
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 8 april 2020 

Essity levererar kirurgmasker till 

vården 
 

Hygien- och hälsobolaget Essity har påbörjat produktion i Sverige av kirurgmasker för 
användning inom vården. Utvecklingen har skett i dialog med svenska regeringen och 
Socialstyrelsen. Ambitionen är att de första maskerna skall levereras inom de närmaste 
veckorna. 

Medarbetare på Essitys produktionsanläggning utanför Göteborg har inom loppet av några veckor 
ställt om produktionen och utvecklat en kirurgmask för användning inom vården. Maskerna 
genomgår kvalitetstester i samarbete med Research Institutes of Sweden (RISE), för att säkerställa 
att de möter vårdens krav och behov.  

- Att bidra till samhället är en av de viktigaste prioriteringarna för Essity i nuvarande läge. Jag är 
mycket stolt över våra drivna och skickliga medarbetare som har arbetat hårt för att utveckla en 
helt ny produkt på kort tid, säger Magnus Groth, vd och koncernchef Essity. 

Den svenska fabriken har kapacitet att producera tre miljoner kirurgmasker i månaden. Essity har 
också köpt in en ny maskin med en produktionskapacitet om 30 miljoner masker i månaden. Den 
nya maskinen beräknas vara i drift efter sommaren. Förberedelser för att tillverka kirurgmasker 
pågår även i flera av koncernens fabriker i andra länder. 

Essity har även säkerställt att tillsammans med en partner inom kort öka produktionskapaciteten av 
handsprit i Sverige.  

I Sverige är Socialstyrelsen nationell inköpare av skyddsutrustning, och ansvarar för distributionen 
av masker och handsprit till vården. Essity avser att donera en första leverans om en miljon 
kirurgmasker till den svenska vården via Socialstyrelsen. 

- I det svåra läge vi befinner oss i är det viktigt att vi hjälps åt. Att se hur företag i det här läget 
ställer om sin produktion för att kunna bidra till att hantera smittspridningen och att RISE som 
statligt forskningsinstitut står redo att genomföra kvalitetstester, för att i slutändan kunna leverera 
säkra produkter till vården är ett tydligt exempel på det, säger näringsminister Ibrahim Baylan. 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Karl Stoltz, Media relations manager, 08 788 51 55, karl.stoltz@essity.com 

Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, 08 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com 
 
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. 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 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 
miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för 
ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.  

mailto:karl.stoltz@essity.com
mailto:johan.ir.karlsson@essity.com

