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Svenskt sängföretag storsatsar globalt – mitt i brinnande Coronakris 

Alla som någon gång bott på hotell känner till problemet med obekväma sängar. Eftersom alla 
människor har olika preferenser så har inget hotell hittills kunnat garantera en skön säng. Mitt 
under Covid 19-krisen genomför det svenska företaget YouBed med hjälp av Business Sweden en 
världslansering av en sänginnovation som kan anpassas efter alla gästers önskemål och som kan få 
stor betydelse för hotellbranschen och dess gäster.  

Sömnen är avgörande för den totala hotellupplevelsen hos 
såväl förväntansfulla semesterfirare som hos affärsmän 
med höga prestationskrav.  
 
Med YouBeds sänginnovation kan du justera hårdheten i 
hela madrassen samt axel- och höftpartiet separat, så att 
den blir exakt som du vill ha den. Det innebär att hotell för 
första gången kan erbjuda sina gäster både garanterat 
sköna sängar och de bästa förutsättningarna för en god 
natts sömn. 
 
– Fram tills nu har det inte funnits någon ”one-bed-fits-
all”-lösning som passar alla hotellgäster – den pusselbit 
som saknas för att hotellbranschen ska kunna nå sin fulla 
potential. Med ett kraftigt minskat kundunderlag orsakat 
av Covid-19, har branschens behov av att differentiera 
sig och öka sin konkurrenskraft aldrig varit större, och 
det är här vår innovation kommer in, säger Mattias 
Sörensen, vd och grundare av YouBed. 
 

I ett nytt och unikt samarbete med Business Sweden går YouBed den 15 september ut med en global 
lansering av sin sänginnovation. Via Business Swedens 44 kontor över hela världen blir YouBed ett 
multinationellt företag över en natt, och får kapacitet att stötta utvecklingen på alla marknader. 
 
– YouBed beslutade tidigt för att använda sig av vår befintliga nätverksstruktur, som blir en genväg för 
ledande företag att snabbt komma åt globala marknader. Tack vare att vi blev involverade tidigt i 
processen kunde vi skräddarsy vårt engagemang utifrån en långsiktig affärsrelation. Vi är stolta över att 
vara en del av etableringen av ett nytt svenskt multinationellt företag, och över att stötta deras 
banbrytande innovation med den kapacitet de förtjänar, säger Fredrik Fexe, vice vd på Business Sweden. 

Samarbetsmodellen mellan Business Sweden och YouBed är unik i sitt slag, och blir utfallet 
framgångsrikt så kan det komma att visa vägen för fler svenska företag i framtiden. 

 

Fredrik Fexe, vice vd Business Sweden och Mattias Sörensen, 
vd och grundare av YouBed. 
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Maria Sachs, press- och kommunikationschef YouBed, maria.sachs@youbed.com, tel: 0733-67 66 56 

 

 
 

Om YouBed 
Det svenska företaget YouBed har uppfunnit och patenterat ett nytt sätt att anpassa fastheten i en högkvalitativ 
kontinentalmadrass. Justeringen av madrassen görs snabbt och enkelt med hjälp av en fjärrkontroll och utan att kompromissa 
med vare sig sängkvalitet eller sömnkomfort. Madrassens olika delar (axlar och höfter) kan finjusteras för att uppnå optimal 
sömnkomfort för alla användare, oavsett längd, vikt, kroppsform eller önskad sömnposition. Resultatet är världens första 
personanpassade säng som garanterar komfort, och som öppnar upp nya möjligheter och skapar värde i en bransch där sömn 
och sängar spelar en central roll. Sammanlagt fyra patent är tagna på tekniken. 

Proof of concept 
YouBed har ägnat fyra år åt att undersöka och testa sängens påverkan på hotellgästers kundnöjdhet. Baserat på över 2 000 
YouBed utplacerade på tre Proof of Cocept Partners (Mövenpick Hotels samtliga europeiska hotell samt First Hotels och 
Scandic Hotels i Skandinavien) visar flertalet studier att kundnöjdheten ökar med hela 14% (NPS Index), kundlojaliteten ökar 
med över 60% och betalningsviljan med över 20 Euro per såld övernattning.  

Om Business Sweden 
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och 
expandera i Sverige. Business Sweden hjälper svenska företag genom att förkorta tiden till marknaden, hitta nya 
intäktsströmmar och minska riskerna. De hjälper även internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka 
kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd. Med nätverk på alla nivåer erbjuder de strategisk rådgivning och konkret 
support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av svenska staten och näringslivet. 
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