglig för kunder och besökare, vilket möjliggör för Malin att ha en butik/showroom 
där hon kan erbjuda fin hudvård och choklad från lokala kreatörer, andra utvalda produkter som 
förstärker tvålupplevelsen och ännu mera tvål från andra svenska tvåltillverkare. Lokalen har även 
handikappanpassats för att göra den tillgänglig för alla kunder.  Satsningen ger även Malin möjlighet 
att möta efterfrågan bland sina befintliga och nya kunder och öka sin produktion för framförallt 
webbförsäljning. Investerat i en ny bättre plattform som möjliggör för ökad webbförsäljning samt ett 
nytt större utrymme som ger mer plats att packa och göra i ordning ordrar i större utsträckning och 
det finns utrymme för fler anställda att arbeta med detta. Den nya lokalen erbjuder även en plats för 
personalutrymmen, vilket är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Det gör även så att de kan anställa fler i 
framtiden.  De är tre personer som arbetar med att tillverka och sälja produkterna. I och med denna 
satsning har de utrymme att tillverka mer och plats för fler personer, varpå de kommer att ta in fler 
personer redan till sommaren. I dagsläget är fortfarande själva labbet, där tvålen framställs, i en 
annan lokal lite längre bort i byn. En effekt av satsningen på sikt är att hela verksamheten ska kunna 
flytta in i nya lokalen, även labbdelen där tvålarna görs. Efterfrågan på produkten har ökat och skapar 
förutsättningar för ytterligare produktion, vilket skapar tillväxt i form av nyanställningar på 
landsbygden i Västerbottens län. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Malin, grundare och ägare av ”Malin i Ratan AB”, bedriver sin verksamhet på landsbygden i 
Västerbottens län cirka 4 mil från Umeå. Malin har ett brinnande intresse för miljöfrågor och naturen 
och började själv att testa olika recept i labbet med olika dofter och örter som hon samlat i naturen 
eller odlat själv för att tillverka tvål.  Senare startades ett hantverkskollektiv i området Ratan 
tillsammans med andra kreatörer. Malin fick möjlighet att sälja sina uppskattade tvålar till kunder. 
Begreppet Malin i Ratan växte fram och tvåltillverkningen har pågått sedan ungefär 15 år tillbaka. 
Tvålen tillverkas på gamla tiders hantverksvis, men med förnyade kunskaper och med naturliga och 
ekologiska råvaror. Produktion av hantverksmässigt tillverkade ekologiska tvålar för hud, hår och 
hem. I samverkan med andra kreatörer har hon tagit fram bra tillbehör till tvålarna och i de olika 
samarbetspartnernas butiker hittar du fin hudvård och choklad från lokala kreatörer, andra utvalda 
produkter som förstärker din tvålupplevelse och ännu mera tvål från andra svenska tvåltillverkare. I 
samband med klimatdebatten och medvetna val hos konsumenter ser hon en ökad efterfrågan på 
sina produkter. Den ökade efterfrågan gjorde att Malin under 2017 skapade aktiebolaget ”Malin i 
Ratan AB” och där påbörjades en satsning mot en fullskalig verksamhet. 2018 skickade Malin in en 
ansökan om investeringsstöd till Landsbygdsprogrammet och i december 2018 investerade Malin i en 
ny lokal för sin verksamhet. En lokal där hon skulle få möjlighet att utöka verksamheten genom ett 
större utrymme för att packa och skicka iväg ordrar, en butiksyta samt ett showroom.   Idag är Malins 
produkt nominerad till Guldäpplet – Årets produkt i Organic Beauty Awards. Produkterna som 
nomineras till Organic Beauty Awards genomgår en gedigen process för att sålla fram de absolut 



bästa naturliga, ekologiska skönhetsprodukterna. Produkternas kvalitet säkerställs - en kvalificerad 
jury testar produkterna under drygt tre månader och experter granskar produkternas påverkan på 
vår planet. Tävlingen arrangeras av NOC Sweden, en ideell förening för varumärken och andra som är 
intresserade av bättre skönhetsvård. 
 
Geografisk täckning 
Västerbottens län - Robertsfors kommun 
 
Tidsperiod 
dec 2018 - dec 2020 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) Satsningen faller helt i linje med de 
övergripande programmålen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Genom att använda naturliga 
och ekologiska råvaror bidrar Malin till målet om att säkerställa en hållbar förvaltning av 
naturresurser och klimatåtgärder. Malin i Ratan använder inte palmolja, animaliska fetter eller andra 
onödiga tillsatser och skadliga kemikalier i den hantverksmässiga tillverkningen. Med satsning på 
bland annat webbförsäljning och därmed få ett utökad kundunderlag så kan företaget finnas och 
verka på landsbygden i Västerbottens län. En ”verkstad/labb”, butik och även ett besöksmål vilket 
lockar både boende och besökare till området. Skapar sysselsättning åt tre personer, och med all 
säkerhet fler i framtiden. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Malin Lindmark 070 316 6992 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Maria Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten 070 389 6143 
 
Din e-postadress 
maria.u.larsson@lansstyrelsen.se 

mailto:maria.u.larsson@lansstyrelsen.se

