
Essitys globala undersökning Essentials Initiative Survey 2018 visar att 
människor över hela världen oroar sig mer och mer över de risker som  
våra händer medför. Fyra av tio oroar sig ofta eller alltid över risken att  
bli sjuka på grund av dålig hygien.1  Oron har gjort att sju av tio har avstått 
från vardagsaktiviteter såsom att resa med allmänna kommunikationsmedel 
eller att äta gatumat. 2 Två av tio undviker ofta fysisk kontakt med andra av 
rädsla för dålig handhygien. 3 Men att undvika high-fives, viss mat och platser  
med många människor är inte ett vidare kul sätt att leva. Det är heller inte  
nödvändigt för att undvika bakterier. Faktum är att det finns ett effektivt  
sätt att förhindra bakteriespridning och ändå ha ett aktivt socialt liv:  
tvätta händerna med tvål och torka dem med pappershanddukar.

Genom att tvätta händerna med tvål i 30 sekunder och sedan torka dem med  
pappershanddukar, avlägsnas upp till 90 % av den tillfälliga bakterie- och 
virusfloran. Det är ett enkelt sätt att hålla händerna rena – och rena händer 
är ett bra recept för hälsa och välmående.

Kraften att hela världen ligger 
bokstavligen i dina händer 

Sju av tio har avstått från 
dagliga aktiviteter

1 000  
barn kan räddas  
varje dag med  
god handhygien
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Rena händer räddar livet på miljontals barn
Smittsamma sjukdomar såsom diarré och lunginflammation hotar livet på 
miljontals barn varje år, framför allt i utvecklingsländer. Lyckligtvis finns 
det åtgärder som markant minskar spridning av dessa sjukdomar – och 
handtvätt är ett mycket effektivt sätt. God handhygien kan rädda ett av  
tre barn från diarré4, och nästan ett av fem från infekterade luftvägar  
såsom lunginflammation. Faktum är att rena händer kan förhindra att 
nästan 1 000 barn dör av lunginflammation eller diarré – varje dag. 5 

Våra händer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kontakt. De hjälper oss att 
uttrycka vår kärlek för familj och vänner, knyta nya bekantskaper och vårda dem 
som behöver omsorg. Men när händerna blir smutsiga riskerar de att förvandlas 
från kontaktskapande och vårdande till ett verktyg som sprider bakterier.



Med rena händer blir människor friska och glada 
Regelbunden handtvätt med tvål och avtorkning med pappershanddukar 
har en stor påverkan i situationer även där en infektion inte är livshotande. 
Vanliga sjukdomar som till exempel förkylning, influensa och matburna 
sjukdomar kan effektivt förhindras genom god handhygien. Att tvätta 
händerna kan också ha en positiv psykologisk effekt på människorna i din  
omgivning, enligt en ny global undersökning utförd av Essity. Fyra av tio  
säger att de skulle känna sig bättre till mods om de visste att andra männi-
skor tvättade händerna ordentligt, tre av tio skulle känna sig nöjdare med 
livet och en av fem säger att de skulle vara gladare.

Rena händer betyder att barn tillbringar mer  
tid i skolan
Förskolor och skolor kan lätt bli en grogrund för infektioner. Faktum är att  
242 miljoner skoldagar går förlorade globalt sett varje år på grund av diarré, 
och många barn halkar därmed efter tidigt i sina liv. 7 Åtgärder för att förbätt-
ra hygienen kan dock förhindra många infektioner och förbättra både barns 
hälsa och skolgång. Genom att hålla händerna rena i förskolor och skolor 
kan frånvaron bland barn – beroende på initial hygiennivån – minskas  
med upp till 54 %. 8 

Frigör kraften i dina händer!
Om rena händer kan hela världen, vad kan du då göra för att frigöra kraften 
i dina händer? Först och främst kan du en gång för alla bestämma dig för 
att upprätthålla en god handhygien genom att noga tvätta händerna med 
tvål i 20–30 sekunder vid de kritiska ögonblick som definierats av CDC och 
sedan torka händerna med pappershanddukar. Trots att det inte är speciellt 
krävande att tvätta händerna visar studier att det finns stora möjligheter till 
förbättringar. Tre av tio tvättar inte händerna före en måltid, mer än två av 
tio tvättar inte händerna innan de lagar mat och mer än en av tio tvättar  
inte ens händerna när de har varit på toaletten. 9  

För det andra kan du erkänna och bejaka det faktum att dina händer påverkar  
människorna i din omgivning. Idag säger åtta av tio människor i världen att 
de tvättar händerna för att skydda sig själva10, men bara en av tio gör det  
för att skydda andra. Att tvätta händerna handlar inte bara om att förbättra 
dinegen hälsa och ditt välbefinnande. Det handlar också om att förbättra 
hälsan  
och välbefinnandet för dina nära och kära.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Om vi alla tvättade 
händerna regelbundet för oss själva och för våra nära och kära  
skulle vi kunna hela världen tillsammans.

7. Hutton, G. & Haller, L. (2004). Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global Level. Retrieved from http://www.who.
int/water_sanitation_health/wsh0404.pdf.

8. A. Bowen et al., ‘A cluster-randomized controlled trial evaluating the effect of a handwashing-promotion program in Chinese primary schools’, The American 
ournal of Tropical Medicine and Hygene, vol. 76, no. 6, 2007, pp. 1166–1173.; M. Uhari & M. Möttönen, ’An open randomized controlled trial of infection 
prevention in child daycare centers’, The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 18, no. 8, pp. 672-677.; A. Lennell et al., ‘Alcohol based hand disinfection 
reduced children’s absence from Swedish day care centers’, Acta Paediatrica, vol. 97, no. 12, 2008, pp. 1672-1680.; Västra Götalandsregionen, HYFS Final report 
2006-2012, 2014.; I. Nandrup-Bus, ‘Håndvask i skoletiden nedsætter elevernes sygefravær’, Sygeplejersken, no. 7, 2010, pp. 46-50.

9. Essentials Initiative Survey 2018
10. Power of Hands Survey 2018

8 av 10  
säger att de tvättar händerna 
för att skydda sig själva

1 av 10  
säger att de tvättar händerna 
för att skydda andra

Hur ska du tvätta 
händerna?

• Efter att du har snutit dig, 
hostat eller nyst

• Före och efter matlagning  
och måltider

• När du har varit på toaletten 
eller kommit i kontakt med den

• När du har rört ett husdjur  
och dess mat

• Före och efter du tar hand om 
en sjuk person och behandlar 
ett sår

• Efter kontakt med sopor

1. Tvätta händerna med  
ljummet vatten och tvål

2. Skrubba alla sidor,  
fingertop parna, naglarna  
och mellan fingrarna –  
glöm inte tummarna

3. Fortsätt i ungefär  
20–30 sekunder

4. Skölj noga

5. Torka noga med en 
pappershandduk

När ska du tvätta 
händerna?


