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Ny högspänning  
i elektronikhandeln

 Ĕ Elon och Electra Gruppen skapar en ny 
kedja med över 400 butiker i Sverige. 
Market tittar närmare på hur det nya 
fackhandelsblocket påverkar landets 
kanske tuffaste bransch.
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Elon Group och
Electra Gruppen
går samman

Den 15 april 2019 offentliggjorde
 Elons vd Stefan Lebrot och
Anneli Sjöstedt, vd för 
Electra Gruppen, att företagen 
inlett ett samarbete.
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En kedja – men många kockar
Samarbetet mellan Elon och Electra Gruppen har potential.

Men räkna inte med att branschen förändras över en 
natt. 

Nya Elon blir en jättekedja med upp till 460 butiker bara i 
Sverige. 

Samarbetet ger de inblandade kedjorna uppenbara 
fördelar när det gäller marknadsföring och större volymer. 

Den nya alliansen har också potential att ruska om 
elektronik- och vitvaruhandeln, men det kommer att ta tid.

Dels innebär samarbetet inte att det tillförs några butiker 
på marknaden, vilket direkt skulle kunna rubba konkur-
rensförhållandena. Elon säljer fortfarande vitvaror. Audio 
Video och Digitalbutikerna – som också är välkomna in 
i kedjan – säljer fortfarande hemelektronik, fast under 
namnet Elon Ljud & Bild. Men antalet butiker är detsamma. 

Dels är de inblandade kedjorna handlarägda. En centralt 
styrd kedja skulle snabbt kunna införa ett nytt bredare 
sortiment i samtliga butiker och ruska om de lokala 

marknaderna. Men i det här fallet är det upp till handlaren 
om eller när förändringar sker i just hens butik.

För butikerna kommer att få möjlighet att bredda sitt 
sortiment, Elon kan utöka med hemelektronik och Elon Ljud 
& Bild med vitvaror. 

Cheferna på Elon och Electra Gruppen har gett handlarna 
möjlighet att bredda och modernisera sitt erbjudande. 
Frågan är om de har muskler att satsa på sina butiker. Det 
kommer att kräva investeringar och många kämpar med 
försäljning och lönsamhet. Av de tre inblandade kedjorna 
går Elon bäst och förbättrade både omsättning och resultat 
under det senaste räkenskapsåret. För butiksbolagen i 
Audio Video och Digitalbutikerna är utvecklingen inte lika 
gynnsam. Omsättning och resultat sjunker. En fjärdedel av 
bolagen går med förlust och hälften försämrade resultatet 
under det senaste räkenskapsåret.

Den stora möjligheten att i ett kortare perspektiv bygga 
volym och ta marknadsandelar finns istället i e-handeln. 

I höst lanseras en ny plattform där all e-handel av både 
vitvaror och hemelektronik samlas under elon.se. 

Här har Elon fördelen av ett massivt rikstäckande butiksnät. 
Även om parterna är förtegna om planerna så framgår det 
att de inser att de behöver utnyttja den fördelen. De har 
bland annat flaggat för satsningar på tjänster, e-handel via 
skärmar i butik och nya lösningar för last mile. Satsningarna 
kan få positiva effekter för butikerna utan att de kräver stora 
investeringar, vilket säkert välkomnas av handlarna. 

Det är inte fel att satsa på tjänster. Tjänsteutbudet blir 
viktigare i takt med att produkterna blir allt mer avancerade 
samtidigt som kunderna prioriterar tidsbesparing och 
bekvämlighet. 

Men Elon får inte glömma att utveckla det som är viktigast 
för kunden – utbud och pris. Annars riskerar 
satsningen att sluta med platt fall i den 
mördande konkurrens som 
råder inom både vitvaror 
och hemelektronik.

ANALYS

ANALYTIKER

ANDREAS DYRBERG SKOG
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Elon är redan Sveriges största vitvaruhandlare med en omsättning på 
5,3 miljarder kronor.

Nu kompletteras utbudet med hemelektronik – och Elon kliver in som 
en dominerande aktör även i den branschen. 

De 90 Audio Video-butikerna – som inom kort omprofileras till Elon 
Ljud & Bild – omsätter tillsammans 933 miljoner kronor. 

Hoppar även Digital-butikerna på Elon-tåget så tillförs ytterligare 
424 miljoner kronor.

Den totala omsättningen för den nya Elon-kedjan kan alltså bli cirka 
6,7 miljarder kronor.

Jämför vi med konkurrerande aktörer som också erbjuder ett brett 
sortiment av hemelektronik eller vitvaror så landar Elon omsättnings-
mässigt på andra plats. Närmast bakom ligger Netonnet (4,9 miljarder 
kronor) och Media Markt (4,7 miljarder kronor).

Elgiganten är däremot ohotad i toppen med en 
omsättning på 12,6 miljarder kronor, enligt Stora guiden 
till retail 2019.

– Vi ser en ny, stor spelare ta form som jag tror att 
konkurrenterna har respekt för, säger Jonas Arnberg.

Han är inte förvånad över samarbetet med tanke på 
det skifte som pågår i detaljhandeln, med internationell 
konkurrens och e-handel som tar en allt större del av 
kakan.

– Den här typen av konsolidering kommer vi att se 
mycket mer av i alla branscher i detaljhandeln – det kommer att bli 
färre, men större aktörer.  Spelreglerna på marknaden förändras och 
elektronikhandeln hör till de branscher där utvecklingen har kommit 
längst. Det är en lågmarginalbransch, med noll kundlojalitet och 
stenhård konkurrens. Då gäller det att vara störst för att lyckas, säger 
Jonas Arnberg, 

I höst lanserar Elon en ny e-handelsplattform med ett sortiment inom 
både vitvaror, ljud och bild. 

– Det är tufft för alla e-handlare som säljer andras varumärken i och 
med att det finns så många kanaler för kunderna: Pricerunner, Prisjakt, 
Google, Amazon med flera. Men en bra sajt i kombination med ett stort 
butiksnät kan utvecklas till något jättespännande om Elon utnyttjar 
möjligheterna med omnikanal, säger Jonas Arnberg.

Audio Video försvinner som varumärke i och med samarbetet. Kan 
det vara svårt att få kunderna att köpa ny tv hos Elon?

– Hemelektronikkunder är inte lojala så varumärket har mindre 
betydelse. Och Audio Video har troligen haft en målgrupp som även har 
attraherats av Elon så det blir nog ingen större krock.

”Vi kommer att se mer  
av det här i branschen”
Samarbetet med Electra Gruppen gör Elon till en storspelare i både elektronik- 
och vitvaruhandeln.

– I stället för att specialisera sig så går de mot att bli bredare och grundare. Då 
gäller det att bli störst för att lyckas, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Jonas Arnberg,  
vd, HUI Research
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Så går det för jättarna inom hemelektronik och vitvaror

FÖRETAG NETTOOMSÄTTNING (TKR) NETTOOMSÄTTNING, 
 FÖRÄNDRING MOT 
 FÖREGÅENDE ÅR

RÖRELSERESULTAT RÖRELSERESULTAT, 
 FÖRÄNDRING MOT  
FÖREGÅENDE ÅR

RÖRELSEMARGINAL ANTAL BUTIKER

Elgiganten  12 616 890     1 063 802     163 037     18 044    1,3% 169

Elon, Elon Ljud & Bild*  6 680 855     380 009     228 728     3 965    3,4% 463

Netonnet  4 915 192    -139 064     2 879    -73 821    0,1% 29

Media Markt  4 684 214    -143 508    -280 026    -47 061    -6,0% 28

Electrolux Home  936 848    -12 508     30 872    -13 960    3,3% 42

Euronics  730 902     44 809     3 618    -15 464    0,5% 67

Apple Store  667 374     92 931     27 543     16 425    4,1% 3

Tretti  477 746    -100 439    -11 486     26 344    -2,4% 1

Hi-Fi Klubben  421 391     13 172     7 283     1 120    1,7% 26

Whiteaway  98 662    -119 474    -18    -2 914    0,0% 1

Sammanställningen visar de största aktörerna inom 
hemelektronik och vitvaror.

Källa: Stora guiden till retail – Vem är vem 2019.  

Elgiganten är den i särklass största aktören 
med en omsättning som är dubbelt så stor 
jämfört med tvåan.

Av företagen på listan är  
Media Markt det företag som  

visar sämst resultat.

Marginalerna är generellt små. Apple 
Store är den aktör på listan som har bäst 
marginal.

Både Whiteaway och Tretti (som ägs av 
Whiteaway) tappade omsättning under 
senaste verksamhetsåret.

Netonnet är det företag som visar 
den sämsta resultatutvecklingen 

jämfört med året innan

Den nya Elon/Elon Ljud & 
Bild-kedjan har överlägset 

 flest butiker.
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Elgiganten, Netonnet och Media 
Markt kommer att möta en 
aktör som samordnar cirka 500 
butiker. Men samtliga har sett 
hur marknaden har ritats om 
flera gånger.  
     – Min personliga erfarenhet 
från Sibas transformering 
till Netonnet är att det var ett 
korrekt beslut, säger kommuni-
kationschefen Nora Ay.

Elon och Electra Gruppens 
samarbete inom vitvaror och 
hemelektronik betyder att en ny 
jätte bildas inom den svenska 
elektronikhandeln.

Tillsammans kommer de 
två aktörerna (Elon och Audio 
video-kedjan) att ha ett nätverk på 
över 500 butiker i Norden, varav cirka 
400 i Sverige.

Elgiganten, Media Markt och Netonnet har tillsammans cirka 
220 svenska butiker. 

– Vi får en densitet och geografisk täckning som ingen annan 
har i branschen. Handlarna och produktkategoricheferna kan 
nu samarbeta med sin kunskap, säger Elons vd Stefan Lebrot.

Även om Elgiganten omsätter dubbelt så mycket som Elon/
Audio Video så siktar Elons vd Stefan Lebrot på en fördubblad 
omsättning inom tre år.

– Vi ska bli specialister på alla produkter i det svenska 
hemmet, säger han.

Stefan Lebrot och Electra Gruppens vd Anneli Sjöstedt ser fyra 
huvudsakliga styrkor i affären:

Nora Ay,  
kommunikationschef, Netonnet
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Så säger 
konkurrenterna 
om den nya 
kedjan
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• Ett samlat erbjudande för det smarta hemmet.
• Bättre inköpsmöjligheter.
• En bredare plattform för storsatsning på tjänster.
• Konsolidering av fackhandeln.
Konkurrenternas reaktion är hittills blygsam. Ingen vill i 

detalj gå in på vad sammanslagningen kan komma att betyda 
för elektronikhandeln i stort eller för dem själva.

– Jag har inte satt mig in i hela förändringen för just Elon 
och Audio & Video, men min personliga erfarenhet från Sibas 
transformering till Netonnet är att det var ett korrekt beslut och 
ett initiativ som var framgångsrikt för oss. Vad förändringen 
innebär för Elon och framförallt Audio & Video ska bli intressant 
att följa, säger Nora Ay.
Hon betonar att hemelektronikmarknaden är en av de tuffaste 

branscherna med knivskarp 
konkurrens från alla håll och 
upplysta kunder som både vet vad 
de vill ha och vad saker får kosta. 
– Allt vi gör inom Netonnet utgår 
från våra kunder och deras 
förväntningar på oss. Vi har med 
vår mångåriga närvaro i hem-
elektronikbranschen sett hur 
marknaden ritats om flera gånger. 
Många av dessa gånger har vi 
själva legat bakom förändringarna 
genom nytänkande initiativ och 
utvecklingar.
Kommer nya Elon att rita om kartan 
igen, tror du? 
– Jag vill inte spekulera i hur 
framtiden kommer att se ut för 
andra – då jag och mina kollegor 
lägger allt vårt fokus på att vara så 
relevanta och tillmötesgående för 
våra kunder som möjligt.

Även Jenny Pedersén, kommunikationschef på Media Markt, 
har svårt att uttala sig så här tidigt angående om och eventuellt 
hur det här samarbetet kommer att påverka branschen. 
– Om något så är det här ett tecken på att hemelektronikbran-
schen är en spännande bransch att befinna sig i och en bransch 
att satsa på. Vi på Media Markt har en utarbetad plan och den 
kommer vi att fortsätta att följa.

”Det här är ett 
tecken på att 

hemelektronik-
branschen är 

en spännande 
bransch att 

befinna sig i och 
en bransch att 

satsa på.”

ANTAL BUTIKER

463
Elon, Elon  

Ljud och bild

169
Elgiganten

67
Euronics

42
Elextrolux  

Home

29
Netonnet

28
Media Markt

3
Apple Store

1
Tretti

1
Whiteaway

Jenny Pedersén,  
Media Markt
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