
 

NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, 
mobiltelefoner etc. från varumärken som Sony och Philips m.fl. samt under egna varumärken som Andersson, Avant, Centrum, 
Pepp och Skantic. Varorna beställs på Internet och levereras direkt hem till privatpersoner och företag. Som komplement finns 
det lagershopar där varorna kan köpas direkt. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. 
Verksamheten bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. 

 

 
 
Pressmeddelande 2006-04-24 
 
NetOnNet ger mest värde för pengarna. 
 
NetOnNet kom på första plats när svenska män rankade de 113 största 
detaljhandelsbutikerna/kedjorna som det är mest prisvärt att handla hos, enligt 
en undersökning i tidningen Market. Första platsen togs med en procentenhets 
marginal till tvåan Ikea. Kvinnorna, som vanligtvis inte handlar hemelektronik i 
lika stor utsträckning som män, gav NetOnNet en nionde plats. Kvinnorna i 
gruppen 41-50 år rankade NetOnNet på tredje plats. 
 
- I elektronikhandeln kan ingen av de stora butikskedjorna konkurrera med det 
förtroende som konsumenterna har för NetOnNet, skriver chefredaktör David Jansson i 
tidningen Market. 
  
Tidningen Market har tillsammans med undersökningsföretaget GFK undersökt vilka 
butiker som svenskarna upplever som prisvärda. I undersökningen deltog närmare 1200 
slummässigt utvalda svenskar över 15 år. De fick ange vilka av de 113 största 
butikskedjorna som de anser ger bäst valuta för pengarna. 
 
 - Det är mycket glädjande eftersom vår målsättning är att ge våra kunder mer värde för 
pengarna än våra konkurrenter. Det är dock inte så överraskande resultat då våra egna 
undersökningar också bekräftar att detta. Förstaplatsen inspirerar oss att fortsätta jobba 
hårt för att våra kunder skall göra bra affärer hos NetOnNet, säger Johan Birgersson, 
marknads- och affärsutvecklingschef för NetOnNet. 
 
 
 Män    Kvinnor  
1 NetOnNet 76%  1 Ikea 80% 
2 Ikea 75%  2 Gekås 77% 
3 Gekås 73%  3 Clas Ohlson 71% 
4 CDON 72%  4 Willys 71% 
5 Clas Ohlson 71%  5 Överskottsbolaget 68% 
6 Överskottslagret 70%  6 H&M 67% 
7 Willys 67%  7 CDON 66% 
8 Biltema 66%  8 Netto 66% 
9 Netto 64%  9 NetOnNet 63% 
10 Jula 62%  10 Biltema 62% 
Källa; GFK, Market 
 
Så här gick undersökningen till: 

• 1174 slupmässigt utvalda män och kvinnor över 15 år deltog i en webbenkät som genomfördes av GFK 
i slutet av januari 2005 

• I undersökningen ställdes frågor om de 113 försäljningsmässigt största kedjorna i Sverige 2005. 
• Om deltagarna i undersökningen kände till kedjan fick de utvärdera prisnivå, service, sortiment och 

hur roligt det är att handla i kedjans butiker. 
• Procentsatserna i tabellerna ovan visar andelen (av dem som kände till kedjan) som tyckte att kedjan 

är prisvärd, det vill säga bra valuta för pengarna. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Johan Birgersson, marknads- och affärsutvecklingschef för NetOnNet,  
Mobil 0708-326 758 


