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Electrolux tecknar avtal med Acando för ny digital 
arbetsplats 
 
Electrolux har tecknat avtal med Acando för att införa en ny global digital arbetsplats. 
Kontraktsperioden löper under tre år med option på ytterligare två år och omfattar 
realisering och förvaltning. 

 
Den nya digitala arbetsplatsen är baserad på Microsoft Office 365 och Acandos paketerade 
lösning Acando Collaboration Platform (ACP). 
 

- ”Vi har genomfört en omfattande utvärdering för att hitta rätt samarbetspartner som 
kan hjälpa oss att skapa vår nya digitala arbetsplats. Intranät och andra digitala 
plattformar har länge varit viktiga för Electrolux arbetssätt som bygger på samarbete, 
transparens och engagemang. Nu samlar vi dessa verktyg i en modernare, mer enhetlig 
och molnbaserad lösning som skapar helt nya möjligheter till samverkan mellan våra 
medarbetare,” säger Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and 
Development, på Electrolux. 

 
- ”Med ACP och Office 365 skapar Electrolux en modern digital arbetsplats som väl 
möter Electrolux mål och vision och som samtidigt säkerställer att de kan ligga i 
framkant”, säger Daniel Karlsson, Vice President Digital Workplace & Collaboration 
Acando. 

 
ACP bygger på Acandos erfarenhet av ett 40-tal kundprojekt och omfattar en total digital 
arbetsplats med stort fokus på redaktionellt innehåll, interna digitala kanaler, samarbete 
och långsiktig vidareutveckling. 
 
Electrolux har under våren och sommaren genomfört en omfattande upphandling där även 
leverantörernas lösningar har testats och utvärderats. 
 

- ”Att få möjligheten att realisera Electrolux nya digitala arbetsplats är en viktig affär 
för Acando. Electrolux vision och målsättning ligger i linje med Acandos strategi och 
arbete inom det digitala området”, säger Anders Lundgren, Senior Vice President 
Acando. 

 
För mer information vänligen kontakta: 
Anders Lundgren, Senior Vice President Acando, +46 721 581 312, 
anders.lundgren@acando.com 

 
 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare 
skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och 
digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi 
och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur 
organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.acando.se 
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