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påverkade försäljningen i hemelektronikbranschen under april på bred front. Redan
i mars syntes ett ändrat köpbeteende, men i april kom effekten fullt ut. Det totala försäljningsvärdet
ökade 21 procent jämfört med april 2019 och den största ökningen för den enskilda månaden visade
försäljningen av spelkonsoler
-6%med en ökning på 113 procent!
-10%
- Det är tydligt
att svenskarna tillbringar mer tid hemma. Det är fler som jobbar hemifrån, men också
tillbringar mer tid i hemmet. Försäljningen av TV ökade med 29 procent i april, jämfört med samma
månad i fjol och de största TV-skärmarna ökade 62 procent, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

Även IT-produkter ökade stort under månaden jämfört med april 2019. Laptops ökade med 16 procent,
-20%20 procent och övrig PC med 55 procent.
surfplattor med
- Butiker har rapporterat att det varit stor efterfrågan på webbkameror och annan utrustning för att
kunna sköta arbetet hemifrån, fortsätter Klas Elm.
Försäljningen av mobiltelefoner har minskat något under årets första fyra månader. Däremot har årets
ackumulerade försäljningsvärde för samtliga produktgrupper ökat med tre procent jämfört med 2019.
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Diagrammet ovan visar den ackumulerade försäljningen sedan januari 2020 av sju produktgrupper samt totalt försäljningsvärde.
Statistiken avser produkter i antal utom för försäljningsvärdet. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden,
jämfört med motsvarande period 2019.
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KONTAKT

ElektronikBranschens snabbindex redovisar varje månad försäljningen hos
föreningens medlemmar och ger därmed en kontinuerlig bild av marknadsutvecklingen inom elektronikbranschen. Deltagande handlare: Elgiganten, Elon
Ljud och Bild, Euronics, Media Markt och NetOnNet.

Klas Elm
vd för ElektronikBranschen
mobil: + 46 704 580 108
elm@elektronikbranschen.se

Box 22307
104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00
www.elektronikbranschen.se

