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OM IKEA I SVERIGE 
IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar 
våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA 
produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt 
pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 
IKEA varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen hade 37,4 miljoner besök och hemsidan 
77 miljoner besök under verksamhetsåret 2015. I Sverige finns ca 13 550 IKEA 
medarbetare, varav ca 6500 inom varuhusorganisationen. www.IKEA.se. 
 
 

       

IKEA lanserar nytt sängsortiment 
 
Nu lanserar IKEA ett nytt sängsortiment. De nya sängarna har ny design, högre 
komfort och bättre avlastning för att fler ska kunna sova bättre. En människa 
sover i genomsnitt en tredjedel av sitt liv, men långt ifrån alla sover gott. 
Nästan en av tre upplever att de sover dåligt enligt en undersökning som IKEA 
nyligen har gjort. 
 
Att välja rätt säng kan vara avgörande för sömnkvaliteten men många svenskar tar allt 
för lättvindigt på sitt val av säng. Bara 32 procent av respondenterna i undersökningen 
uppgav att de tog hänsyn till sin sovställning senast de valde säng. IKEA uppgraderar nu 
sitt sängsortiment och gör det ännu lättare för alla att skräddarsy den perfekta sängen.  
 
Det nya sortimentet av kontinentalsängar och resårbottensängar är resultatet av många 
års arbete med kvalitet och hållbarhet för att kunderna ska sova gott. De nya 
kontinentalsängarna har fått ett nytt uttryck, och de nya resårbottnarna är högre och 
består av tre lager för bättre avlastning och högre komfort.  
 
Vare sig man föredrar en mjuk, fast, eller varm säng har IKEA tagit fasta på att det ska 
finnas en säng för alla som enkelt kan kombineras med olika komponenter som botten, 
bäddmadrass, täcke och kuddar. Även vad man har för sovstil och vikt har betydelse för 
vilken säng som passar bäst. 
 

– Det är viktigt att utgå från sina egna behov när man väljer säng och på IKEA möter 
kunden våra sängspecialister som kan hjälpa dig till en bättre sömn och guida till den 
perfekta sängen, säger Tommie Eriksson, sängspecialist IKEA Sverige.  
 
IKEAs sängexperter är specialutbildade inom sovergonomi och har blivit certifierade av 
Svenska Naprapatförbundet. Med sin spetskompetens kan de avgöra vilken madrass som 
ger bäst stöd och komfort utifrån kundens enskilda behov. 
 

– Sömn bidrar till ökad livskvalitet och vi behöver sömn för att minne och  
koncentration ska fungera bra. Att ha rätt säng ökar givetvis chansen till en god sömn 
vilket innebär att vi blir känslomässigt balanserade och kan vara den bästa versionen av 
oss själva, säger Björn Hedensjö, författare till boken En perfekt natt.  
 
IKEAs madrasser tillverkas av människor med ett stort yrkeskunnande. Vissa 
komponenter görs manuellt, andra maskinellt. Hela sängen byggs ihop för hand. De 
många manuella momenten och det stora hantverkskunnandet garanterar att kunderna 
får en säng av hög kvalitet till ett lågt pris.  
 
 
För mer info vänligen kontakta 
Tina Björeman, presskontakt IKEA 
073-3471170, tina.bjoreman@ikea.com 
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