
 

 
 
 

Electrolux udfordring til InnoCamp 2021  
 

Electrolux er en global virksomhed med 48.000 medarbejdere – ca. lige så mange, som der bor i Fredericia 
kommune. I Danmark er vi 132 medarbejdere. Electrolux blev grundlagt i 1919 i Stockholm, og her ligger 
koncernens hovedkontor, hvor der arbejder 62 forskellige nationaliteter. Vi sælger årligt mere end 60 mio. 
produkter til kunder i mere end 150 lande. Det svarer til, at vi gennemsnitligt sælger 2 produkter i sekundet. 
I 2020 en omsætning på 116 mia. svenske kroner, - 5 gange som meget, som det kostede at bygge 
Storebæltsbroen.  
 
Electrolux producerer, sælger og servicerer husholdningsapparater. Hvis der står Electrolux, AEG, VOSS og 
Zanussi på jeres opvaskemaskine, ovn, køleskab eller støvsuger m.v., er det et af vores produkter. Vores 
målgruppe er alle med egen bolig, da vores produkter er nødvendige for at man kan opbevare og tilberede 
mad, vaske tøj og gøre rent. Vores markedsandel i norden ligger på nuværende tidspunkt på ca. 22%. Vores 
største konkurrent er BSH ( Bosch og Siemens ), andre konkurrenter er Whirlpool, Samsung, LG og Miele.  
 
Vores formål er ”Shape living for the better”. Det gør vi ved at genopfinde smags-, pleje- og 
velværeoplevelser for millioner af mennesker og være førende indenfor bæredygtighed i samfundet 
gennem vores løsninger. Vi forsøger hver dag at skabe bedre oplevelser, søge forbedringer og agere 
bæredygtigt.  

 
Bæredygtighed er en del af Electrolux’ DNA. Vi har arbejdet med bæredygtighed fra længe før det var 
noget, alle gjorde. Tilbage i starten af 90’erne så vi f.eks. på, hvordan komfurer skulle produceres, så de var 
lette at reparere og kunne få længere levetid. I 2010 fik vi en FN pris for kampagnen ”Vac from the Sea” ( se 
film på youtube.com ). Her gjorde vi opmærksom på problemet med plast i verdenshavene, noget som de 
færreste havde hørt om dengang. Vi arbejder også med FNs 17 verdensmål bl.a. nr. 12 ansvarligt forbrug og 
produktion. Her har vi undervist mange tusind indskolingsbørn verden over i, hvordan de kan være med til 
at stoppe madspild. Electrolux har et mål om at være klimaneutral i hele værdikæden i 2050. Vi laver også 
små lokale bæredygtige initiativer. I 2021 har vi sået vilde blomster omkring vores kontor og P-plads for at 
bidrage til biodiversiteten. Vi har også sat to bistader op, så vi har fået titel som bi-venlig virksomhed – og vi 
har alle fået honning fra vores vilde blomster.  
 
Electrolux’ udfordring:  

 
Find på et nyt bæredygtigt produkt* 

 
Eller 

 
Lav en bæredygtig forbedring af et eksisterende produkt*, som I selv kunne have lyst til at bruge/købe 

 
*) Produktet skal være en hvidevare, en støvsuger eller et elektrisk apparat til køkkenet 

 
Læs mere om Electrolux og bæredygtighed: 
www.electroluxgroup.com www.replate.com 
 
Vores brand sider, hvor I kan se og lære mere om vores produkter: 
www.electrolux.dk www.aeg.dk www.zanussi.dk www.voss.dk 
 
Electrolux på de sociale medier:   
Electrolux | Facebook www.youtube.com/user/electrolux Electrolux Instagram (@lifeatelectrolux) 
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