
Totalt antal av kunder som tillfrågats N = 7628
För perioden 2005 - 2014

Fråga 1:
Hur ofta använder du dig av andullation?

Fråga 2:
Man/kvinna förhållande

Användning av andullation 4.22 gånger per vecka (M)

För att kunna skilja mellan man och kvinna: informationen var inte alltid avslutad! 
Avslutade: N = 3735

Kvinnor

Män

Fråga 3:
Korrelation mellan användning av andullation och
minskning av smärtstillande medel

Användning av läkemedel (inte alltid komplett) 
Kompletta N=3758

Mer än tidigare
Oförändrat
 Totalt

Mindre än tidigare
Ingen medicinering längre
 Totalt

Utslag: 87.50% av de tillfrågade tar mindre eller medicinerar inte längre efter 
användningen av andullation.

Nej, aldrig
Ja, men mindre än tidigare 
Ja, samma som tidigare 
Ja, mer än tidigare

Tar du fortfarande smärtstillande 
medel som du gjorde tidigare?



mitt välbefi nnande 
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övervikt 
smärtlindring
fi bromyalgi 
parkinsons sjukdom 
ryggskott
artros (‘slitage’) 
många användnings
-områden

stress 
ångest 
spasmofi lia 
MS
bråck (rygg) 
benskörhet 
avkoppling 
CVS
Ischias

Andra anledningar

Vilken var er motivation/anledning/tillstånd/sjukdomsbild när ni köpte andullations-
madrassen från HHP? (fl era alternativ möjliga)

Fråga 4:
För vilket ändamål eller vilken anledning använder du dig av andullation?

För välbefi nnande: 1767 (N)
För avslappning: 1738 (AD)
För stress: 1197 (W)
För ångest: 115 (X)
För sport: 550 (O)

Denna grupp är 5367

För smärtlindring och relaterade anledningar

För smärtlindring: 2116 (Q)
För artros: 1412 (U) 
För ischias: 366 (AE) 
För bråck: 1230 (AA)
För fi bromyalgi: 444 (R)
För ryggskott: 549 (T)
För benskörhet: 334 (AB)
För CVS: 193 (AC)

Denna grupp är 6644

Detta betyder att i 87% av alla fall, kan andullation användas för att lindra 
smärta!

För välbefi nnande och närliggande områden 



Fråga 5:
Hur nöjd är du med din användning av andullation?

Var vänlig och ange hur nöjd du är efter att ha använt HHP-andullationsmadrassen. 
(använd musen för att dra skjutreglaget över den horisontella axeln nedan för att 
ange din nivå av nöjdhet)

På en skala 1 till 10. Hur nöjd är du: 8,5 (AH)

Allmän trend

Andullationsanvändare är i allmänhet nöjda.
Denna åsikt delas av ett liknande antal män och kvinnor
Användningen av läkemedel reducerades drastiskt eller upphörde helt

70% av deltagarna i undersökningen använder sig av andullation för att förbättra sitt 
allmänna välbefi nnande

87% av deltagarna i undersökningen använder sig av andullation för smärtlindring 
samt de sekundära problem som förknippas med smärta




