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Executive summary
Konkurrensen är stenhård i hemelektronikhandeln. Flera bolag har gått under i 
det 20 år långa priskriget. Nu förbättras lönsamheten, men de etablerade kedjorna 
måste utveckla sitt erbjudande för att överleva.

• Analys: Hemelektronikhandelns skakiga resa fortsätter. För att lyfta branschen 
krävs nya produkter, fler tjänster och bättre kundinsikt.

• Hemelektronikhandeln kämpar med lönsamheten. Sex av de åtta senaste åren har 
snittmarginalen varit negativ. Nu syns en ljusning, men marginalerna är fortfarande 
låga. 

• Det senaste årtiondet har varit en försäljningsmässig bergochdalbana. En orsak är 
branschens beroende av produktnyheter och teknikskiften. 

• Hemelektronikjättarna satsar för att överleva en framtid där allt mer försäljning 
flyttar till nätet – och till utländska aktörer. Omnikanalsatsningar, kostnadskontroll 
och en närmare relation med kunden ska lyfta kedjorna.
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Bristen på nyheter 
tynger branschen

Hemelektronikhandeln har haft en skakig 
resa de senaste tio åren och när det här året 
summeras kommer omsättningen med all 
sannolikhet att ligga på en lägre nivå än 2007.

Fram till och med juli backade försäljningen 
med 2,5 procent jämfört med motsvarande 
sju månader i fjol enligt HUI:s och SCB:s 
preliminära index.

Bristen på heta nyheter är den kanske 
tyngsta förklaringen till att hushållens 
incitament för att besöka ett hemelek- 
tronikvaruhus har stagnerat.

Tillverkarna måste helt enkelt ta fram 
produkter för att detaljisterna ska få upp 
försäljningen – och tjäna pengar.

Så länge innovationerna uteblir behöver 
hemelektronikkedjorna förbättra sitt 
tjänsteerbjudande för att öka intäkterna.

Nya produkter upplevs ofta som 
komplicerade och många kunder är beredda 
att betala för installationen av ett uppkopplat 
hem.

Hemelektronikföretagen har hittills i 
huvudsak konkurrerat med pris i stora 

annonser eller via direktreklam men nu har 
flera stora kedjor äntligen börjat att jobba med 
kundklubbar.

Genom ett CRM-system med koll på 
medlemmarnas preferenser blir det möjligt 
att leverera pricksäker kommunikation.

Riktade erbjudanden är ett ypperligt sätt att 
få in ännu fler besökare i varuhusen och sälja 
produkter och olika slags tjänster.

Intresset för att investera i sin bostad är 
stort men de senaste åren har hushållen lagt 
mer pengar på andra branscher med koppling 
till hemmet.

Hemelektronikhandeln behöver vässa sig 
för att vinna matchen mot butiker som säljer 
möbler, heminredning och byggvaror.

ANALYS

ANALYTIKER

THOMAS OHLÉN

Försäljningen har åkt upp och ned de senaste tio åren. Nu krävs nya produkter, fler tjänster 
– och bättre kundinsikt. Då kan hemelektronikbutikernas siffror peka uppåt igen.
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Utvecklingen i branschen hänger  
på produktnyheter och teknikskiften
Hemelektronikhandeln har ett turbulent årtionde bakom sig med kraftiga 
variationer i omsättningen. 
– Vi hade ett dåligt 2016 men i år redovisar vi betydligt mer positiva siffror, 
säger Klas Elm, vd på Elektronikbranschen.

Omsättningen i hemelektronikhandeln, inklusive vitvaror, sjönk 
med 0,3 procent i löpande priser 2016, enligt HUI:s siffror. Under 
de senaste tio åren har utvecklingen varierat kraftigt – allt från 
tapp på nära fem procent till försäljningslyft på över nio procent.

En orsak till de stora variationerna är att branschen är starkt 
beroende av produktnyheter och teknikskiften. 

– För tio år sedan bytte folk från tjock-tv till platt-tv. Det fick 
väldigt stor effekt under några år. Boomen startade 2007 och 
kulminerade 2010. Nu har det planat ut och antalet sålda tv-ap-
parater är tillbaka i normalläge, säger Klas Elm.

Surfplattans intåg skapade också en boom, som nu har klin-
gat av. Mobiltelefoner, där kundernas inköp allt mer inriktats 
på flaggskeppsmodellerna, har länge stigit stadigt, men har nu 
planat ut.

Någon ny jätteboom är inte i sikte, men i vissa kategorier ökar 
efterfrågan starkt.

– Audio går bra sedan en tid tillbaka tack vare intresset för 
trådlösa högtalare och hörlurar. Kameraförsäljningen har länge 
tappat men börjar nu öka igen tack vare de nya spegellösa sys-
temkamerorna, säger Klas Elm.

Priskriget på hemelektronik har pågått i 20 år. Den senaste 
tiden har den sjunkande priskurvan planat ut, men Klas Elm 
avböjer att kommentera priskrigets effekter.

– Vi är försiktiga att uttala oss om det, säger bransch-vd:n.
Efter ett tungt 2016 har försäljningen nu vänt uppåt, enligt El-

ektronikbranschens siffror.
– Försäljningsvärdet har ökat med fyra procent i värde under 

årets sju första månader.
Samtidigt har vitvaruförsäljningen stigit med fem procent 

under årets sex första månader, enligt branschorganisationen 
EHL, Elektriska Hushållsapparat Leverantörer.

Enligt HUI:s och SCB:s preliminära index har dock försäljnin-
gen backat med 2,5 procent under årets sju första månader.

Miljoner kronor, inklusive moms.
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HUI:s kartläggning av hemelektronikbolagen visar att den sam-
lade rörelsemarginalen var negativ åren 2008-2013.

Utfallet var allra lägst 2011.
Då blev det minus 2,4 procent.
– Media Markts entré i Sverige hösten 2006 innebar att pris-

pressen intensifierades, säger Andreas Svensson.
Konkurrensen om kunderna skördade två omsättningsmäs-

sigt stora offer.
Onoff tvingades att ge upp sommaren 2011 och Expert hösten 2012.
– Det är två av de största konkurserna i detaljhandeln.
Utslagningen i branschen och samgåenden har bidragit till att 

rörelsemarginalerna nu är positiva.

Senaste tillgängliga siffran visar att snittmarginalen var 1,5 
procent 2015.

– Lönsamhetsutvecklingen har generellt varit uppåtgående de 
senaste åren men jämfört med andra delar av detaljhandeln är 
nivån mycket låg, säger Andreas Svensson.

Optikbutikerna ligger på strax under tio procent i rörelsemar-
ginal och är därmed de i genomsnitt lönsammaste.

– Förädlingsvärdet är högt i optikhandeln.
Hur kan hemelektronikhandeln lyfta rörelsemarginalen?
– Precis som inom dagligvaruhandeln är volym viktigt. 
Tjänsteinslaget kan bli avsevärt högre. Många kunder vill 
ha hjälp med installation av det uppkopplade hemmet. 
B2B-affären som Elgiganten är så framgångsrik inom ökar också 
lönsamheten, säger Andreas Svensson.

– 2,4
procent var rörelsemarginalen 
inom hemelektronikbranschen 
bottenåret 2011.

1,5
procent är snittmarginalen inom  
elektronikbranschen.

Prispressen har skördat offer  
– men nu ljusnar siffrorna
Två stora konkurser och konsolidering har gjort hemelektronikhandeln mer 
lönsam.

– Men snittmarginalen är fortfarande väldigt låg, säger HUI:s analytiker 
Andreas Svensson.

Rörelsemarginal i elektronikbranschen

20152014201320122011201020092008
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Elgiganten slår rekord
– men slår sig inte till ro
Elgiganten har haft ännu ett rekordår – 
med starkare rörelseresultat.

– Men vi behöver fortsätta att utveckla 
erbjudandet på en tuff marknad, säger vd 
Niclas Eriksson.
Nettoomsättningen  pas-
serade drömgränsen tio 
miljarder kronor senaste 
räken skapsåret och rörel-
seresultatet steg ytterligare i 
en av de mest marginalpres-
sade delarna av detaljhan-
deln.

Nu tar Elgiganten sats – 
framåt.

– Jag är väldigt nöjd med 
2016/17 men vi måste ta ytter-
ligare steg för att vara kunder-
nas förstaval när de handlar 
hemelektronik, säger Niclas 
Eriksson.

En stor förändring är att sor-
timentet utökas från 7 000 till 
20 000 artiklar.

Satsningen är möjlig tack 
vare det helautomatiserade la-
gret i Jönköping.

– Kunderna får betydligt 
större valmöjligheter inom 
alla produktkategorier.

Kundklubben som lanse-
rades i oktober i fjol är uppe 

i 500 000 medlemmar men 
målet är en miljon.

Därmed kan Elgiganten gå 
från masskommunikation till 
riktade och mer relevanta er-
bjudanden.

– Vi behöver stärka rela-
tionen med kunderna, un-
derstryker Niclas Eriksson.

Andra fokusområden är 
B2B-affären, rejält breddat 
sortiment inom gaming/e-
sport, och clickkök.

Clickkök är enligt Niclas 
Eriksson en världsnyhet.

– Det blir väldigt enkelt att 
montera ihop köket själv.

Personalen är fortsatt ett 
prioriterat område för Elgi-
ganten.

– Vi uppmuntrar alla att lyfta 
fram idéer som kan driva vår 
verksamhet och marknaden 
framåt, säger Niclas Eriksson 
och lyfter fram orden delak-
tighet, engagemang och ar-
betsglädje.

Elgiganten
Vd: Niclas Eriksson
Antal varuhus: 79
Antal butiker: 84
  2017 2016
Nettoomsättning 10 760 9 887 
Rörelseresultat 133 118
Nettoresultat - -14
Fotnot: Räkenskapsåret slutar i april. 
Beloppen är i miljoner kronor.

FOTO: PONTUS EDMAN

FOTO: PRESSBILD
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Netonnet ställer om för att
 möta nya utmaningar

Netonnet är mitt i en stor förändringsresa. 
Enkelhet och kundanpassning är nyckelord.

– Vi måste möta kunden när, hur och var 
den än önskar, säger marknadschefen 
Ulrika Sohtell.
Netonnet-koncernen  genom-
går stora förändringar. Inte 
minst genom att Siba har gått 
i graven och införlivats med 
Netonnet. 

Samtidigt pågår bygget av 
en ny organisation och ett 
omfattande byte av IT-sys-
tem.

Förändringarna kommer 
att kosta på kort sikt, men ska 
leda till ökad lönsamhet på 
längre sikt – tack vare ökad 
produktivitet, leverans- 
kvalitet och kundnöjdhet. 

Fokus ligger på att förenk-
la processer – både för före-
taget och för kunderna – och 
anpassning till kundernas 
behov.

– De företag som har 
störst kännedom om kun-
dens beteende, önskemål 
och förväntningar och ager-
ar på detta på alla plan blir 
vinnare, säger Ulrika Sohtell.

Hon lyfter fram en enkel och 
snabb köpprocess, möj lighet 

att välja tid och plats för lever-
ans samt ett starkt varumärke 
som viktiga faktorer.

– Kunden måste gilla varu- 
märket och känna sig trygg i 
att den inte gör en bättre affär 
någon annanstans.

Hemelektronikhandeln  
hör till de branscher som är 
hårdast utsatta för utländsk 
konkurrens. Mer än vart fjärde 
svenskt hemelektronikköp på 
nätet gjordes i utländska web-
butiker under första kvartalet, 
enligt Postnords E-barometer. 

– Den globala handeln är 
både en utmaning och en stor 
möjlighet. Kraven på olika 
logistiklösningar kommer att 
höjas än mer och samarbeten 
mellan branscher – som till 
exempel Netonnet och Volvo 
som samarbetar genom Vol-
vo-in-car Delivery – ger nya 
möjligheter att tillgodose 
kundens behov, säger Ulrika 
Sohtell.

Netonnet
Vd: Susanne Ehnbåge
Antal butiker: 30 
  2016 2015 
Nettooms: 5 054 4 017
Rörelseres: 79 79
Nettores: 67 63
Fotnot: Beloppen är i miljoner kronor.

FOTO: KRISTIN LIDELL
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Audio Video satsar
både lokalt och online
Audio Video håller positionen som den 
lokala handlaren, men jobbar också för 
ökad näthandel. Dagens utmaning ser 
kedjechefen Christer Palmgren i mötet 
med den moderna kunden.

Audio Video har positioner-
at sig som kedjan som klev av 
prispressen och i stället satsar 
på rollen som lokala fack-
handlare med skräddarsydda 
erbjudanden. 

– Vi finns med över hun-
dra butiker tillsammans 
med e-handel för att vi tror 
stenhårt på kombinationen 
lokalt förankrade handlare 
med online, säger Christer 
Palmgren.

Han ser två avgörande ut-
maningar för kedjan just nu.

– Den ena är att öka nät-
försäljningen. Vi är väl rusta-
de tekniskt, men Audio Video 
måste bli mer ”clickable” och 
ett mer känt e-handelsalter-
nativ. Den andra utmaningen, 
när allt mer försäljning flyttar 
till nätet, är att hitta överlev-
nad för våra lokala butiker.

Christer Palmgren kons-
ta-terar att konkurrensen är 

fortsatt stenhård, men att roll-
erna klarnat.

– Branschen är i dag ganska 
mogen och kedjorna har hittat 
sina positioner, Audio Video 
med service, andra med volym 
och prispress.

De stora utmaningarna i dag, 
menar han, är inte specifika 
för branschen utan delas av 
hela handeln.

– Först gäller det att nå rätt 
person med rätt erbjudande, 
i rätt mediekanal vid rätt till-
fälle, säger Christer Palmgren 
och fortsätter:

– I nästa steg gäller det att 
möta kundens krav på att få 
precis den produkt, paketer-
ing och det pris man vill ha 
–  en enskild produkt, eller en 
helhetslösning med instal-
lation. I dag är kunden kung. 
Framtidens vinnare är de som 
klarar både kommunikationen 
och flexibiliteten i leveransen.

Audio Video
Kedjechef/vd: Christer Palmgren.
Antal butiker: 106.
Årsomsättning: Cirka 1 miljard 
kronor, netto (Electra-koncernen 
särredovisar ej affärsområden/
kedjor).
Senaste rörelseresultat: Cirka 30 
Mkr.

FOTO: DANIEL NORMAN

FOTO: PRESSBILD
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Multikanal ska 
lyfta Media Markt

Media Markt jobbar för att stärka positionen 
genom ökad e-handel, nya tjänster och omni-
kanallösningar.

– Marknaden har blivit ännu mer 
kunddriven, säger vd Per Kaufmann. 
Media Markt arbetar parallellt 
på flera fronter för att stärka 
positionen i Sverige.

– Vår multikanalstrategi 
är viktig, vi är på gång online 
och ökar försäljningen mer 
än marknaden. 

Per Kaufmann konstaterar 
att det var fyra år sedan ked-
jan öppnade ett nytt läge – i 
Eskilstuna – och satsar nu på 
förnyelse.

– Vi kommer att moderni-
sera och anpassa ett antal var-
uhus och också lansera nya 
koncept som binder ihop nätet 
med den fysiska handeln.

Andra offensiva områden är 
marknadsföring, med ett nytt, 
humoristiskt reklamspråk och 
tv-programmet ”Manick”, ef-
fektiviserat varuflöde och fort-
satt satsning på kundservice 
och tjänster, där tv-kalibrering 
snabbt blivit populärt.

– Men den kanske största 
utmaningen är att få kunder-

na att förstå att Media Markt 
är i Sverige för att stanna, 
säger Per Kaufmann.

Han ser kombinationen av 
fysisk och digital handel som 
en av branschens viktigaste 
frågor i dag.

– Branschen har blivit ännu 
mer kunddriven. Konsumen-
terna förväntar sig en sömlös 
upplevelse, därför är vägen till 
framgång inte enbart fysisk 
eller digital handel utan en mul-
tikanallösning. Vi jobbar också 
med utökad service för att ha 
flexibiliteten att kunna leverera 
inom några timmer eller dagar.

Kundernas krav förändrar 
branschen.

– Varuhusen går mer mot 
levande utställnings- och 
demolokaler samtidigt som 
produkterna får allt mer tjän-
steinnehåll. Dagens elektron-
ikkunder vill lockas av både 
rationella och emotionella ar-
gument, säger Per Kaufmann.

Media Markt
Vd: Per kaufmann
Antal butiker: 27 fysiska varuhus 
och e-handel. 
Årsomsättning: 4,7 miljarder kronor 
(verksamhetsåret 2016).
Rörelseresultat: - 209 miljoner 
kronor.

FOTO: MEDIA MARKT
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Power är branschens
“dark horse”
Målen för norska Power är höga, hur 
de ska nås är fortfarande oklart – men 
koncernchefen är inte imponerad av 
konkurrensen.

– Det är närmast ett monopol, säger 
Ronny Blomseth.

I våras gjorde norsk- 
ägda Power entré i Sverige. 
Lanseringen skedde med höga 
ambitioner – men vilken be-
tydelse den får återstår att se.

Utrullningen planeras i flera 
steg. 

I april lanserades e-handel, 
som ska följas av fysiska bu-
tiker. Målet för Ronny Blom-
seth, chef för Power Nordic, 
har varit en start för fysisk 
handel i Sverige i år, med  
öppning av minst ett stor- 
varuhus enligt konceptet som 
framgångsrikt etablerats i 
Danmark och Finland.

– Om vi lyckas återstår att 
se, vi tittar på tänkbara lägen.

Ronny Blomseth håller fast 
vid målet att kedjan ska bli 
etta eller tvåa på den svenska 
marknaden – och är öppen för 
olika alternativ.

– För att ta samma position 
som vi har i övriga Norden 

räcker det inte med e-handel 
tillsammans med ett par  
varuhus, det krävs ett större 
butiksnät.

Synen på branschen som ex-
tremt tuff imponerar inte på 
Ronny Blomseth. 

– Den svenska elektronik- 
marknaden präglas av en 
väldigt stark aktör, Elgiganten. 
Det är nästan en monopol- 
situation, priserna på hem- 
elektronik i Sverige är de hög-
sta i Norden och marknaden 
inte är speciellt prisaggressiv. 
Det finns marginaler kvar att 
sänka och vi ser en klar  
möjlighet att komma in. 

Ronny Blomseth ser 2017 
som ett ”introår”.  

– Det finns plats för en aktör 
till. Vi har en extremt kostnads- 
effektiv logistik, IT-system och 
ett modernt koncept på plats. 

Power
• Power Sverige ägs av norska Power 
International AS (tidigare Expert 
AS), som sammanlagt driver sju 
e-handelskanaler och 210 fysiska 
butiker i Norge, Danmark, Finland 
och Sverige. 
• När Power lanserades i Sverige 
i april 2017 var det comeback för 
koncernen, efter Experts svenska 
konkurs 2012.
• I våras fanns varumärket 
fortfarande kvar som butiksprofil 
i Norge och som namn på 
moderbolaget. Sedan dess har 
namnet Expert fasats ut och 
koncernens samtliga butiker i Norge, 
Sverige, Danmark och Finland heter 
Power.
• Koncernen behöll sitt lager och sin 
logistikhub i Skillingaryd, även efter 
reträtten från Sverige 2012. FOTO: POWER

FOTO: PRESSBILD

Ronny Blomseth, koncernchef, 
Power International AS. 


