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Berättelsen om Electrolux
Över 90 år har passerat sedan företaget grundades av Axel Wenner-Gren. Han var visionären som förstod att utveckla produkter för framtiden. Axel Wenner-Gren betonade Passion for Innovation (passion för
innovation), Customer Obsession (fokus på kunden) och Drive for Results (strävan efter resultat). Dessa
värderingar är ännu idag grunden för den verksamhet som bedrivs inom Electrolux.

electrolux idag

Passion för innovation
”Denna uppgift är inte lätt,
men den kan göra skillnad
i hem världen över”, sade
Axel Wenner-Gren till det
team av ingenjörer och
vetenskapsmän som satt
framför honom. Bredvid
Wenner-Gren fanns en
prototyp på ett absorbe
ringskylskåp som utveck
lats av två unga ingenjörer,
Baltzar von Platen och
Carl Munters, såsom ett
examensarbete.
Wenner-Gren beslöt att förvärva patentet för teknologin
för absorberingskylning, som använde elektricitet, gas eller
fotogen för att cirkulera vatten och omvandla värme till kyla
på ett säkert sätt. Detta var första steget mot en diversifiering
av Electrolux och det var ett djärvt steg. Visserligen hade
Electrolux säkrat sin plats som världsledande på damm
sugare, men absorberingskylning var ett koncept som var
långt ifrån fullt utvecklat.
”Vi vet att det går att skapa kyla genom värme med vatten”,
sade Wenner-Gren till ingenjörerna. ”Men ett problem med
denna teknologi är att alla hushåll inte har rinnande vatten och
att alla hushåll – från Kina till Amerika – behöver
en kylmaskin”. Wenner-Gren gjorde en
paus och tittade på var och en i grup
pen. ”Vi ska kyla med luft eftersom luft
är någonting som vi alla har tillgång till”.
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Omfattande undersökningar
har visat att konsumenter upp
lever avfrostning av frysen som
ett problem. Electrolux Glacier,
liksom de flesta av koncernens
frysar, är frostfri. Electrolux
Glacier är också den första fry
sen med europeiska standard
mått som har inbyggd ismaskin.
Användaren har alltid tillgång
till isbitar utan att behöva
komma ihåg att fylla på vatten i
isbehållaren.

Fokus på kunden
Axel Wenner-Gren veck
lade ut den skiss som
han gjort under styrel
semötet och slätade ut
den så att ingenjörs
teamet kunde granska
den. På pappret fanns
en ritning på en damm
sugare. I stället för
den traditionella, upp
rättstående damm
sugaren, hade Wenner-Gren skisserat på en liggande damm
sugare med rundade hörn och slädliknande medar fästa
vid basen. ”Denna ska bli vår nästa modell”, förklarade
Wenner-Gren.
Han hade fått idén ett par dagar innan då han fick besök på
kontoret av en ung försäljare, som rapporterade att en kund
hade problem med sin dammsugare. Damen hade berättat
för försäljaren att hennes dammsugare sög bra, men att hon
tyckte att den var för tung att lyfta och bära runt i bostaden.
I detta ögonblick beslöt Wenner-Gren att ta fram en damm
sugare som var mer lättrörlig.

Insikt om konsumenternas behov
utgör grunden för all produktut
veckling i koncernen. Electrolux
utvecklade E rgorapido, en sladd
lös dammsugare, för dem som vill
ha dammsugaren lätt tillgänglig.
Lätt och med smäcker design är
Ergorapido alldeles för elegant i
formen för att inte stå framme.

”Electrolux-andan innebär att inga hinder är för höga och att inga problem
är för stora. Det är en kombination av
entusiasm, lojalitet, aggressivitet och
övertygelse, något som har inspirerats
av det förtroende vi känner för vår
organisation och våra produkter och
av den tillit vi känner inför framtiden och inför vår framgång”.
Axel Wenner-Gren, grundare

electrolux idag

Strävan efter resultat
Axel Wenner-Gren note
rade knappt butikerna
när han vandrade längs
den största shopping
gatan i Wien. Året var
1908 och Wenner-Gren
var på väg till ett möte.
Hans långa steg och väl
pressade kläder signa
lerade målmedvetenhet.
Tills han upptäckte något
som fick honom att
stanna upp och som drog
honom till skyltfönstret för en närmare titt.
Uppallad i skyltfönstret fanns en maskin som måste ha
vägt 20 kg och med en prislapp som överskred nästan
varje välbärgat hushålls besparingar. Fönstershopparna
antingen flinade åt den utställda maskinen eller igno
rerade den, men Wenner-Gren kunde inte ta ögonen
ifrån den. I hans fantasi blev maskinen mindre,
lättare, elegantare och billigare. I sitt inre såg
han kvinnor glida fram i bostäderna med sina
små dammsugare. Han skulle föra in
bekvämlighet i hemmen världen över.

Sedan Electrolux lanserade sin för
sta dammsugare för över 90 år
sedan har utmaningen varit att
kombinera tre i sig svårkombine
rade egenskaper i en och samma
dammsugare; prestanda och
luftflöde i topp, en lättmanövre
rad och följsam dammsugare
som dessutom är extremt tyst.
Med Electrolux UltraOne har
man lyckats. Dammsugaren
har utsetts till bäst i test i en
rad länder.

Vikten av design
Axel Wenner-Gren hade besökt Electrolux utställningar i omkring
30 länder och alltid blivit förvånad över hur engagerade männis
kor var även om ingenting där var till salu. Atmosfären i utställ
ningshallen denna dag var annorlunda. Folkmassan stod stilla,
talade i dämpad ton och var samlad runt det senaste bidraget till
Electrolux kollektion: dammsugaren Modell xxx .
Modell xxx , som utformats av den internationellt kända indu
stridesignern Lurelle Guild, var en av historiens första damm
sugare som skapats med ett estetiskt tilltalade utseende. Bilar
och tåg hade strömlinjeformats och Wenner-Gren såg värdet i att
föra in en liknande elegans till hushållsprodukter. Faktum är att
han personligen hade spårat upp ledande industridesigners, inte
enbart för att underlätta livet för Electrolux kunder, utan också för
att göra dem mer tilltalande.
Wenner-Gren tittade på dammsugaren Model xxx och sade till
Guild: ”Du har givit Electrolux produkter tilltalande design och
fulländad form”.

Electrolux Design Center i Shanghai i Kina invig
des 2007. Designcentret erbjuder utställnings
ytor, flexibla mötesutrymmen och ett funktionellt
arbetskök utrustat med exklusiva vitvaror med
tilltalande design från Electrolux.
Ett viktigt inslag i utställningscentret är dess
designbibliotek med tusentals böcker och tid
skrifter om design. Designbiblioteket är ett initia
tiv från det italienska förbundet för industridesig
ners (Italian Association of Industrial Designers,
ADI). Detta bibliotek är det enda ADI-design
biblioteket som finns utanför Milano.
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