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...har det senaste decenniet utan 
tvekan hamnat i centrum som 
det nästan ”bortglömda” tredje 
benet i grunden för god varaktig 
hälsa och livskvalitet. Behovet 
av motion och sund kosthållning 
känner vi alla till, men idag vet 
vi att sömnen utgör fundamentet 
i hälsans treenighet. 

Utan god sömn försämras 
nämligen näringsupptaget av-
sevärt, och när vi motionerar 
under sömnbrist tappar vi orken 
snabbare, skaderisken ökar och 
förbränningen tar från musklerna 
istället för fettet.

Nattens ovärderliga arbete

Sömnen verkar inte bara för att 
hålla oss pigga och alerta under 
dagen - den är en nödvändig 
faktor för att, i princip samtliga 
biologiska processer ska fungera 
på ett bra sätt. En god sömn 
lägger grunden för ett friskt, långt 
och högkvalitativt liv.

Företagshälsovård med CURA
Den här broschyren handlar om hur företag kan göra en fokuserad insats för att, på det enklast möjliga 
sättet, hjälpa så många som möjligt av sina medarbetare till en betydande och bestående förbättring 
av sömnen. På nästa sida presenteras våra tyngdtäcken, och i nästa uppslag beskrivs vårt erbjudande. 
I broschyrens sista uppslag finner du en artikel om relationen mellan sömn och arbete. 

Dessvärre är sömnens roll inte bara ett stöd som optimerar 
dessa system och förmågor. Många gånger är god sömn en 
nödvändig förutsättning för att de överhuvudtaget ska fungera. 
Och när sömnbristen blir för påtaglig ger kroppen vika och 
risken för allvarliga problem ökar dramatiskt.

Idag vet vi att sömnbrist avsevärt ökar risken för:

Sömnen spelar en nyckelroll för att 
upprätthålla följande system och funktioner:

Kroppsliga

• Immunförsvaret
• Hjärt- kärlsystemet
• Balans i stressystemet
• Fortplantningssystemet
• Insulinsystemet
• Genernas struktur & status

Kognitiva/Mentala

• Förmågan att lagra minnen
• Problemlösningsförmågan
• Samarbetsförmågan
• Ansiktsigenkänningen
• Uppmärksamheten
• Emotionell stabilitet

• Cancer
• Hjärtinfarkt
• Stroke  
• Typ 2-diabetes
• Fetma 

• Infertilitet   
• DNA-skador 
• Infektioner 
• Alzheimers 
• Trafikolyckor

• Utmattningssyndrom 
• Ångest
• Depression
• Långtidssjuk- 
   skrivningar

Sömnen...



CURA® Pearl

Vikter (kg):

3 5 7 9 11 13

Pearl har ett yttertyg av 100% bomull 
och en fyllning av kiselpärlor och poly-
ester insydda i 120 rutor i täcket. 
Den tunga fyllningen får täcket att 
forma sig efter kroppen när man rör 
sig, och ger en kontinuerlig känsla av 
beröring. Levereras i en grå väska.

Tvättråd:
CURA® Pearl klarar maskintvätt i 60 
grader vilket godkänts vid tester utförda 
av RISE (se nedan).

Certifieringar:
CE, SGS, SEDEX, BSCI och OEKO-TEX®.

Registreringar:
Alla CURAs tyngdtäcken är registrerade  
som medicintekniska hjälpmedel vid 
Läkemedelsverket.

Alla CURA-produkter är kontrollerade 
av RISE Research Institute of Sweden, 
f.d. Statens provningsanstalt. 

Färgval:
Vit, Sand, Ljusgrå, Mörkgrå, Marinblå

Mått: 150 x 200 cm, 150 x 210 cm

Historien bakom 
tunga täcken 
Innan vi på 50-talet började med lätt-
viktiga duntäcken och på 70-talet tog 
fram billiga och ännu lättare konst- 
fibertäcken dominerade de betydligt 
tyngre vadmalstäckena i hushållen 
runtom i landet. Under den här perio-
den var forskningen om sömn närmast 
obefintlig, och kunskap om hur ett 
täckes vikt påverkar sömnen fanns  
helt enkelt inte. 

Tyngdtäcken har använts med stor 
framgång inom svensk vård under 
snart 15 år. Men utanför vården har 
marknaden för tyngdtäcken nästintill 
varit obefintlig. Detta beror mycket på 
den låga kännedomen om fördelarna 
med tunga täcken, men även på att de 
tyngdtäcken som har funnits tillgängliga 
har varit närmast orimligt dyra och 
kostat omkring 8000 kr. 

I slutet av 2016 skulle läget förändras.  
På andra sidan Atlanten började  
tyngdtäcken säljas till rimliga priser  
via Amazon och det dröjde inte länge 
innan en enorm succé sköljde över 

hela Nordamerika. Tyngdtäckena var 
rentav hela Amazons mest sålda pro-
dukt under flera månader. 

Nordens mest 
populära tyngdtäcke 
Under sommaren 2018 lanserades 
CURA of Swedens tyngdtäcken. Med 
20 återförsäljare och närvaro i omkring 
3000 butiker i Sverige, Norge och 
Finland har CURA intagit den ledande 
positionen för försäljning av tyngd- 
täcken i Norden. 
   CURAs täcken är registrerade som 
medicintekniska hjälpmedel hos statli-
ga läkemedelsverket och säljs bland 
annat av Apoteket AB, JYSK, Clas  
Ohlson, Hemtex, Åhléns och Kung- 
Sängen. Idag är CURAs täcken Nordens 
i särklass mest sålda tyngdtäcken. 

Visionen 
Med det ovan beskrivna utgångsläget 
känner vi oss övertygade i vår vision 
om att under det kommande decenniet 
hjälpa miljontals människor i Skandi-
navien till ett längre, friskare och mer 
högkvalitativt liv. 

Vår produkt

TRE AV MEDLEMMARNA FRÅN CURAS EXPERTPANEL

”Oxytocin frisätts vid 
aktivering av olika känsel-

nerver i huden och dämpar 
oro, stress och smärta.”

BERIT SEIGER CRONFALK
Leg. Sjuksköterska, Docent och 
Lektor. knuten till Institutionen 
NVS vid Karolinska Institutet.

KERSTIN UVNÄS MOBERG
Läkare och professor 

med inriktning 
på må bra-hormoner.

KERSTIN MALMBERG
Överläkare på neuropsykiatriska 

enheten vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna.

”Tyngdtäcken kan förkorta  
insomningstiden  

och samtidigt minska 
risk för oro/ångest.”

”Tyngdtäcken stimulerar 
receptorerna i huden på 

likande sätt som  
mjuk massage.”

Du kan läsa fullständiga intervjuer med våra 10 experter på curaofsweden.com



CURA of Sweden tar sömnbristens utbredning på största allvar. Vi tar till oss av den forskning 
som visar på skillnaderna mellan en utsövd och en undersövd medarbetare och förstår vikten
av att som företag värna om personalens sömn- och återhämtningsbehov. 

Vårt erbjudande

Sömnbristen är så pass utbredd, 
och de kända konsekvenserna av 
sömnbrist så pass förödande för 
produktiviteten att det idag inte 
går att överskatta betydelsen av 
att ha en väl utsövd personal. 

Med bakgrund av ovanstående 
riktar vi vårt bästsäljande tyngd-
täcke, CURA Pearl, numera även 
till arbetsgivare. Vi går ut med 
ambitionen att hjälpa våra före-
tagskunder att skapa en generös 
och effektiv företagshälsovård 
genom att tillhandahålla ett 
tyngdtäcke till samtliga  
medarbetare.

Det är lätt att tänka att det är 
motiverat att tillhandahålla 
sömnhjälpmedel till de med- 

arbetare som uppger sig ha pro-
blem med sömnen, men inte till 
de som uppger sig sova bra. Men 
även de medarbetare som för det 
mesta sover bra, har bättre och 
sämre nätter. Med andra ord:  
- Alla sover vi dåligt någon gång 
ibland. 
  En natts dålig sömn kan inne-
bära stora förluster genom dåliga 
beslut, minskad produktivitet, 
nedsatt samarbetsförmåga, för-
sämrad arbetsglädje, högre risk 
för sjukskrivning, o.s.v. 

Vi vill förmedla en klok investe-
ring som ger personalen värde- 
fulla nätter med bättre sömn till 
en kostnad som är värd pengarna 
många gånger om, för såväl indi-
viden som för företaget. 

All tillgänglig data pekar på att 
CURAs tyngdtäcke hjälper nästan 
alla användare till bestående 
förbättring av sömnen under 
hundratals nätter varje år. 
- Och detta helt utan risk för 
tråkiga biverkningar! 

En hälsoinvestering för
hela personalen!

Användare av CURA-täcket
rapporterar om följande positiva 
effekter efter regelbunden 
användning av tyngdtäcket:

• Snabbare insomning
• Minskad ångest/oro
• Färre nattliga uppvaknanden
• Jämnare blodtryck
• Minskade problem med
   snarkning och sömnapné
• Jämnare andning

• Ökad livskvalitet
• Längre total sovtid per natt
• Lättare att slappna av både    
   innan sänggående och vid  
   insomning 
• Ökad tid i djupsömn
• Mer energi under dagtidResultat från kundenkät utförd under oktober 2018



1
INVESTERINGENS FÖRDELAR

Hittills är nästan varenda kund som hör av sig till CURA eller skriver re-
censioner om tyngdtäcken på nätet oerhört nöjda med effekterna. Därtill 
har tyngdtäcken som bekant använts med stor framgång inom vården i 
många år, vilket mängder av terapeuter vittnar om. Idag finns dessutom 
ett antal publicerade studier som har testat effekterna med vetenskapliga 
metoder.

De studier som finns visar på närmast otroliga effekter vad gäller mins-
kad insomningstid och mängd nattliga uppvaknanden. Fler studier är på 
väg, men med tanke på de initiala resultaten, hundratals kundrapporter 
och nästan 15 år av positiva erfarenheter inom vården, törs vi redan nu 
säga att tyngdtäcket fungerar för de flesta människor. Tyngdtäcket hjälper 
människor att sova bättre. 

- Kanske är det rentav ett paradigmskifte vi ser då vi nu återgår till att, 
som våra förfäder gjorde i hundratusen år, sova under tunga täcken.

Idag råder det inga tvivel om korrelationen mellan sömn och prestation 
på jobbet. Om du sover bra presterar du bättre på jobbet. Det är så  
enkelt. Självklart kan sambandet brytas ned i mängder av olika spår.  
Man kan hänvisa till studier som visar på sambandet mellan sömn  
och problemlösningsförmågan, sömn och koncentrationen, sömn och  
samarbetsförmågan eller sömnbrist och sjukskrivningar. Men ande- 
meningen är densamma: det lönar sig att ha en väl utsövd personal.

Personalens 
förbättrade 
sömn och hälsa

Att personalen får en kökskniv eller en stekpanna i julklapp av sin 
arbetsgivare hör till vanligheterna. Friskvårdsbidrag är också ganska 
vanligt. Men att få ett tyngdtäcke till ett värde av omkring 2000 kr helt 
utanför högtider är det nog ingen som räknar med.

Om det dessutom kommuniceras som en satsning på personalens hälsa 
tror vi att många kommer känna sig väl omhändertagna av sin arbetsgi-
vare - något som ökar tacksamhetskänslan och stoltheten över att repre-
sentera företaget. En sån gåva är något man som anställd stolt berättar 
om för vänner och bekanta.

Idag satsas det allt mer på personalförmåner och alla möjliga sätt att öka 
trivseln på arbetsplatser i Sverige. Att ta hand om sin personal blir allt 
viktigare för att locka till sig rätt medarbetare. I och med den här sats-
ningen kan tyngdtäcket bli en del av företagets hälsovårdspolicy.

När denna policy presenteras i intervjuer med arbetssökande, i samband 
med annonsering av nya arbetstillfällen och kanske även i artiklar som 
uppmärksammar företagets goda initiativ, är det sannolikt många som 
höjer på ögonbrynen. Det kommer inge en känsla av att företaget bryr 
sig om sina anställda och är beredda att satsa pengar för att förbättra 
deras hälsostatus.

En attraktivare 
arbetsgivare

Personalens 
tacksamhet 
och stolthet



Vår tids största behov
Forskningen är entydig. Folk- 
hälsostatistiken visar att 10 % 
av alla svenskar använder 
läkemedel mot sina sömnstör-
ningar samtidigt som drygt 30 
% regelbundet lider av sömn-
problem. Världshälsoorgani-
sationen (WHO) går så långt 
att man nu gör gällande att 
sömnbristens utbredning har 
uppnått epidemiska propor-
tioner.

Nästan alla kan nog relatera till 
svårigheter att koppla av på kväll-
en, och de allra flesta drabbas 
av otillräcklig sömn från tid till 
annan. Kanske är vår tids största 
behov när allt kommer omkring 
att lära oss att slappna av och ge 
utrymme för tillräcklig och hög-
kvalitativ sömn och återhämtning.

   
De senaste decennierna har fler 
än 70 000 sömnstudier genom-
förts, granskats och publicerats, 
och idag råder det inte längre 
några tvivel om sömnens inver-
kan på hälsan och prestations- 
förmågan. 
   Sömn och återhämtning verkar 
onekligen ha blivit vår tids största 
behov när det gäller folkhälsa 
och kanske rentav samhälls- 
ekonomi.

Konsekvenserna av en 
föråldrad företagar- 
mentalitet

Företagarmentaliteten i industri- 
världen har länge präglats av ett 
djupt missuppfattat förhållnings-
sätt till sömn och återhämtning.     
   Chefer som skryter över deras 

låga sömnbehov och orimligt 
långa arbetsveckor har varit en 
vanlig företeelse på många före-
tag.
 
Idag är de goda sömnvanornas 
fördelar så vetenskapligt upp-
backade att även de mest verk-
lighetsfrånvända återhämtnings-
motståndarna snart kommer bli 
illa tvungna att inse värdet med 
att ha en utvilad personal.

I sin bok Sömngåtan beskriver vår 
tids mest framstående sömnfors-
kare, professor Matthew Walker, 
forskningsresultat som visar att 
undersövda anställda är mindre 
produktiva, mindre motiverade, 
mindre kreativa, mer nedstämda, 
latare, mindre pålitliga, oftare 
sjuka och mer missnöjda med sin 
arbetssituation jämfört med sina 
utsövda kollegor. Allt detta är 
alltså vetenskapligt bevisat.

Självklart har sömnbrist även 
påtaglig inverkan på chefernas 
prestationer - något som avspeg-
las i rapporter från de anställda. 
En undersövd chef upplevs som 
mindre karismatisk och sprider 
inte lika mycket arbetsglädje,  

Text: Filip Andersson, Sömnexpert 
och kognitionsvetare

Det senaste tillskottet i CURA-gänget, och den 
kanske mest pålästa och kunnigaste av oss alla. 
Drivs av ett genuint och passionerat intresse att 
hjälpa människor till bättre hälsa genom kun-
skap och medvetenhet om sömnens betydelse 
tillsammans med CURA-täcket som hjälpmedel.



vilket märks i minskat engage-
mang hos de anställda - en kon-
sekvens som har visats hålla i sig 
flera dagar efter att chefen sovit 
dåligt en natt.

Google och Nike tar  
till sig av forskningsläget

Många stora bolag har redan tagit 
till sig av forskningen och erbjud-
er sina anställda gratis kurser i 
sömnhygien (goda sömnvanor). 
Google och Nike ger möjlighet 
till arbetstider anpassade efter 
individuell dygnsrytm och låter 
till och med sina anställda sova 
under arbetstid i sovrum som de 
låtit installera på arbetsplatsen.
   Även elitidrottsklubbar blir allt 
mer noggranna med att se efter 
spelarnas sömnvanor. Det är inte 
konstigt med tanke på de drygt 
750 vetenskapliga studier som 

visat att goda sömnvanor främjar 
fysisk uthållighet, andning, sy-
reupptagningsförmåga, muskel-
styrka och förmågan att lära in 
komplexa sekvenser av rörelser.

Tillsammans skapar vi ett 
välgrundat förhållningssätt

Det må vara att vissa idrottsklub-
bar och gigantiska företag ser 
efter sömn- och återhämtnings-
behoven hos en beskärd del av 
befolkningen. Men i det stora 
hela är det fortfarande få företag 
som proaktivt gör någonting för 
att främja personalens sömn och 
återhämtning. 

Man kan tycka att var individ 
själv får ansvara för sitt återhämt-
ningsbehov. Men den åsikten 
hjälper inte mot den folkhälsosta-
tistik som visar att 3 miljoner 

svenskar har regelbundna sömn-
problem. Den hjälper heller inte 
för att minska de ekonomiska för-
luster som följer av att stora delar 
av personalstyrkan är påverkade 
av sömnbrist under stora delar av 
sin arbetstid. 

Och även bland de medarbetare 
som sover tillräckligt mycket för 
att inte räknas till de 30% som 
har sömnproblem, är det nog väl-
digt få som sover helt optimalt. 
En insats för att förbättra perso-
nalens sömn kan alltså förbättra 
hälsostatusen och arbetskapaci-
teten hos samtliga anställda. 

Med uppbackning av CURA har 
ditt företag möjligheten att posi-
tionera sig bland en sällsynt skara 
företag som tar till sig av forsknings-
läget och visar att man menar allvar 
när det gäller att hjälpa personalen 
på vägen mot bättre helhetshälsa.

Johan Andersson
Grundare och 
huvudägare av
CURA of Sweden:

Johan var med och startade butikskedjan 
Life där han också var största privata  
ägare fram till 2017, då Life såldes.
   Innan dess drev Johan en egen koncern 
inom hälsobranschen med 32 butiker, 
postorderföretag, två fabriker, och ett  
leverantörsföretag. I just leverantörsbola-
get var Johan med och tog fram närmare 
20 st listettor inom hälsobranschen.

På senare år har Johan satsat på produkter 
som massagefåtöljer, spikmattor och 
promenadband. Just spikmattan ”Yantra-
mattan” är den hittills största succén med 
över 600 000 st sålda under de cirka tre 
år som spikmattorna var i ropet. År 2009 
kröntes spikmattesuccén med den offci- 
ella utmärkelsen ”Årets Julklapp”.

”Under mina drygt 30 år i hälsobranschen 
har jag sett många hälsotrender komma och 
gå. En del har verkligen bidragit till påtaglig 
förbättring av människors hälsa, medan en 
del har lovordats mer än vad de har förtjä-
nat. När en ny iögonfallande produkt når 
marknaden är det lätt hänt att budskapet 
blir överdrivet optimistiskt.

Några ord från CURAs huvudägare...
Det är såklart inte bara vi som jobbar i 
hälsobranschen som har gjort denna iakt-
tagelse. Tvärtom är de flesta människor för-
siktigt inställda till nya produkter som lovar 
allehanda fantastiska resultat. Det hör ju till 
vår natur att hålla oss lite reserverade när vi 
möts av nya företeelser och influenser.

När man som företagare jobbar med 
en produkt som man är övertygad kan 
åstadkomma en betydande och bestående 
förbättring av människors livskvalitet, är det 
inte svårt att hitta motivation för att bemöta 
denna reserverade attityd. Och när det 
dessutom finns en uppsjö av belägg och 
studier för att produkten fungerar, samtidigt 
som man dagligen möts av nöjda kunder,  
är jobbet mycket tacksamt och givande.

Min upplevelse är att vi står inför ett para- 
digmskifte - i takt med att kännedomen 
om fördelarna ökar kommer tunga täcken 
användas i allt högre utsträckning, och så 
småningom bli det självklara valet i vilket 
hem som helst. Jag kan ärligt säga att 
CURA-täcket är den mest spännande 
produkt jag någonsin har jobbat med.”

”CURA-täcket 
är den mest 
spännande 
produkt jag 
någonsin har 
jobbat med”



Kontakta oss om du vill
veta mer om CURAs 

hälsovårdserbjudande:


