
e
nligt reklamen fi nns det bara för-
delar med att byta ut tvättmedlet 
mot några av de ”naturliga” och 
”ekonomiska” tvättbollar och 
tvättnötter som börjar dyka upp i 

allt fl er butiker: ”Fri från kemikalier!” ”Bra 
för miljön!” ”Perfekt för allergiker!” ”Du 
slipper bära hem tunga shoppingkassar!”. 
Men Råd & Rön kan konstatera att det fi nns 
en stor nackdel – de tvättar inte rent. Fak-
tum är att det går lika bra att tvätta med 
vanligt vatten. 

– Varmt vatten är i sig ett ganska bra ren-
göringsmedel, särskilt tillsammans med 
den mekaniska bearbetning som tvättma-
skinen ger, säger Råd & Röns testchef Ron-
ny Karlsson. 

råd & rÖn anmäler
Råd & Rön har anmält tvättbollarna och 
-nötterna till Konsumentverket efter-
som de inte fungerar för sitt ändamål.
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▶

Resultatet efter en tvätt med de olika 
produkterna har jämförts med resultat ef-
ter en tvätt med vanligt tvättmedel och en 
tvätt som tvättats utan något alls, det vill 
säga med bara vatten. I de fall där tillver-
karna av bollarna och nötterna givit rådet 
att lägga till lite tvättmedel vid svårare 
fl äckar har vi gjort det. 

I diagrammet om tvätteff ektiviteten syns 
tydligt hur likvärdiga resultaten är med 
bara vanligt vatten jämfört med bollar och 
nötter. Resultatet där lite tvättmedel lagts 

till är som förväntat något bättre. Men det 
var ju å andra sidan hela idén med dessa 
produkter; att de skulle ersätta tvättmedel.

Miljöpåverkande ämnen
Vårt test visar också att produkterna inte 
är så oskyldiga som de ger sken av. När vi 
mätte tvättvattnet som kom ut från tvätt-
maskinen fann vi att både bollar och nöt-
ter släppte ut en hel del miljöpåverkande 
ämnen. Här märker Ecozone-bollen ut sig. 
Tvättvattnet efter en runda med bollen 
innehåller mer miljöpåverkande ämnen 
än en tvätt där en liten del tvättmedel 
har tillsatts. Dessutom påverkar den vatt-
nets pH-värde mer än vad tvättmedel gör. 
Förklaringen fi nns på förpackningen, där 

så testade vi 
råd & rön har testat tvättbollarna och 
-nötterna på samma sätt som vi testar 
tvättmedel. Vi har utgått från tyglap-
par, som alla smutsats på exakt likadant 
sätt. Dels standardiserade lappar, ned-
smutsade med blod, rödvin, choklad 
samt en blandning av olivolja och kol, 
som används vid all test av tvättmedel, 
dels tyglappar som laboratoriet tagit 
fram och som smutsats med gulasch, 
pumpakärneolja, te, rödvin, blåbär, 
banan och gräs. 

Alla dessa tyglappar har därefter tvät-
tats vid 40 grader tillsammans med de 
olika bollarna och nötterna samt även en 
omgång med bara vatten och ytterligare 
en omgång med tvättmedel. Eftersom 
tvättbollstillverkarna ibland rekom-
menderar konsumenterna att vid svåra 
fl äckar lägga till tvättmedel har vi också 
gjort det, enligt tillverkarnas instruktio-
ner. Därefter har vi med en fotospek-
trometer mätt exakt hur mycket av 
smutsen som försvunnit. Alla tester har 
upprepats tre gånger. resultatet är ett 
genomsnitt av dessa tre mätningar.

” det går LiKa bra att 
tvätta med vanLigt 
vatten.”
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till 8,3. Ecozone-
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Alla produkterna 
släpper ut miljöpå-
verkande restäm-
nen. Flest antal 
släpper tvättmedel 
ut, följt av Ecozone-
bollen.
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Ingen av bollarna 
eller nötterna tvät-
tar renare än van-
ligt vatten, som har 
tvätteff ektivitet 1.




