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Avnet
Avnet Silica 
Avnet Embedded 
Avnet Abacus 
Avnet Memec 
Avnet SCS 
EBV 181 Mkr
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 Runt 4 miljarder kronor – för den sum-
man levererade distributörerna på årets 
Komponenttoppen elektronikkompo-
nenter till Sverige under 2013. Det be-

tyder att företagens sammanslagna omsättning 
låg på samma nivå som året innan. 

Anledningen till att det inte går att ge en mer 
exakt tillväxtsiffra för 2013 är att Arrow för för-
sta gången vägrat att kommunicera sin försälj-
ning i Sverige. Istället talar företaget om ett ”enat 
Europa” och erbjuder enbart inblick i den euro-
peiska försäljningen. 

HuR sK A Då D E T TA TO l K A s på Sverigenivå? Tja, i 
fjol kunde vi konstatera att företagets omsätt-
ning för 2012 låg drygt 17 procent under den 
för 2011. Då fastslog företaget att det märkte 
av utflytten till andra länder, vilket innebär att 

Stabil bransch    tror på svag uppgång
Nära noll, så kan  tillväxten 
för den svenska kompo-
nentdistributionen  under 
2013 bäst beskrivas. 
 Arrows hemlighetsmakeri 
gör det dock omöjligt att 
ge en mer exakt siffra. 
samtidigt kan man konsta-
tera att försäljningen slog 
väldigt ojämnt under fjol-
året – några distribu törer 
tappade runt 25 procent 
medan en handfull fak-
tiskt lyckades öka sin för-
säljning med lika  mycket 
eller klart mer. Det fram-
går av Komponent toppen, 
 Elektroniktidningens 
årliga översikt över de 
30 största komponent-
distributörerna i sverige. 

Komponenttoppen är Elektroniktidning ens 
årliga rankning av de 30 största kom ponent
distributörerna och represen tanterna i 
Sverige. 

Diagrammet visar om sättningen på elek
tronikkomponenter, inklusive kommissions
intäkter, som företagen hade i Sverige under 
2013. I undantagsfall gäller uppgifterna 
inte kalenderår utan företagets närmast lig
gande räkenskapsår.

Som elektronikkomponent räknas i detta 
sammanhang aktiva och passiva komponen
ter, displayer för inbyggnad samt elektrome
kaniska komponenter som kontaktdon och 
reläer för montering på mönsterkort. Däre
mot ingår varken mönsterkort, apparatlådor, 
batterier, motorer eller kabel. 

För flera företag avviker omsättnings
siffran för 2012 från den som rapporterats 
i fjolårets Komponenttoppen. Det beror på 
att årets topplista är baserad på dagsfärska 
uppgifter för såväl 2012 som 2013. Några 
företag har valt att inte delge sina siffror. Här 
har Elektroniktidningen uppskattat resulta
tet utgående från historik, konjunktur och 
aktuella händelser.

FAKTA:

* Arrows och Farnells siffror är 
 uppskattade av Elektroniktidningen
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Evestor
Comptrade 12 Mkr
Multicomponent 19,9 Mkr
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en allt större andel av kompo-
nenterna som faktureras av det 
svenska kontoret faktiskt inte når 
hit. Detta i kombination med att 
Arrow successivt flyttade över 
sitt lager i Lunda till sitt lager i 
nederländska Venlo under 2012 
gör att vi uppskattat att företaget 
minskade med knappa tio pro-
cent under 2013. 

Dilemmat med att uppskatta 
Arrows siffror är att varje liten 
procent som företagets om-
sättning förändras direkt slår 
igenom på den svenska kom-
ponentmarknadens tillväxt. Så 
om Arrow tappade tio procent i 
fjol – vilket Elektroniktidningen 

uppskattar i denna ranking – då 
backade marknaden med drygt 
två procent. Om vi istället antar 
att Arrow nådde nolltillväxt, då 
ökade den svenska marknaden 
med nästan en procent. Och tas 
Arrow bort helt – ja då hamnar 
tillväxten också på en procent. 

INT E HEl l ER brittiska Farnell Ele-
ment 14 har velat kommunicera 
sina fjolårssiffror. Tydligt är att 
företaget föredrar att verka på 
distans – utan svenskt kontor – 
genom att bland annat förlita sig 
på telemarketing och kundtjänst 
från polska Krakow. Företagets 
nolltillväxt är således en upp-

skattning gjord av Elektroniktid-
ningen. 

Koncentrerar vi oss istället på 
de andra topplistedeltagarna – 
som faktiskt valt att lägga korten 
på bordet – så kan man konsta-
tera ett väldigt stort spann i till-
växten. Riktigt tufft var det för 
Flexitron, Acte Solutions och 
Broadband, som alla hade en ne-
gativ tillväxt på 25 till 35 procent. 

Flexitron och Acte Solutions 
är för övrigt båda nya på listan. 
Flexitron ingår sedan några år i 
OEM International och företa-
gets intåg på årets ranking har 
att göra med att det fått ett utökat 
sortiment efter sammanslagning 

med vissa delar inom OEM Elec-
tronics. 

Nykomlingen Acte Solutions 
har visserligen funnits med tidi-
gare, men då under gemensam 
Acte-flagg med Acte Supply. I 
fjol köpte Acte Supply sörmländ-
ska Vanpee och bytte samtidigt 
namn till Vanpee. Acte Solutions 
och Vanpee, som båda ingår i 
Lagercrantz Group, har därmed 
valt att medverka var och en för 
sig på årets Komponenttoppen.

s å T Il l l jus G l IMTA RN A . Den mest 
imponerande tillväxten står defi-
nitivt Mouser för. Drygt 130 pro-
cent växte företagets omsättning 

Stabil bransch    tror på svag uppgång

januari 2013
•	Broadband	Technology	öppnar	

webbshop, där företaget 
numera erbjuder produkter 
inom exempelvis 2G/3G/LTE, 
Bluetooth och wifi. 

Mars 2013
•	Digi-Key	anställer	sin	första	

medarbetare i Sverige, Stefan 
Wihlgaard. Han är företa
gets enda anställda bosatt i 
Norden.

April 2013
•	Acte	Supply	köper	Nyköpings

baserade Vanpee – starkt 
inom belysningskomponenter. 
Samtidigt byter företaget 
namn till Vanpee och flyttar 
sitt lager från Nyköping till Ac
tes logistikcenter i Norrköping. 
Säljpersonal och teknisk sup
port följer med i flytten. Båda 
företagen ingår i Lagercrantz 
Group, som är noterat på den 

svenska börsen. 
•	Silica,	som	ingår	i	Avnet-

koncernen, avslöjar en kraftig 
satsning på kraftområdet 
genom att lansera programmet 
döpt till Power’n More. Därmed 
byggs labb för kraftkonstruk
tioner i Stockholm, München, 
Paris, Milano och London.

Maj 2013
•	Skånska	AAAAA	Nordic	fyller	

15 år. 

januari 2014
•	Rotakorn	Electronics	AB	byter	
namn	till	Rotakorn	Electronics	
Holding AB. Samtidigt bildas 
två nya dotterbolag – dels 
Rotakorn	Distribution	AB	som	
fokuserar på distribution 
av elektronikkomponenter 
i	Norden,	dels	nya	Rotakorn	
Electronics AB som kommer 
att fokusera på hybriddistribu
tion och överskottshantering. 

Med förändringen vill företa
get renodla verksamheten och 
vara tydligare mot kunderna.

•	Bejoken	tar	över	verksamhe
ten i Gjertz Trading, som har 
ett brett utbud av kontakter för 
kretskort, exempelvis IC och 
PLCCsocklar, stift och hyls
lister, jumpers och headers. 
Förvärvet är en inkråmsaffär 
där Bejoken tar över lager, 
utrustning och immateriella 
tillgångar såsom varumärken, 
kund och leverantörsavtal. 

•	Patrik	Hahne	tar	över	vd-
posten på Gycom Group efter 
Lars Sunemo som går i pension 
efter 10 år på företaget. Lars 
Sunemo blir kvar i företags
styrelsen. 

Mars 2014 
•	TMS	Electronics	sätter	spaden	

i marken för att bygga ett 
nytt esdanpassat höglager 
på 1340 kvm. Det nya lagret 

ligger i direkt anslutning till 
företagets befintliga höglager 
på 1 000 kvm i Växjö. 

Maj 2014
•	År	2012	blev	det	klart	att	Arrow	
Electronics	köper	Richardson	
RFPD.	För	svensk	del	innebär	
det	att	Richardson	RFPD	sedan	
maj i år marknadsförs under 
Arrow	RF&Power.	I	och	med	
detta	har	även	Richardson	
RFPD:s	personal	bytt	mail
adress till @arrow.com

juni 2014
•	Rutronik	inlemmar	Danmark	i	

sin nordiska säljorganisation, 
som hittills endast inkluderat 
försäljningen i Sverige, Norge 
och Finland. HansErik Hyb
holt, tidigare ansvarig för det 
danska säljkontoret, tar över 
ansvaret för hela regionen, 
medan Lars Mistander blir 
marknadsansvarig för Norden.

DETTA	HAR	HÄNT:

▲
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i Sverige under 2013, vilket petar 
upp företaget på en 20:e plats på 
årets 30-i-topp-lista. Även RS 
Components har vind i seglen. 
Med en tillväxt på drygt 73 pro-
cent avancerade företaget fyra 
positioner på topplistan för att 
nu ligga på 21:a plats. Övrig dist-
ributörer med en tillväxt över 20 
procent var Richardson RFPD, 
Digi-Key och TTI Electronics. 

EN A NN A N FRIsK Fl ä K T är TMS 
Electronics utbyggnad av lagret 
i Växjö.

– Vi stod vid ett vägskäl. En-
dera bygga ut eller att inte kunna 
hantera den verksamhet vi har. 
Så när en tomt i närheten av vårt 
befintliga lager blev ledig slog vi 
till, berättar Tomas Möcander, vd 

på TMS Electronics.
Det handlar om ett ESD-

anpassat höglager på 1 340 kvm 
som byggs i direkt anslutning 
till företagets befintliga höglager 
på 1 000 kvm. I skrivande stund 
gjuts golvet och i slutet av juni 
beräknas det vara dags för in-
flyttning. Då har företaget en to-
tal lageryta på 3 000 kvm, där ca 
650 kvm används som plocklager 
samt för kontor och logistik.

– Med det förra lagret har vi 
klarat oss i 10 år. Nu räknar vi att 
klara oss i ytterligare tio år innan 
vi behöver expandera, säger To-
mas Möcander.

Det finns alltså fortfarande 
distributörer som vågar satsa. 
Men även om det inte alls hand-
lar om samma drag under galo-

scherna i den svenska distribu-
tionsverksamheten som för tio 
år sedan så är stora delar av bran-
schen fortfarande förhållandevis 
positiv. 

I  D EN MINIENK äT som vi gjort pa-
rallellt med insamlingen av upp-
gifterna till årets Komponent-
toppen framgår att närmare 80 
procent av de som svarat anser 
att konjunkturen i den svenska 
komponentbranschen just nu 
är svagt ökande – några pekar 
till och med på att den är starkt 
ökande, medan någon enstaka är 
mer negativ. 

När det gäller att sia årets till-
växt är de flesta försiktigt posi-
tiva, eller tror på en oförändrad 
situation. Ett fåtal sticker till och 

med ut hakan och flaggar för en 
tillväxt på mellan 10 och 20 pro-
cent.

Värt att notera på själva topp-
listan är både Scancraft Display 
och PA Emilsson puttats ut i år. 
Inte heller TRG har lyckats återta 
sin plats, efter att ha halkat ut för-
ra året. Istället är det Actes splitt 
i Vanpee och Acte Solution som 
mutat in två platser samtidigt 
som OEM-företaget Flexitrons 
utvidgade sortiment givit före-
taget en plats på årets ranking. 
Nästa år finns dock förutsättning 
för en nykomling eftersom Rich-
ardson RFPD sedan en månad 
marknadsförs under Arrow RF 
& Power. 

ANNA WENNbERg
anna@etn.se

    Elektronikkomponenter   svenska kontorets fakturerade belopp  
 Plac.  Plac.  levererade inom ändring  på elektronikkomponenter 
 2013 2012 Distributör sverige, Mkr (2013) 2013–2012  i Mkr (2013) ägare

 1 1 Arrow Components Sweden* 1 093 –9,97% m 4 966 Arrow Electronics Inc, USA

 2 2 Avnet Nortec 802,6 –3,55% m 820,5 Avnet Germany Holding GmbH

 3 3 TTI Electronics 259,7 22,96% k 265 Berkshire Hathaway Inc, USA

 4 5 Future Elecronics 215,6 6,1% k 215,6 Robert	Miller,	Kanada

 5 4 Elfa Distrelec 181,1 –4,53% m 402 Dätwyler, Schweiz

 6 6 EG Electronics 142,2 –10,11% m 439,9 Kamic Group AB

 7 8 Farnell element14* 97 0% g NA Premier Farnell UK Ltd

 8 7 OEM Electronics 91,8 5,15% k 102 OEM International AB, börsnoterat

 9 9 Westcomp 86,2 –9,45% m 95 Privatägt

 10 11 Acal Bfi Nordic 86 –2,27% m 145,5 Acal BV, Holland

 11 13 Modern Elteknik 85,2 5,19% k 107,2 Privatägt

 12 12 Bejoken 83 –1,19% m 85,5 Privatägt

 13 18 DigiKey 77,3 33,51% k NA Privatägt

 14 17 AAAAA Nordic 64,6 7,13% k 102 Privatägt

 15 14 Martinsson 63 –10% m 145 Privatägt

	 16	 16	 Rutronik	 59,9	 7,73%	 k 70 Helmut	Rudel

 17  Vanpee (fd Acte Supply) 55,3 16,18% k 65 Lagercrantz Group AB, börsnoterat

 18 15 Broadband 52 –29,73% m 113 Privatägt

 19  Acte Solutions 32 –33,88% m 100 Lagercrantz Group AB, börsnoterat

 20 24 Mouser 37,7 131,29% k NA Berkshire Hathaway Inc, USA 

 21 25 RS	Components 36 73,08% k 45 Electrocomponents UK Ltd

 22 20 Rotakorn 34,4 0,58% k 46,5 Rotakorn	Holding	AB,	privatägt

 23 21 TMS Electronics 32 0% g 38 Xilium AB

 24 22 Evestor 31,9 –4,2% m 35,2 Privatägt

 25  Flexitron 31,9 –24,23% m 42 OEM International AB, börsnoterat

 26 23 Kvartselektronik 31,5 14,13% k 22 Privatägt

 27 19 Gycom Svenska 25,5 –16,12% m 190 Privatägt

	 28	 28	 RichardsonRFPD	Sweden	 25,4	 41,11%	 k 25,4 Arrow Electronics Inc, USA

 29 26 Adcontact 23 4,55% k 36 Spirula AB

 30 27 Compomill Nordic Components 21,3 0,95% k 34,9 Crossnordic AB

(*) Elektroniktidningen uppskattar  Belopp beräknade med växelkurser: 1 euro = 8,70 SEK.   1 dollar = 6,50 SEK.
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Här har företagen  
kontor i Sverige
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Umeå

AAAAA 12
ACAL Bfi Nordic AB 22
Acte Solutions 25
Adcontact 10
Arrow 50–100
Avnet 61
Bejoken 27
Broadband 6
Compomill 9
Comptrade 6
DigiKey 1

EBV 12
EG Electronic 53
Elfa Distrelec 205
Farnell NA
Flexitron 12
Future 32
Gycom 30
Kvartselektronik 7
Martinsson 28
Modern Elektronik 30
Mouser 4

Multicomponent 5
OEM 42
RichardsonRFPD	 2
Rotakorn	 12
RS	 9
Rutronik	 12
TMS 6
TTI 23
Vanpee 22
Westcomp 24

Antal anställda bosatta i Sverige

Planera

skriv åt oss!
I varje nummer av Elektroniktidningen  publicerar vi 
ett antal artiklar – inom ut gåvans teman – skrivna av 
teknikexperter, så kallade ”contributed articles”.

Kontakta gärna redaktör Anna Wennberg om du  
har förslag på en lämplig artikel, tel 073417 13 11. 

Du kan också skicka ett artikelförslag direkt till  
anna@etn.se

Men var ute i god tid,  
gärna senast sex veckor  
före utgivning.

Kontakta Anne-Charlotte Sparrvik 
0734-17 10 99 eller ac@etn.se

u T G I V N I N G s P l A N  2 0 1 4

Nr utg.dag Tema

7–8	 25	aug	 Test	&	Mät

9	 22	sept	 Kortdatorer,	processorer	&	FPGA:er

10 20 okt Strömförsörjning och energi

11 17 nov Produktion och byggsätt

12 15 dec Fordonselektronik

din annonsering 


