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Svensk oppfinnelse revolusjonerer den globale hotellbransjen 

Den første prioriteringen for ethvert hotell må være å tilby en god natts søvn til gjestene sine. Denne 
tjenesten må imidlertid inkludere en garantert komfortabel hotellseng – et løfte som hittil har vært umulig 
å holde, siden alle gjester har sine unike preferanser. Dette kan nå endres når det svenske firmaet YouBed 
introduserer en sengeoppfinnelse som gir personlig tilpasset madrasskomfort. Sammen med Business 
Sweden, det svenske handels- og investeringsrådet, introduserer YouBed nå sin én-seng-som-passer-alle-
oppfinnelse til hotellkjeder verden rundt.  

 

Det svenske firmaet YouBed har oppfunnet en måte å justere fastheten i en pocketfjærmadrass i høy kvalitet 
samtidig som søvnkomforten ivaretas på beste mulige måte – bare ved hjelp av en fjernkontroll. Denne én-
seng-som-passer-alle-løsningen vil bli tilgjengelig globalt gjennom et unikt søvnkonseptsom man tror vil 
revolusjonere hotellbransjen. Endelig kan hoteller tilby det enhver gjest fortjener: en garantert komfortabel 
hotellseng og de beste vilkårene for en god natts søvn.  

– Personlig tilpasset søvnkomfort er det manglende bindeleddet som endelig vil gi hoteller muligheten til å 
nå sitt fulle potensial. Vi håper at mange vil se dette som en flott anledning til å oppgradere sine hotellers 
tilbud og konkurranseevne.  
Jeg ville ikke blitt overrasket om oppfinnelsen vår skaper et paradigmeskifte innen hotellbransjen, og det er 
vårt ansvar å støtte denne utviklingen på best mulig måte. Vi har derfor brukt flere år på å bevise  
søvnkonseptet, samtidig som vi har skapt infrastrukturen og kapasiteten til å støtte den forventede globale 
etterspørselen, sier administrerende direktør og grunnlegger Mattias Sörensen i YouBed. 



 
 

 

 

 

YouBeds søvnkonsept lanseres nå globalt i et unikt samarbeid med Business Sweden og andre offentlige 
etater. 44 nye YouBed-kontorer – med kapasitet til å støtte alle markeder i verden – er allerede i gang med 
innledende samtaler med regionale hotellgrupper, som forventes å lede lokale introduksjoner rundt om i 
verden. 

– YouBed bestemte seg tidlig for å bruke våre eksisterende støttestrukturer, en snarvei for ledende selskaper 
til å få rask tilgang til globale markeder. Siden vi ble involvert tidlig i prosessen, kunne vi skreddersy vårt 
engasjement basert på dette langsiktige forretningssamarbeidet. Vi er svært stolte over å være en del av 
etableringen av et nytt svensk flernasjonalt selskap, og over å støtte deres revolusjonerende innovasjon i den 
kapasiteten den fortjener, sier viseadministrerende direktor Fredrik Fexe, leder for strategi og 
forretningsutvikling i Business Sweden. 

YouBed er nå tilgjengelig på alle Mövenpick Hotels i Europa, og på Scandinavian First Hotels og Scandic 
Hotels. YouBeds søvnkonsept er foreløpig bare tilgjengelig for firmaets varemerkeintroduksjoner, som 
inkluderer alle hotellene i kjeden. www.youbed.com 
 

 

For mer informasjon, kontakt: 
Erik Ylander, pressekontakt hos YouBed Norway -kontoret, Norway@youbedglobal.com, telefon: +47 
92233865 

 

 

Om YouBed 
Det svenske firmaet YouBed har funnet opp og patentert en ny måte å justere fastheten til en pocketfjærmadrass av høy kvalitet. 
Justeringen gjøres enkelt og raskt med en håndkontroll, samtidig som senge- og søvnkomforten ivaretas på beste måte. Du kan også 
finjustere forskjellige seksjoner av madrassen individuelt (skuldre og hofter) for å oppnå optimal søvnkomfort for alle brukere, uansett 
høyde, vekt, kroppsfasong eller sovestilling. Resultatet er verdens første personlig tilpassede seng som garanterer komfort. Dermed 
åpnes det opp for enorme muligheter og verdiskapning i bransjer der søvn og senger spiller en sentral rolle.  

 
Om Business Sweden, det svenske handels- og investeringsrådet 
Business Sweden, det svenske handels- og investeringsrådet, hjelper svenske selskaper å øke sitt globale salg samt internasjonale 
selskaper å investere og utvide i Sverige. Business Sweden hjelper svenske selskaper ved å forkorte tiden til markedet, finne nye 
inntektsstrømmer og redusere risiko. De hjelper også internasjonale selskaper med å finne nye forretningsmuligheter, øke avkastning 
på kapital og ved å være en upartisk støtte. Med nettverk på alle nivåer tilbyr de strategisk rådgivning og konkret støtte i 44 av 
verdens mest interessante markeder. Business Sweden eies av staten og næringslivet. 
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Om selskapet 
Grunnlagt:   2012 
Inntekter/resultater:  Ingen salg, siden konseptbevisperioden ble avsluttet i 2018 for å optimalisere 

forholdene for global utrulling. 
Styret:  Mattias Sörensen, administrerende direktør og grunnlegger 
  Stefan Hyltenfeldt, IT-sjef og grunnlegger 
 Lars Björklund, leder for IP og tidligere president i det svenske patent- og 

registreringsverket 
 Olle Bergström: Global prosjektledelse og drift i Telia 
Antall kontorer:  44 
Ansatte og organisasjon:  Ca. 250 (inkludert konsulenter), hvorav 14 jobber ved hovedkontoret i 

Stockholm og resten på 44 regionale kontorer rundt om i verden. 
Markeder:  Globalt 
Antall eiere:  109 
Kapital anskaffet:  6 millioner EUR 

 

Oppfinnelsen  
• Det svenske firmaet YouBed har funnet opp og patentert en ny måte å justere fastheten til en 

pocketfjærmadrass av høy kvalitet, samtidig som søvnkomfort ivaretas på beste måte.  
• Du kan lett justere hele madrassen eller forskjellige seksjoner individuelt for å oppnå perfekt personlig 

tilpasning. Justeringen utføres enkelt med en fjernkontroll som kontrollerer hele madrassen.  
• Den justerbare YouBed er basert på den seneste rammesengteknologien, som gjør det mulig for doble lag 

med pocketfjærer å fungere uavhengig av hverandre i hele lengden, så den bedre kan absorbere vekten og 
kroppsfasongen til brukeren.  

• Pocketfjærsystemet kan lett komprimeres eller frigjøres med fjernkontrollen, slik at madrassen blir fastere 
eller mykere, samtidig som søvnkomfort ivaretas på beste måte. Du kan også finjustere forskjellige 
komfortsoner av sengen for skuldre og hofter, for å få helt perfekt personlig tilpasning.  

• Håndkontrollen vil alltid vise den nøyaktige fasthetskombinasjonen, slik at hver bruker får sin egen unike 
komfortprofil til senere bruk.  

• YouBed kan tilpasses hver eneste brukers individuelle behov, uavhengig av høyde, vekt, kroppsfasong eller 
foretrukket sovestilling. 

 

 

 



 

Konseptbevis 
Vi har kunnet analysere og måle den nøyaktige effekten av å erstatte en vanlig statisk seng med en personlig 
tilpasset YouBed, takket være salget av over 2000 YouBed-er. Resultatene fra forskjellige undersøkelser er 
ekstremt positive, men ikke så overraskende, ettersom de demonstrerer effekten av kommersialiseringen av 
bransjens kjerneforretning for første gang.  
 

• En stor NPS-undersøkelse viste at antallet Promoters (det høyeste nivået av kundetilfredshet) økte 
med bemerkelsesverdige 14 %1 når en vanlig seng ble erstattet med en YouBed (mens 3–5 % 
vanligvis regnes som en suksess når det gjelder økt kundetilfredshet). 

• Kundelojalitet økte dramatisk. Over 80 % som sov i et YouBed-rom sa at de ville velge samme 
kategori ved neste besøk, sammenlignet med godt under 20 % for andre romkategorier. 

• Viljen til å betale et høyere beløp økte, og den gjennomsnittlige prisen økte med 20 euro2 per solgte 
natt. 

• Rom- og hotellbelegg økte betydelig som resultat av den sterke evnen til å tiltrekke seg nye gjester 
til hotellet.  

• Tilbakebetalingsperioden for en YouBed-investering er mellom tre og seks måneder, noe som betyr 
at investeringen blir tilbakebetalt fra to til fire ganger hvert år i løpet av produktets levetid (16–32 
ganger etter åtte år). 

• Hver hotellkjede vil bli invitert til å prøve og evaluere konseptet og dets virkninger før en beslutning 
om kjøp tas.  

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Gjennomsnitt fra forskjellige inntekts- og kundetilfredshetsundersøkelser hos våre konseptbevispartnere: Mövenpick Hotel 
& Resorts, First Hotels og Scandic Hotels. 


