
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

Pressinformation 

Stockholm, 26 september, 2018 

Essity och Fotografiska lanserar utställningen 

”Hand to Hand” med Paul Hansen 
 

Den 27 september öppnar utställningen ”Hand to Hand” på Fotografiska i Stockholm med 
bilder tagna av den internationellt prisbelönte fotojournalisten Paul Hansen. Det är andra 
gången Essity och Fotografiska arrangerar en gemensam utställning som syftar till att lyfta 
hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande.  

Paul Hansens fotografier är främst hämtade från situationer i världen som präglas av katastrofer 
och konflikter, men även från andra miljöer. Behovet av god hygien och vatten är avgörande för 
människors hälsa, särskilt med hänsyn till att multiresistenta bakterier är ett växande problem.  

- Genom Essitys olika partnerskap driver vi en global dialog om vikten av hygien och hälsa och hur 
detta är kopplat till välbefinnande. Med Fotografiska och Paul Hansens starka bilder understryks 
vikten av detta, oavsett var man befinner sig i världen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef 
för Essity. 

Samarbetet med Fotografiska och plattformen ”Fotografiska For Life” är inom ramen för Essitys 
”Essentials Initiative”, där bolaget lyfter frågor om hur hygienstandarden världen över kan höjas. 
Essity har även sedan tidigare partnerskap med bland andra United Nations Foundation och FN-
organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC. 

- ’Fotografiska For Life’-utställningar lyfter viktiga samhällsfrågor. Med ’Hand to Hand’ vill vi 
belysa vikten av hygien och hälsa i dessa tider av multiresistenta bakterier. Det är en otroligt viktig 
fråga som måste lyftas mer. Det krävs att kulturinstitutioner, politiker och företag tillsammans 
arbetar för att skapa en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi hoppas nu att Essitys starka 
engagemang för denna utveckling tjänar som förebild för många andra aktörer inom näringslivet. 
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand och det vill vi sätta mer ljus på, säger Per Broman, vd 
och grundare av Fotografiska Stockholm. 

Utställningen innehåller även bilder av dokumentärfotografen Åsa Sjöström, som har följt elever på 
en skola i Storbritannien för att porträttera ett pågående initiativ där barn i tidig ålder lär sig förstå 
vikten av personlig hygien.  

”Hand to Hand” visas på Fotografiska i Stockholm till den 16 december 2018. 
 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com  
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity 
är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande 
för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka 
varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 
medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är 
noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 
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