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Svensk innovation revolutionerer den globale hotelbranche  
Ethvert hotels førsteprioritet burde være at give deres gæster en god nats søvn. Dette kræver dog en 
garanti for en behagelig hotelseng – og dette krav har indtil videre været svært at opfylde, fordi alle gæster 
har hver deres unikke præferencer. Dette er nu muligt takket være den svenske virksomhed YouBed, der 
lancerer en innovativ seng, hvor madrassen kan tilpasses til hver brugers ønsker. Sammen med Business 
Sweden, det svenske handels- og investeringsråd, lancerer YouBed nu deres one-bed-fits-all innovation til 
hotelkæder verden over.   

 
  

Den svenske virksomhed YouBed har opfundet en måde, hvorpå man kan justere fastheden i en springmadras 
med pocketfjedre i en høj kvalitet  – uden at gå på kompromis med den optimale søvnkomfort – blot ved 
hjælp af en fjernbetjening. Denne one-bed-fits-all løsning vil være tilgængelig på globalt plan med et unikt 
søvnkoncept, der forventes at nytænke hotelbranchen, for denne innovation gør det muligt for hoteller 
endelig at tilbyde det, som alle gæster fortjener: en garanti for en komfortabel hotelseng og de bedste 
forudsætninger for en god nats søvn.   

– Personaliseret søvnkomfort er det manglende led, der endelig vil give hoteller mulighed for 
at udnytte deres fulde potentiale. Vi håber, at mange vil se det som en fantastisk mulighed for at 
opgradere deres hotels tilbud og konkurrenceevne.   
Det vil ikke overraske mig, hvis vores innovation fører til et paradigmeskifte inden for hotelbranchen, og det 
er vores ansvar at understøtte denne udvikling på den bedst mulige måde. Vi har derfor brugt flere år på at 
afprøve søvnkonceptet og samtidigt skabe infrastrukturen og evnen til at understøtte en forventet global 
efterspørgsel, fortæller Mattias Sörensen, CEO og grundlægger af YouBed.  

  
  



  
   

YouBed Sleep Concept lanceres nu på globalt plan i et unikt samarbejde med Business Sweden og andre 
offentlige myndigheder. 44 nye YouBed-kontorer – med kapacitet til at støtte alle markeder verden over – er 
allerede ved at gå i dialog med regionale hotelgrupper, der forventes at føre til lokale introduktioner rundt 
om i verden.  

– YouBed besluttede sig på et tidligt tidspunkt for at bruge vores eksisterende 
støttestrukturer, en genvej for førende virksomheder til at få hurtig adgang til globale markeder. Eftersom 
vi tidligt blev involveret i processen, kunne vi skræddersy vores involvering baseret på disse langvarige 
forretningsforbindelser. Vi er meget stolte af at være en del af etableringen af en ny svensk multinational 
virksomhed og at kunne støtte deres nytænkende innovation i den grad, som den fortjener, fortæller 
Fredrik Fexe, vicedirektør, chef for strategi og virksomhedsudvikling hos Business Sweden.  

YouBed er i øjeblikket tilgængelig på alle Mövenpick Hotels i Europa samt på de skandinaviske First Hotels og 
Scandic Hotels. Søvnkonceptet fra YouBed er  i første omgang kun tilgængelig til introduktioner der omfatter 
alle hoteller i hotelkæden. www.youbed.com  
  

  

For yderligere oplysninger bedes du kontakte:  
Klas Arvidsson, presse kontakt, YouBed Denmark & Iceland,  DenmarkIceland@youbedglobal.com, 
telefonnummer: +4525150827 

  

  

Om YouBed  
Den svenske virksomhed YouBed har opfundet og patenteret en måde for at justere fastheden af en høj kvalitets springmadras med 
pocketfjedre. Man kan nemt og hurtigt justere madrassen med en fjernbetjening og uden at gå på kompromis med den optimale 
senge- og søvnkomfort. Du kan også finjustere madrassens forskellige sektioner hver for sig (skuldre og hofter) for at opnå den 
optimale søvnkomfort for alle brugere uanset højde, vægt, kropsform og foretrukken sovestilling. Resultatet er verdens første 
personaliserede seng, der garanterer komfort og skaber enorme muligheder for værdiskabelse inden for brancher, hvor søvn og senge 
spiller en central rolle.   

  
Om Business Sweden, det svenske handels- og investeringsråd  
Business Sweden, det svenske handels- og investeringsråd, hjælper svenske virksomheder med at øge deres globale salg og 
internationale virksomheder med at investere og udvide deres forretning i Sverige. Business Sweden hjælper svenske virksomheder 
med at komme hurtigere ud på markedet, finde nye indtægtskilder og minimere risici. De hjælper også internationale virksomheder 
med at finde nye forretningsmuligheder samt øge kapitalafkast og fungerer som en uvildig støtte. Med netværk på alle niveauer 
tilbyder de strategisk rådgivning og konkret støtte på 44 af verdens mest interessante markeder. Business Sweden ejes i fællesskab af 
staten og erhvervslivet.  
  
  

   



 FAKTAARK  
  

Om virksomheden  

 

Grundlagt:    2012  
Omsætning/resultat:  Ingen salg siden koncepttest-perioden sluttede i 2018 for at optimere 

betingelserne for den globale lancering.  
Bestyrelse:  Mattias Sörensen, CEO og grundlægger  
   Stefan Hyltenfeldt, CTO og grundlægger  
  Lars Björklund, leder af IP og tidligere direktør for det svenske patentagentur  
  Olle Bergström, GPMO og Operations hos Telia  
Antal kontorer:  44  
Personale og organisation:  Omkring 250 (herunder konsulenter), hvoraf 14 arbejder på hovedkontoret i 

Stockholm, og de resterende på de 44 regionale kontorer rundt om i verden.  
Markeder:  Global  
Antal ejere:  109  
Indsamlet kapital:  6 mio. EUR  
  

Innovationen   
• Den svenske virksomhed YouBed har opfundet og taget patenteret en ny måde, hvorpå man kan justere 

fastheden af en springmadras med pocketfjedre i en høj kvalitet, samtidigt med at den optimale 
søvnkomfort altid bibeholdes.   

• Du kan nemt justere hele madrassen eller forskellige sektioner hver for sig for at opnå den perfekte 
individuelle tilpasning. Det er nemt at lave tilpasningen med en fjernbetjening, der styrer hele madrassen.   

• Den justerbare YouBed er baseret på den nyeste frame bed-teknologi, der gør det muligt at bevæge de 
dobbelte pocketfjedre uafhængigt af hinanden i hele deres længde, således at de bedre kan tilpasses 
brugerens kropsvægt og -form.   

• Pocketfjedre-systemet kan nemt komprimeres eller løsnes med fjernbetjeningen, så madrassen bliver 
fastere eller blødere, mens den optimale søvnkomfort fortsat sikres. Du kan også finjustere de forskellige 
komfortzoner i sengen – for eksempel ved skuldrene og hofterne – for at opnå den perfekte individuelle 
tilpasning.   

• Fjernbetjeningen viser løbende den præcise fasthedskombination, så hver bruger får deres egen personlige 
komfortprofil til senere brug.   

• Uanset højde, vægt, kropsform eller foretrukken sovestilling vil en YouBed opfylde enhver brugers 
individuelle behov.  
  

  

  



Koncepttest  
Baseret på mere end 2.000 solgte YouBeds har vi kunnet analysere og måle den nøjagtige virkning af at erstatte 
en normal statisk seng med en personlig YouBed. Resultaterne fra flere forskellige undersøgelser er yderst 
positive, omend ikke så overraskende, da de viser effekten af at kommercialisere branchens kerneforretning for 
første gang.   
  

• En stor NPS-undersøgelse viste, at antallet af fortalere (det højeste niveau af kundetilfredshed) steg 
med intet mindre end 14 %1, da en almindelig seng blev udskiftet med en YouBed (sammenlignet 
med de 3-5 %, der normalt betragtes som en succes, hvad angår øget kundetilfredshed).  

• Kundeloyaliteten er steget markant. Over 80 % af de personer, der har prøvet et værelse med en 
YouBed, angiver, at de ville vælge den samme værelseskategori ved deres næste besøg, 
sammenlignet med et godt stykke under 20 % for andre værelseskategorier.  

• Viljen til at betale en merpris er steget, og den gennemsnitlige værelsespris steg med 20 EUR2 pr. 
solgt nat.  

• Værelses- og hotelbelægningen er steget betydeligt som følge af dens overbevisende evne til at 
tiltrække nye gæster til hotellet.   

• Tilbagebetalingsperioden for en investering i en YouBed er mellem 3 og 6 måneder, hvilket betyder, 
at investeringen er tilbagebetalt 2-4 gange hvert år i produktets levetid (16-32 gange efter 8 år).  

• Hver hotelkæde vil blive inviteret til at afprøve og evaluere konceptet og dets resultater, før der 
tages en beslutning om et køb.   

  

 

  

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study  
2 Gennemsnit fra forskellige omsætnings- og kundetilfredshedsundersøgelser hos vores koncepttest-partnere: Mövenpick 
Hotel & Resorts, First Hotels and Scandic Hotels.  

  


