
Genom stor beslutsamhet vid ett 
antal kritiska tillfällen gjorde brö-
derna Peter och Thomas Ek OBH 
Nordica till en marknadsledande 
miljardkoncern inom elektriska 
hushållsapparater. Hur gör man då 
för att välja rätt? Det ska vi försöka 
besvara i den här artikeln. 

OBH Nordica i Sverige personifieras av bröderna 
Peter och Thomas Ek. Peter avled förra året, men 
Thomas minns hur det började.

– Vi gick helt enkelt i mammas fotspår. Fram till 
80 års ålder var hon tidernas bästa demonstratris av 
hushållsapparater på City Varuhusen i Stockholm. 
Vi hade det i blodet kan man säga och genom hennes 
kontakter kom vi in i branschen. Redan under 
skoltiden sålde vi elapparater och vitvaror på B&W 
Stormarknad under helgerna. 

Just erfarenheten av att sälja till konsumenter ser 
Thomas som viktig pusselbit för den kommande 
framgången.

Som vuxna fortsatte bröderna på det inslagna 
spåret på importfirman Joffe Marketing, specialise-
rad på elektriska hushållsapparater. Efter ett antal 
turer och ägarbyten blev de sina egna 1986 med en 
bred produktportfölj under de egna varumärkena 
Carmen och Nordica och de två agenturerna Tefal 
och Rowenta.

2002 ville Rowenta och Tefal sätta upp ett eget 
svenskt dotterbolag och bjöd in bröderna Ek att bli 
delägare på 50/50-basis.

Hälften av business försvann

Nu stod bröderna vid vägskälet att antingen 
fortsätta i den gamla verksamheten eller bli sina egna, 
men då förlora hälften av omsättningen över en natt.

 – Har man som vi haft nära kontakt med 
konsumenterna, besökt en massa fabriker och 
internationella mässor under många år, förstår man 
vad den här branschen handlar om, säger Thomas Ek. 

Då vågar man lita på magkänslan och ta risker.
Sagt och gjort. Man sa farväl till Rowenta/Tefal 

och började jaga världen runt efter nya produkter för 
att ersätta de tidigare från Frankrike och Tyskland.

Det blev ett lyft eftersom de som självständiga 
aktörer kunde välja mer fritt utifrån vad som passade 
den svenska marknaden. De multinationella 
aktörerna gör sina val utifrån några få stora markna-
der och sedan tvingas de mindre marknaderna 
acceptera sortimentet som det är.
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– Vi har gått från noll till nästan hundra procent varumärkeskännedom på åtta år, säger Thomas Ek, vice vd och marknadsdirektör hos OBH Nordica. Bra priser och produkter 
hade inte hjälpt om vi inte haft TV reklam att förmedla budskapet. Thomas till vänster tillsammans med sin bror Peter som avled förra året, efter en kort tids sjukdom.

Med kokkärlen Supreme bränner man inte fingrarna på 
ånga när man häller av vattnet efter att ha kokat pasta 
eller grönsaker. En patenterad lösning som har kluvet 
handtag och inbyggt durkslag.

DE STRATEGISKA VALEN
SOM GJORDE OBH NORDICA 
TILL MARKNADSLEDARE
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OBH NORDICA I ETT NÖTSKAL

Startår: Redan på 70-talet började Peter och 
Thomas Ek med import av hushållsprodukter. 
1986 tog man över verksamheten.

Grundare: Peter och Thomas Ek (Sverige) 
respektive Ole Bödtcher-Hansen (Danmark) 

Koncernchef: Mikael Bragd

Verksamhet: Elektriska hushållsapparater som 
säljs på varuhus och i fackhandeln

Omsättning: Prognos cirka en miljard 2011

Verksamhetsområde: Sverige, Danmark, Norge, 
Finland och Tjeckien

Ägare: Triton Private Equity, Thomas Ek, Peter 
Eks familj, ekonomidirektör Tore Burman och Ole 
Bödtcher-Hansen

Hemsida: www.obhnordica.se

– Produkterna kunde ha fel färg, udda design eller 
fel pris, så att vi i slutändan fick sänka marginalerna 
för att kunna sälja, säger Thomas Ek. 

Efter bara 12 månader hade de utökat sortimentet 
med ett 50-tal nya produkter. Försäljningen var 
tillbaka på den gamla nivån och ingen anställd hade 
behövt sluta.

Nordisk marknad

Året efter gick man ihop med danska OBH som 
bröderna Ek samarbetat med i 15 år. OBH står för 
Ole Bödtchter-Hansen och han var inget okänt kort 
eftersom Ole, Thomas och Peter hade rest under 
många år tillsammans såväl i arbetet som på privata 
familjesemestrar.

– Vi kände varandras olikheter, berättar Thomas. 
Det är inte minst viktigt, annars kan det komma som 
en överraskning när man försöker sammanjämka 
olika företagskulturer.

Tillsammans med sin danska partner satsade man 
på att bygga upp varumärket OBH Nordica i hela 
Norden. Det innebar att man över tiden kom att fatta 
en rad lyckosamma beslut om sortiment, målgrupp, 
prisnivå, distributionskanaler, design, funktion och 
reklam baserad på den fingertoppskänsla man skaffat 
sig i nära kontakt med leverantörer, konsumenter och 
butikspersonal.

Sortiment och målgrupp

Idag består sortimentet av 380 produkter från 
hårtorkar till mikrovågsugnar och det mesta 
däremellan. Företaget arbetar med ett brett utbud 
inom olika kategorier såsom Hårvård, Husgeråd, 
Wellness och Elapparater för köket.

För att förtydliga sina olika varugrupper och för att 
nå fram som specialist inom sina kategorier har OBH 
Nordica tagit initiativ till flera lyckade samarbeten. 
Bl.a. har man lanserat hårvårdsserien Björn Axen 
Tools i nära samarbete med just Björn Axen Salonger. 
Även samarbetet med Glenn Strömberg inom 
husgeråd har varit mycket framgångsrikt. Målgrup-
pen är 85-90 % av hushållen. Man ska inte vara dyrast 
eller billigast, inte exklusivast eller enklast. Att 
genomgående försöka leverera bättre än konsumen-
ternas förväntan, oavsett prisnivå, har blivit ett 
rättesnöre för OBH Nordica.

Design och innovation

Design är idag ett konkurrensmedel som aldrig 
förr. Konsumenterna har idag en ”valfrihet” som låter 
dem välja mellan dussinet till synes likadana vispar, 
brödrostar, mixers och så vidare.

I det läget blir design ofta avgörande och OBH 
Nordicas chilliserie är ett exempel på det. Med sin 
färg i röd metallic står den ut och blir ett förstahands-
val för den som vill köpa en present eller ha något 
snyggt på köksbänken.

Att uppfinna något nytt är inte enkelt i den här 
mogna branschen, men hos OBH Nordica finns trots 
allt ett antal patenterade produkter. Ett exempel är 
kokkärlen Supreme med ett kluvet handtag och 
inbyggt durkslag, som gör att man slipper hålla i 
locket, få het ånga på händerna eller se pastabitar eller 
grönsaker hamna i slasken när man tömmer ut 
vattnet.

TV har gjort skillnaden

Från 2002 till idag har OBH Nordica gått från noll 
till nära hundra procent i varumärkeskännedom, 
vilket är i klass med Philips som haft 100 år på sig att 
göra samma sak. Omsättningen har gått från 120 
miljoner kronor i Sverige till cirka en miljard i Norden 
2011. 

Bakom den här framgången ligger de strategiska 
beslut vi berört ovan, men det räcker inte som 
förklaring.

För att kommunicera ut sina produkters fördelar 
på ett snabbt och effektivt sätt valde man redan första 
året, 2003, att satsa hårt på TV-reklam. För att få 
valuta för pengarna hoppade man över externa 
reklambyråer och mediarådgivare och knöt nära band 
med ett mindre produktionsbolag och TV4. 
Reklamfilmernas manus med enkla budskap, 
produkterna som hjältar och fördelarna klart 
presenterade, skrev man alltid själva, liksom filmernas 
payoff: ”Designing good life”.

– I början kallades reklamfilmerna för kalkoner 
och anklagades för att vara krängiga av reklambran-
schens förståsigpåare, säger Thomas Ek. Men när 
resultaten i form av varumärkeskännedom och 
försäljning visade sig blev synen på det vi gör en 
annan.
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   Man ska våga lita på 
magkänslan och ta risker.

Chilliserien illustrerar betydelsen av design. Förutom att vara bra måste produkter numera stå ut och tala för sig 
själva när de konkurrerar på butikshyllorna. Foto: OBH NORDICA
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Linda Waxin

BRÖDERNA EKS VÄGVAL

Gör elektriska hushållsapparater till sin professionella livsuppgift 1986 genom att bli egna företagare i branschen.

Avstår 2001 agenturerna för Rowenta och Tefal, som står för hälften av omsättningen, för att satsa på eget varumärke.

Fusionerar 2002 med sin danska samarbetspartner för att göra Norden till sin hemmamarknad.

Satsar på konsumenter i mellansegmentet vilket styr beslut om prisnivå, sortiment och distributionskanaler.

Samarbetar med designers och uppfinnare för att kunna erbjuda unika produkter.

Kombinerar det egna varumärket med auktoriteter inom andra områden som Björn Axén för hårvårdsprodukter och Glenn    
Strömberg för Italieninspirerade köksprodukter.

Väljer tevereklam som primärt reklammedium i samarbete med TV 4 vilket på få år ger närmare hundra procents                           
varumärkeskännedom bland konsumenter. 

Säljer en majoritetspost 2010 till riskkapitalbolaget Triton bland annat för att säkra en internationell expansion.

Nya delägare

Fram till nyligen var OBH Nordica hälften danskt 
och hälften svenskt. En rad faktorer fick delägarna att 
förra året, med Arctos som rådgivare, sälja majoriteten 
av företaget till riskkapitalbolaget Triton. 

 Det ger möjlighet att gå från det familjeägda 
företagets struktur till en mer professionell och 
funktionsinriktad organisation som krävs för den 
internationella expansion man siktar på.

– Triton är en stark partner med erfarenhet och 
finansiella muskler att realisera det, säger Thomas Ek. 
Samtidigt innebär det en professionell utveckling och 
ett sätt att säkra successionen medan vi ännu är 
aktiva. Många väntar alldeles för länge med att 
genomföra avgörande förändringar.

Varför valde de rätt?

Åter till ingressens fråga: Hur gör man då för att 
välja rätt? Hade de bara tur? Befann de sig på rätt plats 
vid rätt tidpunkt?

Thomas Ek citerar gärna Ingemar Stenmark som 
konstaterade att ju mer han tränade desto mer tur 
hade han.

För en utomstående verkar svaret vara att ju fler 
kunder, butikspersonal, fabrikanter, konkurrenter 
och samarbetspartners de träffade desto bättre blev 
deras kunskap och känsla för den marknad de 
arbetade på. Det är naturligtvis inte hela svaret, men 
åtminstone en stor del.

Som kvitto på det tilldelades bröderna Ek 2010 
priset ”Entrepreneur Of  The Year” i Stockholm av 
revisionsbyrån Ernst & Young.   ¢
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