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TEMA: KOMPONENTDISTRIBUTION

Avnet
Avnet Silica 
Avnet Embedded 
Avnet Abacus 
Avnet Memec 
Avnet SCS 
EBV 169 Mkr
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 Drygt !,#" miljarder kronor. Så mycket 
tappade den svenska komponentdistri-
butionen i fjol jämfört med året innan. 
I faktiska siffror betyder det att distribu-

törerna på årets Komponenttoppen levererade 
elektronikkomponenter till Sverige motsvaran-
de drygt ",!! miljarder kronor under $%!$ istället 
för &,"' miljarder året innan. 

Inte sedan år $%%( – då vi var mitt i den globa-
la finanskrisen – har fler distributörer på topp-
listan visat negativ tillväxt. Av listans trettio före-
tag minskade nitton sin försäljning under $%!$, 
fem låg fast på samma försäljningssiffror som 
året innan, medan övriga växte. 

Samtidigt kan man konstatera att Arrow på-
verkat fjolårets negativa resultat i betydligt hög-
re grad än något annat företag. Företaget har 
varit ohotad etta på Komponenttoppen under 

Sargad bransch ser   ljusning vid horisonten
Minus 25 procent. Det är facit när man
summerar värdet av den svenska 
 komponentdistributionen under 2012.  
Den främsta förklaringen till nedgången är en 
större andel utflyttad produktion – här är det 
Arrows försäljning som slår igenom.  
Utan den ligger droppet en bit över 10 procent. 
En ökad  konkurrens med lägre marginaler  
som följd ligger också bakom tappet.  
Samtidigt upplever nära nog alla på 30-i-topp-
listan att konjunkturen i branschen är på 
uppåt gående – om än i sakta mak.

Komponenttoppen är Elektroniktidningens 
årliga rankning av de 30 största komponent-
distributörerna och representanterna i 
Sverige. 

Stapeldiagrammet visar omsättningen på 
elektronikkomponenter, inklusive kom-
missionsintäkter, som företagen hade i 
Sverige under 2012. I undantagsfall gäller 
uppgifterna inte kalenderår utan företagets 
närmast liggande räkenskapsår.

Som elektronikkomponent räknas i 
detta sammanhang aktiva och passiva 
komponenter, displayer för inbyggnad samt 
elektromekaniska komponenter som kon-
taktdon och reläer för montering på möns-
terkort. Däremot ingår varken mönsterkort, 
apparatlådor, batterier, motorer eller kabel. 

För flera företag avviker omsättnings-
siffran för 2011 från den som rapporterats 
i fjolårets Komponenttoppen. Det beror på 
att årets topplista är baserad på dagsfärska 
uppgifter för såväl 2011 som 2012.

FAKTA:
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Evestor
Comptrade 12,2 Mkr
Multicomponent 18,3 Mkr
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många år. För fem år sedan om-
satte  Arrow mer än tre gånger 
så mycket på elektronikkompo-
nenter i Sverige som tvåan Av-
net. Sedan dess har försprånget 
krympt successivt, för att nu bara 
motsvara en tredjedel av Arrows 
omsättning. 

VA D Ä R D E T DÅ S OM H Ä NT ? Tittar 
man närmare på Arrow Com-
ponents Swedens fakturerade 
belopp i fjol så låg det drygt !) 
procent lägre än året innan. Drar 
man sedan bort andelen kompo-
nenter som företaget levererar till 
utlandet – alltså hela )* procent 
under $%!$ istället för ') procent 

året innan – så blir den samman-
lagda nedgången hela "& procent 
eller (*) miljoner kronor. 

– Vi följer marknaden och 
märker av en utflytt till alla 
världsdelar, förklarar Janne 
Dahlén, chef på Arrows Sverige-
kontor, företagets krympande 
komponentleverans till Sverige.

På frågan om stängningen 
av Arrows lager i stockholmska 
Lunda – som gradvis genomför-
des under förra året – har påver-
kat företagets resultatet negativt 
svarar Janne Dahlén däremot 
nej.

Klart är att den utflyttade 
produktionen som framförallt 

Arrow hanterar påverkat årets 
Komponenttoppen rejält. Väl-
jer man istället att ta bort Arrow 
från beräkningarna visar det sig 
att den svenska marknaden un-
der fjolåret minskat med !! pro-
cent, vilket ligger närmare den 
nedgång som flertalet av företa-
gen i branschen upplevt.

S A MT ID I G T Ä R D E T viktigt att 
 poängtera att det inte enbart är 
Arrow som anger att en allt stör-
re andel av de komponenter som 
fakureras i Sverige levereras ut-
omlands. Samma trend avspeglar 
sig hos exempelvis EG Electro-
nics, Compomill, OEM Electro-

nics och Martinsson Elektronik.
Brittiska Farnell – som är 

topplistans högst rankade dist-
ributören utan kontor i Sverige 
– organiserade en annan form av 
flytt under fjolåret. Under som-
maren $%!$ flyttade företaget all 
telemarketing för Europa liksom 
kundtjänst och ekonomifunktio-
ner för Sverige, Finland, Belgien 
och Schweiz till ett nyöppnat 
center i polska Krakow. 

– För Sverige har det medfört 
att vi kunnat öka vår innesäljkår 
från två till sex anställda. Våra 
anställda i Krakow kommer både 
från Sverige och Polen, säger Leif 
Wartacz, Skandinavienchef för 

Sargad bransch ser   ljusning vid horisonten

Mars 2012
• Farnell element14 skapar 

ett nytt varumärke genom 
att addera det egna webb-
forumet, element14, till sitt 
namn i Europa. Därmed går 
den europeiska verksamheten 
numera under namnet Farnell 
element14.

• Elfa Distrelec köper holländ-
ska Display Electronics och 
lanserar en Facebooksida. 

Juni 2012
• Arrow stänger sitt lager i 

Lunda under året. Den största 
delen av stängningen är 
genomförd till halvårsskiftet, 
därefter sker stängningen 
gradvis under året. Lager och 
leveransansvar flyttas succes-
sivt över till företagets lager i 
Nederländska Venlo. 

• RS Components öppnat 

ett kontor i Stockholm och 
anställer Michael Ljungqvist, 
som blir försäljningschef för 
företaget i Sverige. Företaget 
har sedan tidigare en säljare i 
Göteborg.

• Farnell element14 öppnar 
Commercial Center i Krakow, 
Polen, dit företaget bland an-
nat flyttar kundtjänst och eko-
nomifunktioner för Sverige.

September 2012
• KatalogdistributörenElfa 

Distrelec lanserar en helt ny 
snabbare, smartare och 
effektivare sökmotor för sin 
nätförsäljning.

• Skånska Bejoken fyller 50 år.

Oktober 2012
• Katalogdistributören RS Com-

ponents släpper en katalog 
som interagerar med web-

ben, där exempelvis aktuellt 
pris och lagerstatus finns 
tillgängligt. För första gången 
täcker katalogen hela Europa, 
Mellanöstern och Afrika.

Januari 2013
• Broadband Technology öppnar 

webbshop, där företaget 
börjar med att erbjuda ett stort 
antal utvecklingssystem från 
CSR, Cambridge Silicon Radio. 

Mars 2013
• Digi-Key anställer Stefan Wihl-

gaard, företagets första medar-
betare med säte i Sverige.

April 2013
• Acte Supply köper Nyköpings-

baserade Vanpee – starkt 
inom belysningskomponenter 
– och byter samtidigt namn 
till Vanpee. Därmed flyttar 

Vanpee sitt lager från Nykö-
ping till Actes logistikcenter i 
Norrköping. Säljpersonal och 
teknisk support följer med i 
flytten. Båda företagen ingår i 
Lagercrantz Group, som är no-
terat på den svenska börsen. 

• Silica, som ingår i Avnet-
koncernen, avslöjar en kraftig 
satsning på kraftområdet 
genom att lansera program-
met döpt till Power’n More. För 
svensk del innebär det att ett 
välutrustat labb för kraft-
konstruktioner ska byggas i 
Stockholm. Liknande labb ska 
även byggas i München, Paris, 
Milano och London. Planen är 
att labben ska tas i bruk mot 
slutet av året. 

Maj 2013
• Skånska AAAAA Nordic fyller 

15 år. 

DETTA HAR HÄNT:
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Farnell element!".
Andra utländska distribu-

törer som vill åt en större del av 
den svenska marknaden har valt 
motsatt strategi – att etablera lo-
kal närvaro. 

R S COMP O NENT – som tog plats 
på topplistan för första gången i 
fjol – har gjort just detta och fått 
ett fenomenalt resultat. Med en 
försäljningsboom på hela '& pro-
cent avancerade företaget fyra 
platser på årets ranking, till en 
$&:e plats.

– Vi har fått en fantastisk re-
spons på att vi nu har en lokal 
närvaro och vi har anställt yt-

terligare säljare för att ta hand 
om den stora efterfrågan, säger 
Michael Ljungqvist, försäljnings-
chef i Sverige som anställdes 
förra sommaren för att driva RS 
Components svenska verksam-
heten från ett nyöppnat kontor i 
Stockholm. 

Digi-Key är ytterligare ett fö-
retag som ser det nödvändigt att 
bygga mer lokal närvaro. Den 
amerikanska katalogdistribu-
tören tog plats på Komponent-
toppen första gången för två år 
sedan och intar nu en !*:e plats. I 
fjol sjönk visserligen omsättning 
i Sverige men antalet kunder 
ökade med tio procent, påpekar 

Digi-Key i en intervju med Elek-
troniktidningen där man även 
avslöjar att företaget just anställt 
sin första säljare här i landet (in-
tervju sid !*).

L JUS G L IMTA R i svensk kompo-
nentdistribution finns alltså. I 
den minienkät som vi gjort pa-
rallellt med insamlingen av upp-
gifterna till Komponenttoppen 
framgår också att den svenska 
komponentbranschen just nu 
upplever en svagt ökande kon-
junktur. I reda siffror innebär det 
att företagen tror på en tillväxt på 
mellan noll och tio procent i år. 
Någon tendens till ökande ledti-

der under $%!# syns däremot inte, 
även om en handfull av listans 
företag säger sig känna av en ök-
ning sedan årsskiftet.

Värt att notera är att PA Emil-
son åter tagit sig in på #%-i-topp-
listan efter att ha blivit utpetad 
av TRG Components för två år 
sedan. Nu sker det motsatta. I fjol 
tappade TRG drygt $" procent 
av sin försäljning på elektronik-
komponenter i Sverige. Därmed 
hamnade företaget precis efter 
PA Emilson på topplistan, och 
halkade ur.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

TEMA: KOMPONENTDISTRIBUTION

    Elektronikkomponenter   Svenska kontorets fakturerade belopp  
 Plac.  Plac.  levererade inom Ändring  på elektronikkomponenter 
 2012 2011 Distributör Sverige, Mkr (2012) 2012–2011  i Mkr (2012) Ägare

 1 1 Arrow Components Sweden 1 214 –45% ! 5 518 Arrow Electronics Inc, USA

 2 2 Avnet Nortec inkl EBV Elektronik 834 –9% !" 841 Avnet Inc, USA

 3 6 TTI Electronics Nordic 211 0% # 220 Berkshire Hathaway Inc, USA

 4 3 Elfa Distrelec 190 –9% ! 207 Dätwyler, Schweiz

 5 4 Future Elecronics 181 –21% ! 181 Robert Miller, Kanada

 6 5 EG Electronics 158 –36% ! 515 Kamic Group AB

 7 9 OEM Electronics 120 –15% ! 160 OEM International AB, börsnoterat

 8 11 Farnell element14 97 –1% ! 97 Premier Farnell Ltd, UK

 9 12 Westcomp 95 3% $ 95 Privatägt

 10 7 Acte Supply, Acte Solutions 94 29% $ 105 Lagercrantz Group AB, börsnoterat

 11 8 Acal Bfi Nordic 88 –6% ! 98 Acal plc, UK

 12 14 Bejoken 84 0% # 87 Familjen Ekholm

 13 13 Modern Elteknik 81 –7% ! 81 Privatägt

 14 10 Martinsson Elektronik 80 –35% ! 102 Privatägt

 15 16 Broadband Technology 74 4% $ 135 Privatägt

 16 19 Rutronik 67 8% $ 70 Rutronik Elektronische
        Bauelemente GmbH, Tyskland

 17 15 AAAAA Nordic 63 –24% ! 63 Privatägt

 18 21 Digi-Key 60 –23% ! NA Privatägt

 19 18 Gycom Svenska 58 0% # 68 Privatägt

 20 20 Rotakorn 38 –19% ! 48 Privatägt 

 21 23 TMSNet – TMS Electronics 32 –9% ! 38 Xilium  AB

 22 19 Evestor 31 –26% ! 36 Privatägt

 23 24 Kvartselektronik 30 –16% ! 35 Privatägt

 24 26 Mouser 27 0% # NA Berkshire Hathaway Inc, USA

 25 29 RS Components 23 65% $ 23 Electro components

 26 25 Adcontact 22 –28% ! 22 Spirula AB

 27 24 Compomill Nordic Components 21 –38% ! 29 Crossnordic AB

 28 28 RichardsonRFPD Sweden 18 6% $ NA Arrow Electronics Inc, USA

 29 27 Scancraft Display 13 –11% ! 26 Privatägt

 30 Åter PA Emilsson 12 0% # 15 Privatägt



ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/13 !)

Committed
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Consult | Components | Logistics | Support
Tel. +49 7231 801 393 www.rutronik.com

Reliability at High Voltage

Rutronik presents Yageo High Voltage MLCCs which can be 
used as snubber capacitors, for isolation and fi ltering both 
DC and AC voltage.

Features & Benefi ts 

 ! Materials: NP0, X7R
 ! EIA size : 0402 – 1812
 ! Rated working voltage from 100V to 3kV
 ! Operating Temperature: -55°C to +125°C
 ! High DC withstanding voltage

Applications 

 ! Lighting ballasts
 ! Digital consumers 
 ! Industrial control and drives
 ! Medical instrument
 ! Networking – router, modem, Set-top-Box
 ! Power systems such as SMPS, DC-DC converters and 
DC-AC inverters

 ! Computing

Quality. Worldwide.
Rutronik and Yageo

Committed
to excellence

For more information

and ordering, please visi
t:

www.rutronik.com/webgate
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Här har företagen  
kontor i Sverige

31

17

4

2

1

Stor-Stockholm

Göteborg

Sundsvall

Norrköping

Åtvidaberg

Karlskoga

Tranås

Växjö

Jönköping
Vimmerby

Halmstad

Uppsala
Torsby

Vellinge

Malmö

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Umeå

AAAAA 12
ACAL Bfi Nordic AB 25
Acte 40
Adcontact 10
Arrow 131
Avnet 60
Bejoken 28
Broadband 6
Compomill 10
Comptrade 7
Digi-Key (ej  kontor) 1

EBV 12
EG Electronic 52
Elfa Distrelec 238
Farnell (ej  kontor 
i Sverige) 3
Future 34
Gycom 30
Kvartselektronik 8
Martinsson 28
Modern Elektronik 30
Mouser 3

Multicomponent 6
OEM 45
PA Emilsson 5
RichardsonRFPD 2
Rotakorn 13
RS 9
Rutronik 12
Scancraft 5
TMS 8
TTI 21
Westcomp 24

Antal anställda bosatta i Sverige


