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Abstract 

 

"The demand that e-commerce is giving rise to today is contradictive to us property owners. Because e-commerce 

companies have a temporary need of something that will last for a very long time." 

- Matthias Kettelhoit, NREP 

 

The continuous development of digitalization as well as the growing e-commerce have 

profoundly changed the retail industry, where shifts in consumer behavior in particular has been 

one of the driving forces for retailers to adapt their business models. The rise of new retail trends 

and the number of e-commerce companies has increased significantly. This imposes new 

demands on property owners, not least on the rental market in the warehouse and logistics 

segment, where the traditionally long leases now are being challenged by tenants' demand for 

flexible rental conditions. The purpose of this study was to investigate how property owners can 

meet this demand. The method chosen for the study was a qualitative method, where semi-

structured interviews were conducted with property owners, e-commerce companies and a third-

party logistics provider. 

 

The study showed that the rapidly increasing e-commerce is a driving force for modern 

warehouses and flexible leasing conditions being sought by tenants. The conclusion that can be 

drawn from this study is that there is a difference in what large and small e-commerce companies 

define as valuable flexible leasing conditions. In order for property owners to meet the demand 

for flexibility from large e-commerce companies, offering of expansion opportunities will be 

crucial. Moreover, the study shows that the noted demand for short leases is merely a response 

to the lack of space flexibility within the segment. To further add, it may be necessary to 

implement new rental models in order for property owners to better meet the demand for 

flexibility from startups and small e-commerce companies. In an attempt to attract this target 

group, a revenue-based rental model was brought up for discussion in this paper as a way for 

property owners to gain greater market share of e-commerce.  
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Sammanfattning 

 

”Den efterfrågan som e-handeln driver på idag går stick i stäv med oss fastighetsägare. Då de har ett temporärt 

behov av något som ska stå väldigt länge.” 

- Matthias Kettelhoit, NREP 

 

I takt med digitaliseringens framfart har detaljhandeln på senare tid genomgått stora 

förändringar, där framförallt förändrade konsumentbeteenden varit drivkraften till att 

detaljhandelsaktörer tvingats anpassa sina affärsmodeller. Vidare har nya trender vuxit fram inom 

detaljhandeln och antalet e-handelsbolag ökat kraftigt. Detta gör att det ställs nya krav på 

fastighetsägare, inte minst på hyresmarknaden inom lager- och logistiksegmentet, där de 

traditionellt sett långa hyresavtalen nu utmanas av hyresgästers efterfrågan på flexibla 

hyresförhållanden. Syftet med denna studie var att utreda hur fastighetsägare kan möta denna 

efterfrågan. Den metod som låg till grund för genomförandet av studien var en kvalitativ metod, 

där semistrukturerade intervjuer hölls med fastighetsägare, e-handelsaktörer samt en 

tredjepartslogistiker. 

 

Studien visade på att e-handeln är drivkraften till att moderna lager och flexibla 

hyresförhållanden eftersöks av hyresgäster. Den slutsats som kunde dras är att det skiljer sig 

mellan stora och små e-handelsaktörer i vilken typ av flexibilitet som eftersöks. För att 

fastighetsägare ska kunna möta efterfrågan på flexibilitet från större e-handelsaktörer blir 

erbjudandet av expansionsmöjligheter ytterst avgörande. Dessutom är, av denna studie att döma, 

den noterade efterfrågan på korta hyresavtal en reaktion på bristen på ytflexibilitet inom 

segmentet. Vidare kan det komma att krävas en implementering av nya hyresmodeller för att 

fastighetsägare bättre ska kunna möta nystartade och små e-handelsaktörers efterfrågan på 

flexibilitet. I denna studie lyftes en omsättningsbaserad hyresmodell fram, vilken skulle kunna 

implementeras av fastighetsägare som ett försök i att kunna attrahera denna målgrupp och på så 

vis kunna erhålla större marknadsandelar av e-handeln. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Uppfinningar såsom ångmaskinen, elektriciteten och internet anses ha haft stor inverkan på den 

samhällsordning vi har idag. Dessa tillsammans med andra stora uppfinningar utgör vad vi kallar 

för den första, andra och tredje industriella revolutionen. Digitaliseringen, som numera är ett 

välkänt begrepp, likställs med tidigare nämnda uppfinningar i hur den påverkar vårt samhälle och 

betraktas inom forskningen som den fjärde industriella revolutionen (Syam & Sharma, 2018). 

 

Digitaliseringen som sker i dagens samhälle medför att det ställs höga krav på aktörer som säljer 

varor till konsumenter (PostNord, 2018). I takt med digitaliseringens framfart har detaljhandeln 

på senare tid genomgått stora förändringar. Framförallt har förändrade beteenden och 

preferenser hos dagens konsumenter drivit detaljhandelsaktörer till att anpassa sina 

affärsmodeller för att ständigt kunna möta de nya förväntningarna. Något som är gemensamt 

oavsett bransch är att det på senare tid näst in till blivit ett krav att erbjuda sina kunder 

möjligheten till att handla sina produkter över internet (e-handla). Över en tioårsperiod har 

omsättningen inom e-handeln tredubblats och enligt Svensk Handel (2016) väntas denna tillväxt 

inte avta utan snarare bli allt mer dominerande. Näringslivsorganisationen prognostiserar 

nämligen att den huvudsakliga tillväxten inom detaljhandeln kommer att ske inom e-handeln, 

som kommer att stå för 20 till 30 procent av handelns totala försäljning år 2025. 

 

E-handeln leder till att dagens detaljhandelsaktörer måste anpassa eller förändra deras 

lagerhållning och logistikverksamhet för att kunna möta de förändrade konsumentpreferenserna. 

Vad som blir gemensamt för de nya trenderna inom e-handeln är att lager- och logistikytor på 

många sätt får en allt viktigare roll. Bland annat har detta gett utslag i form av en ökad 

efterfrågan på lager- och logistikfastigheter (Colliers International, 2018). Vidare har en ökad 

efterfråga på flexibla hyresförhållanden noterats till följd utav detta. Där hyresgäster efterfrågar 

en flexibilitet som ger möjlighet till att, under hyrestiden, utvidga eller reducera den förhyrda 

ytan. Även ökad flexibilitet vad gäller avtalstiden på hyresavtal är något som efterfrågas av allt 

fler, där framförallt kortare hyresavtal blivit mer populära. 

 

Vi lever i en era där förändringstakten har trappats upp avsevärt och den digitala 

transformationen har satt sin prägel på tidigare väl erkända affärsmodeller (Berman & Bell, 

2011). Detta gör att de som inte utnyttjar digitaliseringens möjligheter genom att implementera 

nya affärsmodeller baserade på kundernas efterfrågan riskerar att begränsa sina möjligheter till 

framtida framgångar. Detta förklarar vikten av att fastighetsägare inom segmentet lager och 

logistik nu anpassar sig efter detaljhandlarnas förändrade beteenden till följd av e-handeln och de 

förändrade konsumentpreferenserna. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Med hänsyn till digitaliseringen och e-handelns framfart, ändras affärsförutsättningarna och 

ytbehoven för dagens e-handelsaktörer. Hur e-handelsaktörers efterfrågan på flexibla ytor och 

kortare hyresavtal kan tillgodoses är ett relativt outforskat område. Syftet med denna uppsats är 

därför att undersöka hur fastighetsägare kan möta efterfrågan på flexibla hyresförhållanden.  

 

Den huvudsakliga forskningsfrågan i denna uppsats är: 

Hur kan fastighetsägare inom segmentet lager och logistik möta efterfrågan på flexibilitet hos 

hyresgäster som bedriver e-handel? 

  

För att besvara huvudfrågan kommer följande delfrågor att besvaras: 

 

- Hur påverkar e-handelns tillväxt fastighetsmarknaden för lager- och logistik? 

 

- Hur tillgodoses efterfrågan på flexibla hyresavtal på marknaden idag? 

 

- Vad påverkar en fastighetsägares möjlighet till att erbjuda flexibilitet? 

 

- Vilken typ av flexibilitet är av värde för bolag som bedriver e-handel? 

 

1.3 Avgränsningar  

 

För att främja studiens kvalitet har ett antal begränsningar varit nödvändiga. Studien fokuserar på 

den svenska lager- och logistikmarknaden. De slutsatser och resultat som presenteras kan dock 

vara tillämpbara på andra geografiska områden och/eller marknader med liknande karaktärsdrag. 

Vidare har forskningsområdet endast studerats ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Vilket 

bland annat innebär att det fastighetsjuridiska perspektivet utelämnats i denna studie.  
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1.4 Definitioner och förklaringar 

 
Automatisering: Implementering av teknik som möjliggör utförandet av process eller procedur 

utan mänsklig hjälp.  

 

Centrallager: Ett gemensamt lager för ett större geografiskt område. Lagret kan vara avsett för 

distribution direkt till slutkund och/eller för distribution till ett antal olika lokallager och därifrån 

till slutkund. 

 

Direktavkastning (yield): En fastighets faktiska alternativt marknadsmässiga driftnetto uttryckt 

som procent av fastighetens marknadsvärde alternativt pris. 

 

E-handelsaktör: Företag som bedriver en del eller hela sin försäljning via internet.  

 

Ekonomisk vakans: Benämning av den del av hyresintäkterna som går förlorad på grund av 

tomma lokaler.  

 

Ledtid: Den tid som det krävs för fullbordandet av en process. Tiden från det att en kund 

beställer en vara tills dess att denne erhåller varan är ett exempel på ledtid.  

 

Primär- och sekundärläge: Primärläge är attraktiva fastighetslägen med hög efterfrågan, medan 

sekundärläge betraktas som mindre attraktiva lägen med lägre efterfrågan. 

 

Satellitlager: Lager med syftet att komma närmare slutkund. 

 

Spekulationsbyggnation: Uppförandet av en byggnad utan att på förhand ha en hyresgäst. 

 

Triple-net-avtal: En hyresavtalsform som inbegriper att hyresgästen tar på sig samtliga 

kostnader som kan hänföras till förhyrandet av fastigheten.  

 

Vakansgrad: Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av en fastighet. 
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1.5 Disposition 

 
Kapitel 1 – Introduktion 
I det första kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar. Vidare ges en bakgrund om 
digitaliseringen och dagens e-handel som mynnar ut i studiens problemformulering. 
  
Kapitel 2 – Litteraturstudie 
I det andra kapitlet presenteras material om detaljhandeln, logistik och fastighetsmarknaden som 
inhämtats från litterära källor och rapporter. Kapitlet ämnar till att ge en grundläggande förståelse 
för studiens undersökningsområde. 

  
Kapitel 3 – Teori 
I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. De teorier som ligger till grund för 
uppsatsens forskningsfråga är följande teorier inom området för kommersiella fastigheter; utbud 
och efterfrågan, värdering samt teori om optioner och flexibilitet. 
  
Kapitel 4 – Metod 
Kapitel fyra inleds med en presentation av olika forskningsmetoder. Sedan följer en redogörelse 
av de metoder som valts till studien samt en motivering till metodvalen. Vidare presenteras 
intervjurespondenterna i detta kapitel. Utöver detta diskuteras även studiens validitet och 
reliabilitet. 
  
Kapitel 5 – Resultat 
I kapitel fem presenteras de svar som erhölls vid intervjuer med fastighetsägare, e-handelsaktörer 
och en tredjepartslogistiker. Resultaten ligger till grund för hur aktörer ser på e-handelns 
påverkan på lager- och logistikmarknaden samt deras syn på flexibilitet.  
  
Kapitel 6 – Analys och diskussion 
Med bakgrund i de, för studien, relevanta teorierna lyfts resultatet fram och tolkas i kapitel sex. 
Uppsatsens frågeställningar besvaras även i detta kapitel. 

Kapitel 7 – Avslutning 
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsats. Vidare lyfts ett antal ämnen som kan ligga till 
grund för fortsatt forskning inom området fram. 
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2. Litteraturstudie 

I detta kapitel ges en introduktion om detaljhandeln, logistik och fastighetsmarknaden som 
inhämtats från litterära källor och rapporter. Kapitlet har för avsikt att ge en grundläggande 
förståelse för studiens problemformulering. 
 

2.1 Digitalisering 

 

Internet och globaliseringen har fått en viktigare roll i samhället samtidigt som dess inverkan på 

samhället har förändrats. Trots internets snabba framväxt på slutet av 90-talet följt av dess fall 

under IT-kraschen år 2000, har konsumenternas efterfrågan på digitala varor och tjänster fortsatt 

att öka (Berman & Bell, 2011). Tillgången på digitalinformation har bevisligen satt sin prägel på 

det samhälle som vi lever i idag, då det är tydligt att konsumenternas ökade valmöjligheter och 

höga förväntningar har lett till att konsumenterna har blivit den främsta drivkraften till den 

digitala förändringen i de flesta branscher.    

 

Den digitala förändringen har över tid kommit till att omfatta fler branscher och geografiska 

områden i samhället. Men till en början var det endast ett fåtal branscher, såsom musik- och 

underhållsbranschen, som utforskade de digitala möjligheterna som möjligheten till att erbjuda 

digitala produkter och tjänster. Medan det var infrastrukturföretag som stod för utvecklingen och 

den fundamentala uppbyggnaden av det som ligger till grund för den effektiva 

informationsspridningen (som till exempel telekom, mjukvaruprogram och IT system). 

 

2.1.1 Digitaliseringens påverkan på detaljhandeln 

 
Digitaliseringen har påverkat detaljhandeln avsevärt, inte minst genom framväxten av e-handeln. 

Det var i slutet på 1990-talet som e-handeln hade sin blygsamma start (Rådmark, 2009). Till en 

början stod e-handeln varken för en stor andel av den totala detaljhandeln eller för en hög 

lönsamhet. Men trots att det endast var en utav fem e-butiker som var lönsamma, ansågs 

fenomenet generellt sett som positivt i den bemärkelsen att det gynnade både konsumenter och 

detaljhandlare. Konsumenterna drog fördel genom den ökade konkurrensen som e-handeln 

bidrog till vilket i sin tur skapade lägre priser. Medan detaljhandlarna gynnades av möjligheten till 

att nå större marknader och till att därmed kunna nå högre lönsamhet.  

 

År 2000 stod e-handeln för knappa 1,1 procent av den totala detaljhandeln samtidigt som stora 

investeringar gick i stöpet i samband med IT-kraschen under samma period (Svensk Handel, 

2016). Men i takt med digitaliseringens framfart några år senare började en mer hållbar tillväxt av 

e-handeln ta fart och redan under perioden år 2004 till 2015 hade e-handeln, på den svenska 

marknaden, en genomsnittlig tillväxt på 20 procent per år jämfört med den totala tillväxten inom 

detaljhandeln om 4 procent per år. 

 

Digitaliseringen bidrar till fundamentala förändringar inom detaljhandelssektorn. Inte minst för 

dem förändrade konsumentpreferenserna den bidrar till. Konsumentpreferenserna innefattar 

bland annat ett ökat krav på bekvämlighet vilket har lett till att det blivit allt viktigare för 

detaljhandlare att erbjuda deras kunder en “friktionsfri shoppingupplevelse” (Huré, et al., 2017). 

I och med detta har en ständig integration av den digitala tekniken ökat i betydelse. Vidare har 
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antalet försäljningskanaler som alternativ till den fysiska butiken, ofta benämnt som multikanaler, 

vuxit fram vilket lett till en ökad tillgänglighet för konsumenterna (Chopra, 2015).  

 

Även omnikanaler, vilket innebär en integrering av dessa försäljningskanaler, har blivit ett allt 

vanligare fenomen inom detaljhandeln den senaste tiden (ibid). En integrering mellan den fysiska 

butiken och e-butiken bidrar till att detaljhandlare kan vara lyhörda inför kundens behov och 

erbjuda en friktionsfri shoppingupplevelse genom att konsumenterna kan få sina varor när, var 

och hur de vill. För en detaljhandlares verksamhet innebär även integreringen en mer 

kostnadseffektiv distributionskedja. Vidare kan den fysiska butiken och e-butiken ses som 

kompletterande element varvid den fysiska butiken bidrar till en ökad tillgänglighet lokalt 

samtidigt som distributionskostnaderna kan hållas låga, medan e-butiken bidrar till möjligheten 

att erbjuda deras kunder ett brett sortiment.  

 

2.1.2 E-handeln i Sverige  

 
E-handeln definieras enligt E-barometern som ”internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett 

utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument” (PostNord, 2018). Under 

de senaste åren har e-handeln haft en kraftig tillväxt. Idag står e-handeln för 8,7 procent av den 

totala detaljhandeln vilket är en tredubbling jämfört med 2007 års andel om 3,0 procent. Detta 

påvisar att en avsevärd förskjutning av kapital till e-handeln har skett under de senaste åren. E-

handelns utveckling de senaste åren, som åskådliggörs i figur 1, har inte alltid varit en självklarhet 

då e-handeln av vissa ansågs vara en marginaliserad företeelse eller en tillfällig trend 

(Rosenström, 2016). 

 

 
Figur 1 – E-handelns omsättning samt andel av den totala detaljhandeln (PostNord 2016, 2018). 
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Enligt E-barometerns årsrapport för 2017 omsatte e-handeln hela 67 miljarder kronor. Detta 

innebär en årstillväxt om cirka 16 procent vilket motsvarar knappt nio miljarder kronor 

(PostNord, 2018). En fortsatt tillväxt i den takt som varit hittills kommer att innebära en 

fördubbling i omsättning om fem år vilket kommer att ställa nya krav på detaljhandelsaktörer och 

leverantörer. Vidare prognostiseras en fortsatt tillväxt i omsättning för e-handeln vilken beräknas 

uppgå till totalt 77 miljarder kronor för 2018. 

  

Enligt en kartläggning utförd av Payson startades drygt 2100 e-butiker under år 2017. Det 

innebär att tillväxten för e-handelsbutiker under de senaste tio åren ökat med så mycket som 825 

procent (Lindgren, 2018). Med en genomsnittstillväxt på 89 procent för e-butiker i jämförelse 

med 25 procent för fysiska butiker under perioden 2007 till 2017. Denna skillnad kan dock 

förklaras med att marknaden för fysiska butiker är en betydligt mognare marknad vilket medför 

att tillväxten procentuellt sett blir lägre än för e-butiker på grund av det redan stora utbudet.  

 

Under 2017 års första halvår noterades en brytpunkt, nämligen att hela sällanköpsvaruhandelns 

(d.v.s. alla typer av varor exklusive livsmedel) försäljningstillväxt utgjordes av e-handeln, det vill 

säga ingen tillväxt för de fysiska butikerna (PostNord, 2017). Över hela år 2017 summerades e-

handelns andel av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln för hela 83 procent. Vilket är en stor 

skillnad i jämförelse med 2015 och 2016 där e-handelns andel stod för 23 respektive 43 procent 

(PostNord, 2018). 

 

När det kommer till utvecklingen på de olika delbranscherna inom e-handeln skedde det under år 

2017 en stark tillväxt inom nästintill samtliga branscher (PostNord, 2018). Detta framgår av figur 

2 som visar tillväxten samt omsättningen i respektive delbransch uttryckt i miljarder kronor. 

 

 

 

 
Figur 2 – E-handelns tillväxt 2017 fördelat över olika branscher (PostNord, 2018). 
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2.2 Logistik 

 

Logistik är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som bidrar till att material och produkter 

finns på rätt plats i rätt tid (Jonsson & Mattsson, 2016). Logistiken är ett brett begrepp som 

innefattar allt ifrån lagring och transport av material från råvara till slutkund, till planering och 

kontroll av material. 

 

Logistik definieras, av Jonsson & Mattsson i boken “Logistik. Läran om effektiva materialflöden”, 

enligt följande: 

 

“Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig 

konsumtion och returflöden av produkt och material, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga 

intressenters behov och önskemål, det vill säga ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning, små 

miljökonsekvenser och goda sociala förhållanden.”  
 

- Definition av begreppet logistik. Jonsson & Mattson, 2016 s. 20 

 

Vidare beskrivs begreppet logistik som läran om effektiva materialflöden. Lagring, som 

tillsammans med förflyttning och hantering av varor ingår i materialflödet, utgör en viktig del i 

logistiken. Detta eftersom materialflöden till stor del sker till och från lager. Ett lager kan till 

exempel utgöras av ett förråd, färdigvarulager, distributions- eller butikslager. Fysiska lager 

utformas med utgångspunkten att minimera lagerhållningskostnader och hanteringskostnader 

genom en strävan efter hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader. 

 

En ökad kundfokusering inom logistiken tillsammans med informationsteknologins utveckling 

har varit en bidragande orsak till framväxten av det nya begreppet e-logistik (Ahl & Johansson, 

2002). Med samma resultatmässiga mål som den traditionella logistiken - att flytta rätt kvantitet 

till rätt ställe i rätt tid - skapar e-logistiken affärsmässigt effektiva fysiska flöden med hjälp av 

integrerade helhetslösningar. Medan den traditionella logistiken haft sin utgångspunkt i de fysiska 

flödena har e-logistiken istället sin utgångspunkt i de digitala flödena.  

 

Ny teknik och snabb utveckling är viktiga anledningar till att företag inte hinner med att utveckla 

teknologi utanför sin kärnkompetens vilket leder till att allt fler företag lägger ut hela eller delar 

av sin verksamhet på underleverantörer (ibid). Vilket i sin tur har resulterat i framväxten av 

tredjepartslogistikföretag (TPL-företag). En tredjepartslogistiker definieras enligt Ahl & 

Johansson (2002) som ett företag som, för ett annat företags räkning, tar över och driver i första 

hand dennes lager och transporter.  

 

Tredjepartslogistiken är ur ett historiskt perspektiv ett relativt nytt fenomen, som sedan dess 

framväxt i slutet på 80-talet har kommit att bli en sofistikerad bransch. TPL-företag effektiviserar 

operationella verksamheter och kännetecknas av den gedigna kunskap om flöden de besitter, 

vilket gör att de ligger långt före sina kunder. Att tredjepartslogistiker sköter till exempel 

lagerhantering åt flera kunder samtidigt gör att mervärde skapas genom skalfördelar. 
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2.2.1 E-handelns påverkan på logistik 

 
I en tid där konsumenter är allt kräsnare, illojala och kan handla varor dygnet runt står dagens 

detaljhandelsaktörer inför stora utmaningar. Och då hela försörjningskedjan måste anpassas till 

konsumenternas varierande behov och preferenser blir e-handelns påverkan på logistik påtaglig 

(Swisslog, 2013). E-handeln och de förändringar i affärsmodeller som den medför ställer bland 

annat högre krav på hur distribution, lager och automatiska hanteringslösningar bör utformas. 

  

Traditionellt sett har ett stort antal pallplatser och ett fokus på reducerad yta för plock, pack och 

sortering präglat detaljhandelslogistiken (ibid). Den växande e-handeln har däremot fört med sig 

att andelen varor som distribueras på pall och lådor minskat till förmån för att fler enstaka 

beställningar skickas som paket. Detta har istället kommit att innebära att större hanteringsytor 

nu behövs för plock och pack av varor vilket i sin tur ställt nya krav på ökad effektivitet och 

snabbare genomflöden. Fler enstaka ordrar medför även en än mer arbetsintensiv manuell 

hantering vilket innebär särskilda utmaningar för detaljhandlare som bedriver både e-butik och 

fysisk butik, nämligen att skapa lagermiljöer som kan hantera den traditionella butikspåfyllnaden 

och den växande e-handeln. Fler aktörer har däremot börjat anpassa sig till en mer dynamisk och 

oförutsägbar efterfrågan och ser till följd av detta fördelar i en flexibel och effektiv automation. 

  

Som tidigare nämnt ökar antalet köp som sker via internet i rekordfart. För e-handelsaktörer 

innebär detta inte bara möjligheten till ökade intäkter utan även ökade fraktvolymer som ställer 

nya krav på dess logistikverksamheter (Daboub, 2015). Det faktum att den ökade e-handeln 

driver på ökade fraktvolymer tillsammans med det faktum att dagens e-handelskonsumenter 

ställer allt högre krav på snabbare leveranser, har e-handeln lett till ett ökat behov av arbetskraft 

inom logistiken (bl.a. för att kunna hantera sorteringen av paket snabbare). E-handeln har även 

bidragit till svårigheter för dagens aktörer i att hänga med i de dynamiska förändringarna på 

marknaden. 

 

2.3 Logistikfastighetsmarknaden  

 

Fastigheter med funktioner relaterade till tillverkning, produktion eller lagring av produkter 

brukar hänföras till kategorin lager- och logistikfastigheter (Goddard & Marcum, 2012). Vidare 

kan lagerfastigheter närmare förklaras som fastigheter med byggnader utformade för lagring av 

varor och gods. I detta tillgångsslag är en byggnad som konstruktions- och interiörmässigt till 

hög grad är anpassad efter en specifik hyresgäst vanligtvis uthyrd endast till denne hyresgäst. 

Samtidigt som en hög grad av anpassning till en viss hyresgäst även ökar sannolikheten för att 

denne ska vilja äga byggnaden själv. 

  

Fundamentalt för fastigheter är dess läge. Givet dess användningsområde blir värdepåverkande 

faktorer för lager- och logistikfastigheters läge tillgången till större vägar och vägar lämpliga för 

lastfordon samt närhet till järnvägar, flygplatser och andra transport nav. Aktörer inom industri 

söker generellt sett kostnadsminimerande lägen varför agglomerations- och klustertendenser 

finns hos dessa aktörer. Avgörande för ett sådant läge blir även konkurrenters läge, vikten av 

närhet och direktkontakt med kunder, marknadsområdets omfattning, och kostnader som priset 

på mark, arbetskraft, utrustning och transport. 
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2.3.1 Nuläge 

 
Lager- och logistikmarknaden är en marknad som idag karaktäriseras av kreditstarka hyresgäster, 

långa hyresavtal, låg vakansnivå och en hög efterfrågan (Colliers International, 2018). Detta 

klimat skapar säkra kassaflöden vilket är en utav anledningarna till att många nationella såväl som 

internationella investerare söker sig till marknaden. 

  

Ökad flexibilitet och en ökad riskbenägenhet hos fastighetsägare inom lager- och 

logistiksegmentet är något som uppmärksammats på senare tid. Enligt JLL (2018) märks detta då 

spekulativa byggnationer blir vanligare, men även genom att det till skillnad från tidigare år har 

noterats att kortare avtalslängder blir vanligare. Anledningen till detta är att marknaden, av 

investerare och fastighetsägare, bedöms vara relativt stabil.  

 

2.3.2 E-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden   
 

Den ökade e-handeln har givit upphov till en ökad efterfrågan på logistik- och lagerytor i landet 

(Colliers International, 2018). Där förändringar inom detaljhandeln tillsammans med e-

handelsaktörers snabba tillväxttakter bidrar till att flexibilitet efterfrågas av allt fler aktörer. Det 

är, enligt Colliers International (2018), heller inte ovanligt att flexibla hyresförhållanden med 

avseende på flexibla avtalstider och flexibla ytor efterfrågas av e-handelsbolag. Detta för att 

flexibilitet innebär att e-handlare kan ta höjd för både upp- och nedgångar i försäljning. 

  

Även rapporten ”The Shed of Future, E-commerce: its impact on warehouses” publicerad av Deloitte Real 

Estate (2014) framhåller vikten av lagerflexibilitet både vad det gäller större distributionscenter 

och mindre lagerlokaler där de menar på att byggnader, precis som e-handeln, bör kunna 

anpassas efter svängningar och trender på marknaden. Även svängningar i efterfrågan på 

säsongsvaror och temporära förändringar i lagerbehov lyfts fram som anledningar till varför e-

handelsaktörer kan komma att kräva flexibilitet i lagerhållning. 

Efterfrågan på flexibla ytor är även något som bäddar upp möjligheter för mer flexibla 

hyresförhållanden enligt Deloitte (2014). Det lyfts fram att överflödig yta bör kunna användas av 

e-handlare när plötsliga svängningar i efterfrågan på deras produkter sker. Något som även lyfts 

fram är möjligheten att, vid ett sådant flexibelt hyresförhållande låta fler aktörer dela på ytor, 

vilket skulle leda till bättre effektivitet och kostnadsbesparingar för aktörerna. 

En annan viktig förändring som e-handeln för med sig är att en e-handelsverksamhet kräver mer 

yta än en traditionell fysisk butik. Till skillnad från den fysiska butiken är e-handelsbutiken, 

teoretiskt sett, obegränsad till antalet konsumenter som kan handla i butiken samtidigt (Deloitte 

Real Estate, 2014; Prologis, 2016). Detta, tillsammans med det faktum att produktutbudet ofta är 

större i e-butiker samt att det finns ett behov hos e-handelsaktörerna att kunna hantera ett högt 

antal returer, driver efterfrågan på större lagerytor. 

En annan aspekt är att det till följd av att lagerlokaler får en ökad betydelse som en ”förlängd 

arm” av den fysiska butiken, innebär att det kan komma att ställas andra krav på lagerlokalen för 
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att den ska kunna ta emot olika besökare som till exempel konsumenter som click-and-collect 

konceptet ger upphov till. 

Integreringen av den fysiska butiken och e-butiken ställer även högre krav på tekniken i 

byggnaderna, för att bland annat kunna öka lagereffektivitet. Vidare blir precision av lagerstock 

och lagerhantering allt viktigare. Automationslösningar är till exempel något som allt fler e-

handelsaktörer numera efterfrågar. 

Som tidigare nämnt drivs e-handeln i mångt och mycket av konsumenternas förändrade 

köpbeteenden och preferenser. Eftersom bekvämlighet snabbt har blivit ett av de främsta 

konkurrensverktygen för e-handelsaktörer är snabba leveranstider viktigt, vilket innebär att 

behovet av att ha närhet till sina konsumenter blir än viktigare (Colliers International, 2018; 

Deloitte, 2014). Dessa krav på snabbare leveranser driver en ökad efterfrågan på större såväl som 

mindre lager- och logistikytor i citynära lägen. Detta fenomen är inte enbart synligt i Sverige utan 

även något som uppmärksammats runt om i Europa. I Cushman & Wakefields rapport “Urban 

Logistics. The ultimate real estate challenge?” (2017) belyses det faktum att efterfrågan på citynära 

logistikyta, för att kunna uppnå effektivitet i det sista ledet i distributionskedjan, den s.k. sista 

milen leveransen, växer i takt med att antalet e-handelsbeställningar växer. Något som däremot 

uppmärksammats är det generellt sett låga utbudet för just detta. Vilket de menar bland annat 

beror på alternativa markanvändningar som genererar högre värde samt en komplex 

stadsplanering. 
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens forskningsfråga. 
Teorierna som redogörs för i detta kapitel är; utbud och efterfrågan ur ett fastighetsperspektiv, 
teori om optioner och flexibilitet samt värdering av kommersiella fastigheter.  
 

3.1 Utbud och efterfrågan ur ett marknadsperspektiv 

 
Den kommersiella fastighetsmarknaden tenderar till att vara cyklisk (Geltner, et al., 2014). Vilket 

innebär att marknaden precis som andra marknader präglas av upp och nedgångar i efterfrågan 

och utbud. Utmärkande för fastighetsmarknaden är att både bygg- och rivningsprocessen tar tid 

vilket innebär att utbudet ur ett kortare tidsperspektiv kan betraktas som konstant. Följaktligen 

kan utbudskurvan ur ett kortare tidsperspektiv betraktas som oelastisk, vilket illustreras av den 

lodräta linjen i figur 3. 

 

 

 
Figur 3: Utbud på kort sikt (Lind & Persson, 2015). 

 

Det oelastiska utbudet är en av anledningarna till att marknaden präglas av perioder med ett 

överutbud följt av perioder där det råder ett underskott på utbud. Utbudskurvans karaktär 

innebär även att utbudet på lokaler som finns på marknaden tillsammans med hyresgästernas 

efterfrågan på dessa kommer att spegla den rådande hyresnivån på marknaden. Att utbudskurvan 

är oelastisk, förklarar således att en ökning respektive minskning i efterfrågan av en viss typ av 

lokaler kommer att öka respektive minska hyresnivån. En ökad efterfråga på en viss typ av 

lokaler innebär i regel en relativt snabb ökning i hyresnivå på den delmarknaden. Medan en 

minskad efterfrågan innebär sjunkande marknadshyror och ofta visar sig genom högre 

vakansnivåer och ett ökat erbjudande av hyresrabatter till hyresgäster. 
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3.2 Värdering av kommersiella fastigheter 

 

3.2.1 Värdering 

 

Det finns flera metoder för att värdera kommersiella fastigheter men den mest förekommande är 

kassaflödesmetoden vilket är en avkastningskalkylsbaserad värderingsmetod. Denna metod 

bygger på en nuvärdesberäkning av årliga driftnetton, med en kalkylränta, över en förutbestämd 

tidsperiod, som i Sverige vanligtvis är fem till tio år (Persson, 2015). Vidare adderas nuvärdet av 

ett bedömt restvärde, där restvärdet normalt beräknas med hjälp av en evighetskapitalisering av 

första årets driftnetto efter kalkylperiodens slut.  

 

Ekvationen nedan redogör för en principiell modell som visar hur värdet av en fastighet 

beräknas med kassaflödesmetoden. 

 

V = ∑ Dnt
1

(1+p)t + 
Rn

(1+p)n 
n
t=1       där, Rn =  

Dnn+1

dan
 

 

 

 

 

 

 

Driftnettot som är den huvudsakliga källan till värderingen enligt ekvationen ovan beräknas 

genom differensen mellan hyresintäkter och drift- och underhållskostnader (Lind, 2004). Detta 

innebär att värdet på en fastighet enligt kassaflödesmetoden till stor del är baserad på de 

hyresintäkter som fastigheten inbringar (Grenadier, 1995). Vidare påvisas även kalkylräntans 

inverkan på fastighetsvärdet i ekvationen. Kalkylräntans uppbyggnad kan delas in i tre delar; den 

riskfria realräntan, en kompensation för inflationsförändringar samt en riskkompensation 

(riskpremien) som är kopplad till den specifika fastigheten (Persson, 2015). 

 

Vid beräkning av restvärdet och nuvärdet av framtida driftnetton samt nuvärdet av restvärdet 

speglar riskpremien en stor roll. En högre riskpremie innebär ett högre bedömt 

direktavkastningskrav för beräkning av restvärdet, vilket i sin tur leder till ett lägre restvärde. 

Vidare innebär en högre riskpremie att nuvärde av restvärdet och nuvärdet av driftnetton blir 

mindre. Utifrån detta uppsatsperspektiv kan faktorer som leder till en högre osäkerhet om 

framtida driftnetton, och då framför allt framtida hyresintäkter, leda till en lägre värdering. En 

sådan faktor som kan kopplas till flexibilitet är hyresavtal med kortare löptider. De korta 

löptiderna ökar osäkerheten om framtida hyresintäkter vilket gör att riskpremien och därmed 

kalkylräntan vid ett sådant läge kan öka. 

 

3.2.2 Hyresavtal 

 
Förhyrandet av lokaler regleras i Jordabalkens 12:e kapitel (den s.k. Hyreslagen). Enligt denna lag 

upprättas ett hyresavtal skriftligen om hyresvärd eller hyresgäst begär det. Enligt lag upprättas 

hyresavtalet till att gälla på obestämd eller bestämd tid. Hyresavtalens längd är en viktig del i 

n= kalkylperiod 

p=kalkylränta på totalt kapital 

dan= direktavkastning (yield) sista kalkylåret 

t= tidsvariabel 

V = nuvärde 

Dnt = driftnetto år t (1,2,3...) 

Rn= restvärde år n 

Dnn+1=driftnetto första året efter kalkyrperiodens slut 
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värderingen av fastigheter (Nordlund, 2015). Där långa löptider och stabila hyresgäster generellt 

sett förknippas med låg risk medan hyresavtal med kortare löptider associeras med hög risk.  

 

På den kommersiella hyresmarknaden finns det idag olika varianter av hyresmodeller. De två 

mest tillämpade avtalsformerna vid hyressättning av kommersiella lokaler är hyresavtal med fast 

hyra och omsättningsbaserade hyresavtal. 

 

Vid tillämpade av en hyresmodell med fast hyra bestäms hyresbeloppet utifrån en 

överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst genom en hyresförhandling. I de fall där 

löptiden sträcker sig längre än tre år, indexjusteras hyresbeloppet för att bibehålla den reala 

hyresnivån under hyrestiden (Lind, 1995). 

 

Omsättningsbaserade hyresmodeller är, till skillnad från den ovan nämnda modellen, beroende 

av hyresgästens omsättning eller resultat. Det finns olika varianter av omsättningsbaserade 

hyresmodeller, men dessa kan delas in i två huvudkategorier. Den första och mest basala 

hyresmodellen utgår från att hyresbeloppet är kopplat till en förutbestämd procentsats av 

hyresgästens totala omsättning. I detta fall är hyresbeloppet helt baserat på de intäkter som 

hyresgästen genererar. I det andra fallet kan hyresbeloppet delas upp i två delkomponenter; en 

fast del (s.k. bashyra) samt en rörlig del. Den fasta delen utgörs av en fix summa som är 

oberoende av hyresgästens genererade intäkter och utgör således en minimihyra. Medan den 

rörliga delen däremot är beroende av hyresgästens omsättning. Denna del utgörs av att en 

brytgräns för den totala omsättningen samt en procentsats fastställs i förväg. När den totala 

omsättningen överstiger brytgränsen ska en andel av detta enligt procentsatsen betalas i hyra. 

Bashyran likt den fasta hyresmodellen indexjusteras (McAllister, 1995). 

 

3.2.3 Hyresavtalets värde 

 
Hyresavtalet och dess utformning har en viktig roll när det kommer till kommersiella fastigheter. 

Dels när det kommer till förvaltningen av en fastighet men även vad det gäller dess värde. 

Hyresnivån påverkar, som tidigare nämnt, fastighetens driftnetto och således fastighetens 

totalvärde, vilket gör den till en viktig parameter som utgör en väsentlig del av hyresavtalets 

totala värde. Däremot är hyresnivån inte den enda parametern som påverkar värdet av ett 

hyresavtal. 

 

För en hyresgäst är storleken och utformningen på en lokal tillsammans med dess läge viktiga 

hyrespåverkande faktorer (Geltner, et al., 2014). Tillämpandet av hyresrabatter och 

hyresgästanpassningar är även utav värde för hyresgästen. Trots att rabatter bidrar till en 

temporär reduktion av hyresintäkter kan detta med fördel tillämpas av fastighetsägare till 

exempel när en tuffare hyresmarknad råder. 

 

För en fastighetsägare är en hyresgästs kreditvärdighet viktig. Inte minst när det kommer till 

riskbedömning. Vilken hyresgäst det är frågan om kan även vara viktigt av andra skäl som till 

exempel möjligheten till att skapa en god hyresgästmix eller synergier med andra hyresgäster. För 

en fastighetsägare är även hyresdurationen d.v.s. hyresavtalets löptid av stor vikt. Även 

hyresavtalets start- och slutdatum påverkar en fastighetsägares syn på ett hyresavtal. Generellt 
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sett föredrar fastighetsägare, allt annat lika, längre hyrestider och hyresavtal som löper ut vid 

olika tidpunkter. 

 

Vidare kan tillämpningen av särskilda överenskommelser i hyresavtal som generellt sett begränsar 

eller utvidgar hyresgästens eller fastighetsägarens rätter och skyldigheter ofta vara av 

värdepåverkande karaktär. Ett exempel på detta är möjligheten till andrahandsupplåtelse för 

hyresgästen, vilket anses skapa ett potentiellt mervärde och en ökad flexibilitet för denne. 

 

Hyresoptioner, som i ett avtal brukar vara till hyresgästens eller hyresvärdens förmån, är 

ytterligare en värdepåverkande faktor. Generellt sett ger en option optionshavaren rätten men 

inte skyldigheten till att erhålla något utav värde. Medan en option ger värde i form utav 

flexibilitet till optionshavaren, begränsar den optionsgivarens rätt och kan därmed innebära en 

minskning av avtalets värde för denne. 

 

3.3 Optioner och flexibilitet 

 
Flexibilitet är värdefullt för både hyresgäst och hyresvärd. Ur ett fastighetsperspektiv och 

närmare bestämt ur ett hyresperspektiv ökar optioner flexibiliteten för optionshavaren i ett 

hyresförhållande. En option till hyresgästens förmån innebär således en ökad flexibilitet samt ett 

ökat värde för hyresgästen medan det (allt annat lika) innebär ett minskat värde för hyresvärden. 

  

Tre vanligt förekommande optioner till hyresgästens förmån är optioner om förlängning, 

uppsägning och utökning (Geltner, et al., 2014). Den förstnämnda ger rätten men inte 

skyldigheten till att förlänga ett hyresavtal till en förutbestämd hyra eller till rådande 

marknadshyra. Vidare ger uppsägningsoptionen rätten men inte skyldigheten till att säga upp ett 

hyresavtal i förtid. Slutligen ger utökningsoptionen rätten men inte skyldigheten till att få utöka 

det förhyrda området till att omfatta en intilliggande yta eller rätten till att hyra en specifik yta till 

en viss hyra inom en viss tidsperiod.  

 

Vad gäller hyresavtal med korta löptider kan det vara fördelaktigt för både hyresgäst och 

fastighetsägare då det skapar möjligheter att dra nytta av fördelaktiga förändringar i 

marknadshyror. Vidare påverkas den optimala hyrestiden för en hyresgäst av hyresgästens 

framtida efterfrågan på yta. För en hyresgäst med osäkerhet kring framtida ytbehov är kortare 

hyresavtal generellt sett att föredra. För att råda bot på osäkerheten kan även en utökningsoption 

vara att föredra vid ett sådant tillfälle. 

  

En tillämpning av en särskild överenskommelse som möjliggör upplåtelse av den kontrakterade 

ytan i andrahand ger också en ökad flexibilitet för en hyresgäst. I det fall hyresgästen behöver 

lämna ytan i förtid eller i det fall då hyresgästen inte längre är i behov av hela den kontrakterade 

ytan alternativt är i behov av en större yta kan en andrahandsupplåtelse vara ekonomiskt 

gynnsamt för hyresgästen. 

  

Sammanfattningsvis och generellt sett får flexibilitet och optioner ett högre värde ur en 

hyresgästs perspektiv ju högre osäkerhet det råder kring dennes framtida ytbehov.  
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4. Metod  

Inledningsvis presenteras i detta kapitel olika forskningsmetoder. Sedan följer en redogörelse av 
de metoder som ligger till grund för studien. Därefter följer en presentation av 
intervjurespondenterna. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Forskningsmetoder 

 
I en empirisk undersökning skiljer man först och främst mellan kvantitativa och kvalitativa 

ansatser. Med förklaring som ledande faktor ämnar kvantitativa metoder till att undersöka 

mängden av en karaktär eller egenskap (Sörensen & Olsson, 2011). Varvid kvantifiering betonas 

vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2005). Metoden har ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och praktisk forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier. 

 

Medan kvalitativa metoder, med fokus på förståelse och på det unika, strävar till att undersöka en 

karaktär hos något för att ge flera förklaringar till få enheter (Sörensen & Olsson, 2011). 

Metoden genererar beskrivande data och används för att systematisera kunskap om något som 

kännetecknar ett fenomen. Vid kvalitativa metoder tillämpas ett induktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och forskning, där tyngden ligger på generering av teorier (Bryman & Bell, 2005). 

 

4.2 Val av metodik 

 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie som innefattade en systematisk insamling och 

genomgång av befintlig litteratur och artiklar samt tidigare publicerade studier. Detta för att 

skapa en grundlig förståelse för problematiken och vad det är som driver fenomenet som studien 

valt att fokusera på. 

 

För att besvara studiens forskningsfrågor valdes ett kvalitativt angreppssätt där kvalitativa 

intervjuer genomfördes. Den intervjumetod som valdes var av en semistrukturerad karaktär, 

vilken ger stort utrymme för respondenten att forma svaren som denne vill (Bryman & Bell, 

2005). Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för en mer naturlig dialog eftersom 

intervjurespondenterna är mindre begränsade av strikta frågeställningar (Dalen, 2007). Således 

kan denna intervjumetod ge upphov till att en mer subjektiv datainsamling erhålls. 

 

Studien kompletterades med en enkätundersökning med syftet att undersöka och kvantifiera 

efterfrågan på flexibilitet för mindre e-handelsaktörer. En enkätundersökning som är en 

kvantitativ metod valdes med anledning av viljan att erhålla en större mängd data inom en kort 

tidsperiod. 

 

4.2.1 Kvalitativ metod 

 
För att få en djupare förankring inom området valdes respondenter från olika intressentgrupper. 

De intressentgrupperna som identifierades vara relevanta för studiens ändamål var; 

fastighetsägare, tredjepartslogistiker och e-handelsaktörer.  
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Fastighetsägare och e-handelsaktörer ansågs vara de intressentgrupper som stod i centrum för 

studien. Därför valdes fem respondenter ur dessa kategorier för att erhålla en gedigen empirisk 

förankring. Vidare identifierades den tredje intressentgruppen, nämligen tredjepartslogistiker, på 

rekommendation av fastighetsägarna som intervjuades. Detta sätt att hitta viktiga respondenter 

benämns som snöbollsurval och är en urvalsmetod som mynnar ut i erhållandet av värdefulla 

respondenter som annars inte hade identifierats (Bryman & Bell, 2005). En tredjepartslogistikers 

kan i detta sammanhang beskrivas som bryggan mellan fastighetsägare och e-handelsaktörer. 

Detta eftersom tredjepartslogistiker ofta hyr lokaler av fastighetsägare och sedan i sin tur har e-

handelsaktörer som kunder. 

 

 
Figur 4: Illustration av intressentgrupper 

I tabell 1 följer en presentation av de utvalda respondenterna och deras verksamheter från 

fastighetsägarsidan. Intervjufrågor för fastighetsägare presenteras i bilaga 1. 

 

Tabell 1: Redogör för samtliga respondenter från fastighetsägarsidan. 

Bolagsnamn 

 

Respondent 

 

Bolagsinformation 

 

Bockasjö AB (“Bockasjö”) Allan Lavén 

Vice VD 

Bockasjö bygger, äger och förvaltar 

fastigheter med inriktning mot lager och 

logistik i Skandinavien.  

Castellum AB (“Castellum”) Anders Hägglund 

Affärsområdeschef 

 

Castellum är ett av Sveriges största 

börsnoterade fastighetsbolag. I dagsläget 

utgör lager- och logistikfastigheter 17 

procent av bolagets fastighetsportfölj. 

Nordic Real Estate Partners 

(“NREP”) 

Matthias Kettelhoit 

Head of Logicenters 

NREP är ett privat fastighetsbolag 

verksamt i Finland, Sverige och Danmark. 

Bolaget har som mål att generera 

riskjusterad avkastning till institutionella 

investerare. 

Prologis (“Prologis”) Bram Verhoeven 

Norden- och 

Beneluxansvarig  

Prologis äger, utvecklar och driver 

logistikfastigheter världen över. Med en 

totalyta på 63 miljoner kvadratmeter är 

Prologis världsledande inom 

logistiksegmentet.  

AB Sagax (“Sagax”) Urban Sjölund 

Fastighetschef 

Sagax är ett börsnoterat fastighetsbolag 

noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Bolaget investerar i kommersiella 

fastigheter främst inom segmentet lager 

och lätt industri. 
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I tabell 2 följer en presentation av samtliga respondenter från hyresgästsidan. Intervjufrågor för 

hyresgästerna presenteras i bilaga 2.  

 

Tabell 2: Redogör för samtliga intervjurespondenter från hyresgästsidan. 

Bolagsnamn 

 

Respondent 

 

Bolagsinformation 

 

H & M Hennes & Mauritz AB 

(“H&M”) 
Patrik Berntsson 

Head of logistics  
H&M är ett svenskt börsnoterat 

detaljhandelsföretag grundat år 1947. 

Bolaget är verksamt på 45 online-

marknader och har över 4 700 

butiker världen över.  
Sportamore AB (“Sportamore”) Jonas Kolehmainen 

Logistikchef 
Sportamore är ett e-handelsbolag 

som varit verksamt sedan 2010. 

Bolaget har en sportnisch och säljer 

idag träningskläder, skor och 

accessoarer. 

Åhléns AB (“Åhléns”) Svante Lindgren 

Logistikansvarig för e-handel 

 

Åhléns är en svensk varuhuskedja 

med 63 varuhus i Sverige. Bolaget 

bedriver sedan 2016 e-handel. 

Åhléns är en del av Axel Johnson 

AB. 

KappAhl AB (”KappAhl”) Danny Feltmann 

VD och koncernchef 
KappAhl är en modekedja noterat 

på Nasdaq Stockholm. Bolaget 

bedriver försäljning både via e-

handel och fysisk butik. 
PostNord Group AB 

(”PostNord”) 
Mats Lindgren 

Konsultchef 
PostNord är idag en ledande 

leverantör av kommunikations- och 

logistiklösningar till, från och inom 

Norden. 

Apotea AB (”Apotea”) Pär Svärdson 

VD och grundare 

Apotea som grundades 2011 är idag 

Sveriges största nätapotek. Bolaget 

säljer receptfria och receptbelagda 

läkemedel. 

 

4.2.2 Enkätundersökning 

 

För att bestyrka uppsatsens validitet har det kvalitativa angrepsättet kompletterats med ett 

kvantitativt moment. Den kvantitativa undersökningen utgjordes av en enkätundersökning. 

Enkätfrågorna (se bilaga 3) skickades till 140 respondenter per mail. De kriterier som låg till 

grund för valet av enkätrespondenter var att respondenterna skulle vara mindre e-handelsaktörer 

som någon gång haft en stark tillväxt. Till att hitta dessa användes bland annat Allabolag.se och 

relevanta branschtidningar. Undersökningen erhöll 24 svar, vilket innebär en svarsfrekvens om 

17 procent. Bortfallet kan bero på att studiens resultat inte direkt gynnade de tillfrågade, att mail 

kan ha missats eller att mindre e-handelsaktörer inte hyr direkt från fastighetsägare och således 

ansett enkätfrågorna som irrelevanta.  

 

Enkätfrågorna utformades i enlighet med litteraturen Sörensen & Olsson (2011), där frågorna 

formulerades med fokus på; enkelhet, entydighet och relevans. För att uppnå objektivitet 

undveks tolkningsfrågor, ledande, känsliga och provocerande frågor i högsta mån.  
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4.2.3 Tillvägagångssätt 

 
Arbetet inleddes med genomförandet av en litteraturstudie. Där användes Digitala Vetenskapliga 

Arkivet för att studera tidigare forskning och KTH bibliotekets söktjänst Primo för att inhämta 

relevant litteratur. Information om lager- och logistikfastighetsmarknaden inhämtades från 

ledande branschaktörer. Litteraturstudien följdes av enkätundersökningen och intervjuerna. 

Materialet från dessa bearbetades sedan för att komma till att utgöra resultatet för studien. 

Slutligen analyserades det erhållna resultatet för att sedan mynna ut i studiens slutsatser. 

 

4.3 Kritik av metodval samt källkritisk analys 

 
Validitet, reliabilitet och replikation är tre viktiga kriterier vid bedömning av vetenskaplig 

forskning (Bryman & Bell, 2005). Validitet är, i mer generella termer, ett mått på om en studie 

mäter det den faktiskt ämnar till att mäta det vill säga om de slutsatser som dragits från 

undersökningen kan antas vara härledda korrekt och inte från andra påverkande faktorer. Vidare 

bedöms studiens externa validitet som den grad till vilken studien kan generaliseras utöver den 

givna kontexten. Medan innebörden av reliabilitet är huruvida en upprepning av undersökningen 

skulle generera samma resultat eller om studiens resultat kan ha uppkommit på tillfälliga eller 

slumpmässiga grunder. En studies replikerbarhet kännetecknas av att det finns tillräcklig 

information om tillvägagångssättet som använts vid studien för att andra forskare ska kunna 

upprepa studien.  

 

Merparten av informationsinsamlingen i litteraturstudien kommer från branschrapporter, 

institutionella artiklar såväl som artiklar från näringslivstidningar. Då studien berör ett relativt 

nytt och outforskat ämne är antalet akademiska källor relativt begränsade. Risken med detta kan 

å ena sidan vara att några informationskällor är partiska. Å andra sidan har ett flertal olika och 

oberoende källor använts vilket kan väga upp detta.  

 

Då studier baserade på kvalitativ data tenderar de till att bli influerade subjektiva upplevelser blir 

det svårt att dra generella slutsatser. Vidare är en svaghet med denna typ av studie att 

intervjufrågorna kan tolkas på olika sätt av mottagarna. Det hade därför varit av värde med ett 

större antal respondenter från samtliga intressentgrupper. Av särskilt intresse hade ett större antal 

respondenter ur intressegruppen e-handelsaktörer varit i synnerhet mindre e-handelsaktörer. 

Detta för att kunna se om olika e-handelsbranscher och tillämpandet av olika affärsmodeller 

hade gjort en skillnad i resultatet. Detta hade i ett sådant fall kunnat leda till en djupare analys.  

 

Beträffande enkätstudien är det viktigt att ha i beaktning att den höga andelen respondenter som 

efterfrågade flexibilitet kan bero på att de som inte efterfrågar flexibilitet ser ett mindre värde i 

att delta i studien. Detta kan därför resultera i en överrepresentation av efterfrågan på flexibilitet 

hos mindre e-handelsaktörer.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras de svar som erhölls vid intervjuer med fastighetsägare, e-
handelsaktörer och en tredjepartslogistiker. Resultaten ligger till grund för hur aktörer ser på e-
handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden samt deras syn på flexibilitet.  
  
5.1 Fastighetsägarens perspektiv 

 

I följande avsnitt presenteras de svar som erhölls vid intervjuerna med respondenterna på 

fastighetsägarsidan; Bockasjö, Castellum, NREP, Prologis och Sagax. Resultaten ligger till grund 

för hur e-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden uppfattas ur fastighetsägarnas 

perspektiv. Vidare presenteras även respondenternas syn på flexibilitet.   
 

5.1.1 E-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden 

 

“Grunden för det hela handlar om att lista ut vad alla framtida konsumenter vill göra och hur de vill konsumera. 

Det handlar om förändrade konsumtionsmönster.” 

- Anders Hägglund, Castellum 

 

Samtliga respondenter var eniga om att e-handeln kommer att ha en betydande inverkan på 

fastighetssegmentet lager och logistik och att vi idag endast befinner oss i början av utvecklingen. 

Några av respondenterna framhåller även att logistiken ofta glöms bort i planeringen av städer 

och att det måste ske en förändring för att våra städer ska hänga med i den digitala utvecklingen.  

 

Som resultat av kravet på snabba leveranser framhåller även samtliga fastighetsägare att 

begreppen citynära logistik och sista-milen leveranser kommer att få en allt viktigare roll. Två av 

respondenterna belyser även en del av den problematik som kan komma att uppstå i samband 

med detta.  Hägglund uttrycker att det stora trycket på bostäder kommer att utgöra ett hinder för 

byggandet av citynära lokaler om det inte betalar bättre än bostäder i dagsläget. En annan aspekt 

som Verhoeven lyfter fram är den problematik som de sett i Nederländerna, nämligen problemet 

med att man inte vill ha tyngre fordon i citykärnan. Han förklarar att det i takt med den framtida 

urbaniseringen kommer bli allt viktigare att lösa varuleveransen till konsumenterna som bor i city 

men menar samtidigt på att ett stort problem kopplat till detta kommer att vara att uppnå en 

snabb och hållbar sista-milen leverans. 

 

Vidare framhåller Verhoeven att efterfrågan på flexibla leveranser inte ännu satt sin prägel på den 

svenska marknaden. Han exemplifierar detta med det “extrema fallet” i New York där 

konsumenter efter en beställning kan erhålla sina paket inom en timme. Medan leveranstiden i 

Sverige fortfarande ligger omkring två till tre dagar. Han menar att man i Sverige ligger efter med 

leveranstider och att detta är något som kommer att förändras. Även Kettelhoit framhåller vikten 

av snabba leveranser. Han menar på att leveransen är fundamental för e-handeln och förklarar 

att e-handelskonsumenter inte köper igen från samma företag om konsumenten haft en dålig 

leveransupplevelse. Han menar att det redan idag finns ett behov för e-handlare av att befinna sig 

nära slutkund, men att behovet kommer att öka än mer i synnerhet i storstäderna. Kettelhoit tror 

även att flödena kommer att förflyttas från de klassiska retailbutikerna till logistik, vilket kommer 

skapa tryck på hyresnivåer.  
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Vidare uttrycker Kettelhoit att behovet av automationslösningar blir allt större för e-

handelsbolag i takt med att deras lagerverksamheter blir mer plockintensiva. Detta menar han 

kommer ha en inverkan på hur lager- och logistikbyggnader behöver utformas. Även Sjölund 

påpekar e-handelns påverkan på byggnaderna. I den bemärkelsen att han tror att en ökad tillväxt 

inom e-handeln kommer innebära att det blir en allt tydligare skillnad mellan moderna och 

omoderna lager. Då moderna lager får en viktig roll för att e-handelsaktörer ska kunna uppnå 

samma-dag leveranser. Samtidigt tillägger han att fastighetsägare idag inte riktigt förstått 

betydelsen för en e-handlare av att ha ett modernt respektive omodernt lager. Även Verhoeven 

delar uppfattningen om att e-handeln kommer att påverka byggnadens utformning i synnerhet 

inom byggnadernas fyra väggar. 

 

Vidare förklarar Verhoeven att både strukturella- och makroekonomiska drivkrafter leder till en 

ökad efterfrågan inom segmentet. Han menar på att efterfrågan inte enbart drivs av den 

högkonjunktur som råder idag utan även utav att lager- och logistikfastigheter har kommit till att 

få en viktigare roll både ur ett kundperspektiv men även ur ett investerarperspektiv. Där man 

bland annat ser att segmentet blivit mognare. Samt märkt av ett ökat intresse från investerare. 

 

Lavén och Hägglund beskriver e-handeln som en stark tillväxtmotor för logistik och påpekar att 

den driver på spekulationsbyggandet. Däremot framhåller de att det inte enbart är e-handeln som 

driver på fenomenet utan att det även är marknadssituationen i primärlägena som styr. Det vill 

säga att förväntningen på marknadsefterfrågan är avgörande för om en fastighetsägare är beredd 

på att ta risken som ett spekulationsbygge innebär. 

 

Vidare nämner Lavén att han uppmärksammat att e-handelsbolag i Sverige börjar uppnå en 

kritisk massa vilket följaktligen gör det motiverat för dem att lämna tredjepartslogistiker för att 

driva sina egna anläggningar.  

 

Ökad efterfrågan på flexibla hyresförhållanden 

”Den efterfrågan som e-handeln driver på idag går stick i stäv med oss fastighetsägare. Då de har ett temporärt 

behov av något som ska stå väldigt länge.” 

- Matthias Kettelhoit, NREP 

 

Majoriteten av respondenterna har noterat en ökad efterfrågan på flexibla hyresförhållanden, där 

det främst är tredjepartslogistiker och e-handelsbolag som driver denna efterfrågan. 

 

Lavén förklarar att man generellt sett noterat att avtalen blir kortare trots att man håller emot 

från fastighetsägarsidan, i synnerhet vad det gäller nyproduktion. Idag har fastighetsägare förlikat 

sig med femårsavtal för nyproducerade byggnader i primärlägen, vilket inte var möjligt för ett par 

år sedan.  

 

Enligt Lavén skiljer det sig även generellt sett mellan olika typer av hyresgäster vilken avtalslängd 

de föredrar. Han jämför varuägare, logistikföretag och e-handelsföretag. Där varuägare generellt 

sett har längre produkttidscykler och längre åtagandet, vilket gör att de tenderar till att vara mer 

positivt inställda till långa hyresavtal som löper på tio år och uppåt. Tredjepartslogistiker och e-
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handelsföretag föredrar däremot generellt sett kortare hyresavtal, vilket även påpekades av flera 

av respondenterna. Intervjurespondenterna menar på att en anledning till att tredjepartslogistiker 

vill teckna hyresavtal med korta löptider är underliggande kundkontrakt med korta löptider. I 

kontrast till e-handelsbolagen och tredjepartslogistikernas efterfrågan om kortare hyresavtal, 

föredrar fastighetsägare hyresavtal som säkrar deras kassaflöden över tid. I synnerhet när 

fastighetsägaren har höga investeringskostnader i fastigheten.  

 

Enligt Sjölund har de på Sagax framförallt noterat en efterfrågan på expansionsmöjligheter. 

Denna efterfrågan drivs i synnerhet av nystartade e-handelsbolag med ett ”volym tänk”. Han 

menar på att dessa bolag inte har råd att hyra en mängd för att klara av en eventuell expansion. 

Utan att det snarare måste ske stegvis. Därav är det förmånligt för hyresgäster att kunna hyra mer 

yta i takt med att volymen, förklarar Sjölund. 

 

Verhoeven instämmer med att efterfrågan på korta hyresavtal drivs av e-handelsbolagens starka 

tillväxt och oförmåga att prognostisera denna. Vilket bland annat är till följd av att 

förändringarna på marknaden och tekniken går för fort fram. Däremot uttrycker han osäkerhet 

kring om den ökande efterfrågan endast kan kopplas till e-handeln. Han menar att 

fastighetsbranschen generellt sett kommer att gå mot kortare hyresavtal. 

 

5.1.2 Ytflexibilitet 

 

Utbudet av ytflexibilitet på fastighetsmarknaden idag 

Enligt fastighetsägarna är de främsta anledningarna till att hyresgäster efterfrågar ytflexibilitet 

osäkerhet kring framtida försäljning i kombination med att e-handeln befinner sig i en stark 

tillväxtfas. Expansionsmöjligheter utgör den viktigaste flexibilitetsfaktorn för att undvika att 

hämma bolagets tillväxt.  

 

En av respondenterna belyser dock att det, trots den snabba tillväxten för e-handelsbolag, är för 

riskfyllt att teckna den dubbla ytan mot vad ens befintliga behov är. Med denna risk i beaktning 

är det mest flexibla för en e-handlare power by the hour (som förekommer i andra branscher). Vilket 

innebär att en hyresgäst enbart betalar för det momentana ytbehovet. Å andra sidan hade detta 

skapat problem för fastighetsägaren ur ett värderingsperspektiv då värdet på fastigheten i större 

utsträckning är kopplat till hyresavtalen. 

 

Under intervjuerna framkom det ett antal varianter på hur fastighetsägarna erbjuder eller kan 

erbjuda sina hyresgäster ytflexibilitet. I tabell 3 redogörs en sammanställning av detta.  
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Tabell 3: Sammanställning av ytflexibilitetsformer. 

Benämning Typ av flexibilitet Förklaring 

First-choice avtal Utvidgning av yta Hyresgästen har företräde till en yta 

som blir vakant. 

Instegsmodell Utvidgning av yta Hyresgästen hyr till en början ett 

antal kvadratmeter för att sedan ta i 

anspråk mer yta av lokalen i takt med 

att dennes tillväxt ökar. 

Utbyggnadsoption Utvidgning av yta Fastighetsägaren har en skyldighet 

att bygga å hyresgästens räkning när 

denne växt ur sin lokal och kräver 

mer yta. 

Om- och runtflytt Utvidgning och minskning av yta Fastighetsägaren matchar hyresavtal 

och ytor i det befintliga beståndet för 

att möta hyresgästernas förändrade 

ytbehov. 

Avknoppningsoption Minskning av yta Fastighetsägaren har en skyldighet 

att låta hyresgästen göra sig av med 

en förutbestämd yta.  

Underuthyrning Minskning av yta Fastighetsägaren tillåter 

andrahandsuthyrning av en 

hyresgästs förhyrda yta. 

 

Det råder enighet bland respondenterna om att en utvidgning av en förhyrd yta är enklare att 

erbjuda än en minskning. Hägglund förklarar att det är lättare att låta en hyresgäst utvidga sin yta 

om de som fastighetsägare har en ledig yta i sitt befintliga bestånd. Problematiken med 

minskningen av en yta är att fastighetsägaren måste hitta en ny hyresgäst till den yta som blir 

vakant för att inte tappa kassaflöde.  

 

Sjölund poängterar att möjligheten till att erbjuda ytflexibilitet i grund och botten är beroende av 

hur flexibel och rationell lokalen i fråga är. Detta då vissa lokaler är mer anpassningsbara än 

andra. Vidare förklarar respondenten att rätten till att minska ytan kostar beroende på vilka 

investeringar som har gjorts i lokalen samt vilken del av lagret minskningen avser. Han 

exemplifierar detta med en hyresgäst som avtalat om en yta som avser både hög- och låglager. 

Konsekvensen av att dra av en yta som avser låglager blir i ett sådant fall att hyresgästen får 

betala en högre hyra eftersom att ytan den valt att behålla anses vara bättre. Alternativt får 

hyresgästen betala en lösen för avskriven del om det är så att fastighetsägaren gjort en större 

investering i lokalen å kundens räkning. Å andra sidan om en hyresgäst vill dra av en bra yta med 

hög efterfrågan kan minskningen vara till en fördel för fastighetsägaren då denne kan teckna ett 

nytt avtal till rådande marknadshyra. 

 

Vidare belyses det av några respondenter att det finns en skillnad mellan vilka fastighetsägare 

som kan erbjuda flexibilitet och vilka som inte kan det. Kettelhoit förklarar att möjligheten till att 

erbjuda ytflexiblitet hänger ihop med bolagets storlek. Han påpekar att ett litet fastighetsbolag 

inte kan erbjuda ytflexbilitet i samma utsträckning då de inte kan riskera att en stor investering 

står tom. Verhoeven lyfter även fram att ett bolags långsiktighet har en inverkan på flexibilitet. 
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Han menar på att långsiktiga investerare kan vara flexibla under hyrestiden. Medan en utvecklare 

med syftet att snabbt avyttra en fastighet inte kan erbjuda expansionsmöjligheter i samma 

utsträckning. 

 

Enligt Verhoeven ser man sällan att en hyresgäst har möjligheten till att minska den förhyrda 

ytan under hyrestiden. Detta eftersom det redan innefattas i möjligheten till att teckna kortare 

avtal, menar han. Ett hyresavtal med kortare löptid innebär att möjligheten till att få en mindre 

yta finns vid avtalets utgång. 

 

Gällande first-choice avtal förklarar Lavén att fastighetsägaren har rätten att förhandla om den 

vakanta ytan med andra hyresgäster för att sedan presentera ett färdigförhandlat avtal för den 

befintliga hyresgästen. Varvid denne måste bestämma sig för att hyra ytan eller avstå. Vid denna 

typ av avtal har hyresgästen möjligheten att växa men samtidigt måste hyresgästen vara beredd på 

att detta är beroende på om en annan hyresgäst kommer vilja ta ytan i anspråk. 

 

Vid tillämpandet av instegsmodellen tar fastighetsägarna vakansrisken i beaktning i sin 

totalkalkyl. Respondenterna menar på att växa in i en befintlig byggnad är en fråga om 

beräkningar, nämligen hur länge man som fastighetsägare kan ha en förlorad intäkt på den 

vakanta ytan. Enligt Lavén blir en tid på mer än två år orealistisk. En annan aspekt som 

Verhoeven lyfter fram är att möjligheten till att erbjuda en instegsmodell är betydligt enklare om 

man kan ha flera byggnader på en fastighet.  

 

Vidare förklarar Lavén att både utvidgning och minskning av en hyresgästs yta går att uppnå i 

logistikparker eftersom man har flera byggnader och en stor uthyrningsbar yta. Detta medför att 

man kan “få rörelser” i logistikparken genom att växla om ytor mellan de olika hyresgästerna, 

vilket gör det möjligt för några hyresgäster att växa och några att krympa sin yta. Samtidigt 

påpekar han att det inte finns några garantier för hyresgästen att kunna utvidga eller minska sin 

yta genom denna metod.  

 

Kettelhoit förklarar att man som en större fastighetsägare med ett stort fastighetsbestånd har stor 

möjlighet till att hjälpa en befintlig kund att expandera genom att flytta hyresgästen mellan sina 

befintliga eller nybyggda lokaler eller köpa nytt. Han tillägger även att när de byter lokal skapas 

förutsättningen till att skriva ett nytt avtal och på så sätt kunna få bättre betalt (beroende på 

marknaden). Vidare ger detta fastighetsägaren en möjlighet i det avseende att de kan hyra ut en 

större yta.  

 

Att man erbjuder en hyresgäst en yta som står och väntar utifall att denne skulle behöva mer yta i 

framtiden verkar vara en ytterst ovanlig företeelse. Sjölund förklarar detta som otroligt kostsamt 

för fastighetsägaren. Detta förstärks av Lavéns kommentar om det s.k. Morgongåva-exemplet som 

var återkommande under intervjuerna. Vilket innebär att en e-handlare utökar den förhyrda ytan 

i en lokal allt eftersom den behöver mer yta för sin verksamhet. Detta menar han är ett 

drömscenario för en växande e-handlare, men ingenting som en fastighetsägare skulle erbjuda i 

en eftertraktad eller nyproducerad byggnad. Men att det å andra sidan för en byggnad med hög 

vakans och lägre standard i ett sämre läge skulle vara tänkbart. 
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Vid frågan om vilka fördelar som finns för en fastighetsägare att erbjuda ytflexibilitet lyfte 

respondenterna fram olika aspekter. 

 

 “Växer våra hyresgäster så växer vi - det är fördelen!” 

- Bram Verhoeven, Prologis 

 

Enligt Verhoeven är en av de främsta fördelarna att man skapar en relation med hyresgästen 

vilket gynnar båda parter i längden. För erbjudandet av ytflexibilitet innebär en möjlighet för 

fastighetsägaren att kunna växa med sin kund. Han menar att det speciellt inom logistik är 

extremt viktigt med kundrelationer då logistiken är fundamental för att hyresgästen ska kunna ha 

en fungerande verksamhet. 

 

Vidare belyser Lavén den fördel som ges en fastighetsägare genom att tillämpa first-choice avtal 

och instegsmodellen. Nämligen att fastighetsägare kan erbjuda flexibilitet samtidigt utan att ta på 

sig en ökad vakansrisk.   

 

Enligt Kettelhoit däremot finns det endast en fördel och det är det faktum att de kan erbjuda 

flexibilitet och således kan utmärka sig från andra fastighetsbolag som inte gör det. Han menar 

att en kund med utmanande behov som andra konkurrenter tackar nej till kan innebära möjlighet 

till en affär för dem. 

 

Krav på hyresgäster vid uthyrning som möjliggör att hyresgästen växer in i lokalen 

Samtliga fastighetsägare gör det tydligt att kreditbedömning alltid är en viktig fråga. Däremot 

säger Lavén att det i synnerhet blir en viktig fråga om hur bolaget ser ut när det gäller startup 

företag. Verhoeven har samma åsikt men belyser även problemet med kreditvärdighet inom e-

handeln, nämligen att många startups har svårt med lönsamheten.  

 

Kettelhoit förklarar att högre krav ställs på hyresgäster som får växa in i lokalen i den 

bemärkelsen att de kräver inblick i bolagetens volymer men att de även vill att hyresgästerna är 

öppna med sina prognoser. Respondenten menar att hyresgäster borde se sin hyresvärd som en 

partner som kan stödja deras tillväxt.  

 

“Risken är att det uppstår vakans. Är det rätt läge och modernt så är vi beredda att ta den risken.” 

- Matthias Kettelhoit, NREP  

 

Kettelhoits uttalande stämmer överens med övriga respondenters syn på risken som ytflexiblitet 

medför.  

 

Lavén nämner även att beläggningsgraden i fastigheten är en påverkande faktor i fråga om att 

erbjuda ytflexibilitet. Vidare tillägger respondenten att det även beror på bolagets storlek. Han 

förklarar att en vakans i en byggnad för ett stort bolag har en mindre inverkan på den totala 

vakansgraden i beståndet. Till skillnad från hur samma vakans hade påverkat ett mindre bolag 

med ett litet bestånd. 
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Vakansgradens inverkan på möjligheten till att erbjuda ytflexibilitet 

“Jag skulle våga laborera mer om jag hade en yta som varit vakant länge men även om jag hade låg vakansgrad i 

beståndet.” 

- Anders Hägglund, Castellum 

 

Både Lavén och Hägglund belyser att det, trots hög vakans i det egna beståndet, helt och hållet 

beror på hur fastighetsmarknaden ser ut i övrigt. Lavén menar på att i ett läge med ökande 

avkastningskrav kan fastighetsägare hyra ut med lägre krav. Detta för att säkra kassaflöden 

medan det i ett motsatt scenario inte råder stress över att hyra ut då förlusten av kassaflödet kan 

komma att kompenseras med att fastighetsvärdet är högre när rätt hyresgäst dyker upp.   

 

Lavén påpekar att fastighetsägare vill undvika hög vakansgrad då detta innebär förlorade 

hyresintäkter. Men att å ena sidan kan de vara beredd på att gå ner i hyra per kvadratmeter och 

erbjuda en rabatt för att få byggnaden fullt uthyrd och därmed säkra ett kassaflöde över tid. Å 

andra sidan kan detta få negativa konsekvenser för fastighetsägaren. Dels för att denne får ett 

lägre kassaflöde än tänkt, vilket ger upphov till konsekvenser ur ett 

fastighetsvärderingsperspektiv. 

 

Vidare nämner Hägglund att vid låg vakansgrad blir frågan om vad en fastighetsägare vinner på 

att erbjuda flexibilitet, eftersom lokalen då enkelt kan hyras ut till en annan hyresgäst på 

fastighetsägarens premisser. Hägglund förklarar även att avtal med möjligheten att minska den 

förhyrda ytan i ett läge med låg vakans inte är att föredra. Detta eftersom den höga efterfrågan 

inte gör det motiverat att erbjuda en hyresgäst den möjligheten. Enligt honom skulle det väcka 

frågor hos kredit- och långivare, då valet av en sådan hyresgäst skulle innebära en högre 

riskexponering för dem. I ett marknadsläge med hög vakansgrad å andra sidan, kan ett argument 

vara att fastighetsägaren faktiskt får lokalen uthyrd.  

 

Sjölund gör det gällande att Sagax är mer flexibla vid högre vakansgrad och mindre flexibla vid 

låg vakansgrad. 

 

5.1.3 Flexibla löptider 
 

Respondenterna är eniga om de främsta anledningarna till att hyresgäster efterfrågar hyresavtal 

med korta löptider vilka nämns som; osäkerhet om framtiden, osäkerhet kring tillväxt och 

tillväxtmöjligheter.  

 

Kettelhoit menar på att e-handelsaktörers vilja att teckna korta löptider är kopplat till att de 

endast vill betala för det faktiska ytbehovet och att flexibla löptider i ett sådant fall är lösningen 

ur hyresgästens perspektiv.  

 

Hägglund förklarar att e-handeln driver på efterfrågan på kortare hyresavtal. Han tillägger att det 

däremot inte bara är e-handlare som efterfrågar kortare hyresavtal utan även andra typer av 

hyresgäster. Hägglund tror att nystartade företag inte är lika villiga till att binda upp sig. Medan 

företag som hittat sin produkt är mer benägna till att binda sig över en längre period. 
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Verhoeven förklarar att många e-handelsbolag har haft en kraftig årlig tillväxt vilket har en stor 

påverkan på hela organisationen. Respondenten förklarar även att bristen på arbetskraft gör att 

fler bolag, i synnerhet inom e-handelssektorn, tittar på automationslösningar för lager. Han 

menar på att branschen är under utveckling och att allt fler vill automatisera sina lager vilket inte 

går ihop med den starka tillväxten. Detta då en investering i automation är dyr och ett kort avtal 

då blir för riskabelt. Men för ett företag som inte gör dyra lokalinvesteringar och växer ur lokalen 

är korta löptider fördelaktigt.  

 

Utbud på hyresavtal med korta löptider idag 

Utbudet på flexibilitetsformer som ger hyresgästen flexibla löptider redogörs i tabell 4.  

 

Tabell 4: Sammanställning av flexibilietsformer som ger flexibla löptider.  

Benämning Typ av flexibilitet Förklaring 

 

Hyresavtal med brytklausul 

 

Möjlighet till kortare löptid. 

 

Längre avtal där hyresgästen kan 

bryta avtalet tidigare antingen mot 

en högre hyra eller mot en 

straffavgift. 

 

Det låga utbudet på korta hyresavtal kan enligt Kettelhoit förklaras av att det finns tillräckligt 

många hyresgäster som inte kan flytta sin verksamhet allt för ofta, vilket är risken med korta 

hyresavtal. 

  

Vidare förklarar Kettelhoit att det faktum att de har en hyresgäst i varje byggnad tillsammans 

med att de tillämpar triple–net-avtal försvårar möjligheten till att erbjuda hyresavtal med korta 

löptider. Att ha flera hyresgäster i samma byggnad gör det lättare att erbjuda korta löptider 

samtidigt som det kräver en organisation som löser detta, säger han.  

 

Sjölund förklarar att det, trots motviljan i att vilja teckna korta hyresavtal, finns en affärsidé i att 

teckna hyresavtal med korta löptider i bra lägen med hög efterfrågan. Detta är även något som 

Lavén belyser. Han säger att de på Bockasjö kan tänka sig att teckna avtal med korta löptider i 

högattraktiva lägen. Vidare förklarar Lavén att man som fastighetsägare kan tänka sig att erbjuda 

kortare hyresavtal om hyresgästen är beredd att betala för den flexibiliteten. 

 

Verhoeven menar på att möjligheten till att teckna korta hyresavtal är beroende av hyresgästens 

incitament till att förlänga avtalet vid avtalstidens utgång. Han förklarar att de på Prologis inte 

har en mall för hur långa respektive korta löptider de erbjuder. Enligt honom handlar det snarare 

om affären i sig. Han utvecklar detta uttalande med att förklara att det ibland kan finnas 

incitament för de som fastighetsägare att teckna ett avtal som löper på ett år. Men framhåller 

dock att det viktigaste för dem då är att de blir betraktade som en partner.  

 

Vidare framhåller Verhoeven att vakansgraden i ett område är av betydelse för möjligheten till att 

erbjuda korta hyresavtal. I ett område med låg vakansrisk är de riskbenägna nog till att ta risken 

som korta hyresavtal innebär. 
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Fördelar med att erbjuda korta löptider  

Samtliga respondenter framhåller att de som fastighetsägare generellt sett föredrar långa 

hyresavtal. Samtidigt delar de synen om att det finns en fördel i att teckna korta hyresavtal i en 

stark hyresmarknad med hög hyrestillväxt för en fastighetsägare. De menar på att detta kan 

resultera i högre hyresintäkter då man i en uppåtgående marknad kan omförhandla till den 

rådande marknadshyran vid avtalstidens utgång. Då det i ett bra marknadsläge inte alls är 

främmande att hyran i vissa lägen ökar markant på en relativt kort tid kan det för en 

fastighetsägare vara attraktivt att, istället för att sätta en indexuppräkning med KPI som inte 

speglar marknadsutvecklingen, omförhandla hyran till den högre marknadshyran. 

 

Vid tecknandet av kortare hyresavtal lyfter Verhoeven fram att hyresgäster är mindre fokuserade 

på att förhandla till sig hyresreduceringar. Detta då de värderar korta löptider högre än en låg 

hyra. Lavén framhåller även högre hyra som kompensation vid exceptionellt korta hyresavtal 

samtidigt som han förklarar att de på Bockasjö vid sådana fall avtalar bort besittningsskyddet för 

hyresgästen. Lavén påpekar däremot att man i en förhandling måste hitta något som passar för 

båda parter. Varför det är värt att nämna att korta avtal inte bara är en risk för fastighetsägare 

utan även kan bli en för stor risk för hyresgästen som då får svårt att kalkylera sin hyra över tid. 

 

Ett sätt att dra nytta av korta hyresavtal är enligt Hägglund uthyrning av en mindre vakant yta 

som ligger i direkt anslutning till en icke-vakant yta. Han menar på att hyresgästen som hyr den 

icke-vakanta ytan kan få behov av mer yta inom en snar framtid, varför det genom att hyra ut 

den vakanta ytan med kort löptid, kan skapa dragspel mellan hyresgästerna vid en eventuell 

hyresförhandling. 

 

Kettelhoit beskriver att det finns en fördel med att teckna korta avtal med ett snabbväxande 

bolag, nämligen att man som fastighetsägare kan vara med på hyresgästens tillväxtsresa. Han 

förklarar det som att korta hyresavtal fungerar som en form av instegsmodell. Då dessa bidrar till 

att fastighetsägare kan attrahera snabbväxande bolag som är i startfas och långsiktigt få in 

tillväxtbolag i sin portfölj.  

  

Risker med korta löptider 

Fastighetsägare strävar efter en hög uthyrningsgrad. Då korta hyresavtal medför en vakansrisk är 

det generellt sett ingen som föredrar korta hyresavtal utan någon form av kompensation för 

risken. 

 

Både Hägglund och Sjölund framhåller samma syn om att korta hyresavtal endast kan tecknas på 

en mindre andel av fastighetsportföljen. De menar på att det annars skulle innebära en för stor 

risk att basera huvuddelen av sin portfölj på korta hyresavtal. Med anledningen att det äventyrar 

möjligheten till stabila kassaflöden över en längre tidsperiod.  

 

Vidare lyfter samtliga respondenterna även fram att korta hyresavtal medför större 

arbetsbelastning för fastighetsägare. De menar på att hyresgäster har olika krav på lagerlokaler 

vilket kräver olika lokalanpassningar. Dessa anpassningar blir väldigt kostsamma och kräver 

mycket arbete för fastighetsägaren. Sjölund förklarar att korta hyresavtal därför i längden kan stå 

fastighetsägaren dyrt. 
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Kettelhoit belyser en annan aspekt nämligen osäkerheten som korta hyresavtal skapar hos banker 

och andra finansiärer då dessa vill att fastighetsägare kan påvisa stabila kassaflöden. Han menar 

på att en del av varje projekt är lånefinansierad och att finansiärerna inte är riktigt är riskbenägna 

nog att investera i projekt som innefattar hyresavtal med korta löptider och pekar på det som ett 

hinder. 

 

En av de risker som Verhoeven ser med att erbjuda e-handlare korta hyresavtal är den höga 

konkursrisken som e-handlare löper. Ytterligare en risk är att hyresgästen efter ett år lämnar 

lokalen.  

 

Konjunkturlägets påverkan 

“Har vi haft vakans under en längre period då är det mer sannolikt att vi är villiga att chansa och skriva ett ett-

årigt avtal. Viker konjunkturen uppåt igen då har man en fördel av det korta avtalet. Till skillnad från om man 

hade tecknat ett långt avtal när hyran var som lägst.” 

- Anders Hägglund, Castellum 

 

Respondenterna framhåller att konjunkturläget kan ha en påverkan på valet av korta respektive 

långa hyresavtal. Under intervjuerna framkom att den höga efterfrågan under högkonjunktur gör 

det mindre riskfyllt för fastighetsägare att erbjuda korta löptider. Samtidigt som incitament 

saknas eftersom att de kan teckna avtal med långa löptider. Medan möjligheten till att säkra 

kassaflöden över en längre period under lågkonjunktur skapar incitament för fastighetsägare att 

teckna hyresavtal med långa löptider till en lägre hyresnivå i en lågkonjunktur. 

 

Sjölund lyfter fram en annan aspekt vilken är att det snarare är läget på lokalen som blir 

avgörande vid val av att teckna korta eller långa hyresavtal. Vid citynära lägen tror respondenten 

att det alltid kommer finnas en hög efterfrågan vilket gör att fastighetsägare kan teckna kortare 

hyresavtal där eftersom de då kan omförhandla hyran oftare.  

 

Hägglund menar på att högkonjunktur skulle kunna vara ett läge där en fastighetsägare med 

fördel kan teckna kortare hyresavtal. Enligt Hägglund finns det vissa konjunkturlägen där längre 

avtal kan vara hämmande för en fastighetsägare. 

 

Hägglund nämner även vikten av att som fastighetsägare ha en projektvolym när låg vakansnivå 

råder på marknaden. Detta för att e-handlares verksamheter ständigt förändras vilket gör det 

svårt för dem att ha framförhållning. Följaktligen kontaktar de fastighetsägare relativt kort tid 

inpå den tidpunkt som behovet av lokal uppstår. Den tid det tar att uppföra en byggnad är enligt 

honom för lång tid. Detta eftersom att e-handlaren, när lokalen väl är färdigställd, kan vara i 

behov av en helt annan lokal. 

 

Inställningen till nya hyresmodeller 

Generellt sett verkade många respondenter vara öppna för att hitta alternativa hyresmodeller. Tre 

respondenter fick därför frågan om omsättningsbaserade hyror.   
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Hägglund säger att han tror att det finns ett steg för fastighetsägare och e-handlare att komma 

närmare varandra. Han poängterar dock vikten av riskspridning och förklarar att han tror att 

någon form av omsättningsbaserad hyra skulle kunna ligga till grund för en potentiell 

hyresmodell. Han förklarar att denna typ av hyresmodell, i ett marknadsläge med låg vakans, 

skulle kunna testas givet att fastighetsägaren ser potential i ett bolag och samtidigt har en liten 

vakant yta. Han tillägger dock att en sådan modell inte skulle tillämpas på en stor anläggning eller 

införas som en standardprodukt utan snarare testas på en mindre yta. Han poängterar även 

vikten av att man vid en sådan modell har en e-handelsaktör vars produkt man verkligen tror på. 

Han likställer det med en “draknäste variant”. 

 

Vidare tror han att samarbete med tredjepartslogistiker kan komma att bli ett steg i att komma 

närmare mindre e-handelsaktörer. Detta eftersom logistik ligger utanför deras kärnverksamhet. 

För fastighetsägaren blir detta ett sätt att ta marknadsandelar. Han tror även att fastighetsbolag 

på sikt kan komma att ha tredjepartslogistik som en del av deras verksamhet.  

 

Vid frågan om tillämpandet av en omsättningsbaserad hyresmodell säger Verhoeven att han tror 

att en av de anledningarna till att det inte finns inom logistiksegmentet idag är av praktiska skäl, 

nämligen att man inte lyckats lista ut hur man ska mäta omsättningen på ett kostnadseffektivt 

sätt. Han förklarar att en stor portfölj i ett sådant läge skulle innebära en enorm arbetsbelastning 

då det skulle medföra en ökad administrativ belastning.  

 

Enligt Verhoeven skulle en alternativ hyresmodell kunna vara en modell som är baserad på 

hyresgästens faktiska ytanvändning. Han tror att fastighetsmarknaden, som generellt sett är känd 

för dess stelhet och dess långa hyresavtal, kommer att röra sig mot en mer flexibel marknad där 

hyresgäster endast betalar för det de faktiskt använder. Tekniken i logistikfastigheter kan med 

fördel användas för att spåra hyresgästens faktiska ytanvändning, vilket han menar skulle 

underlätta implementering av modellen. Verhoeven tror därför mer på en sådan modell medan 

han är mer tveksam till den omsättningsbaserade modellen.  

 

Gällande den omsättningsbaserade hyresmodellen tror Kettelhoit att detta skulle skapa 

möjligheten till att erhålla högre hyra, samt attrahera nystartade bolag. Vidare lyfter respondenten 

fram att implementeringen av denna typ av modell i högsta grad är beroende av finansiärers 

ställningstagande. Han avslutar dock med att säga att det inte finns anledning att tro att 

omsättningsbaserade hyresavtal inte skulle fungera på marknaden för lager och logistik då man 

har lyckats med det inom retail. 

 

  



 

 

 

 

 37 

5.2 Hyresgästens perspektiv 

 

I följande avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna med respondenterna på 

hyresgästssidan; Apotea, H&M, KappAhl, Sportamore, PostNord och Åhléns. Vidare 

presenteras de svar som erhålls vid studiens enkätundersökning. Resultaten ligger till grund för 

hur e-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden uppfattas ur hyresgästers perspektiv. 

Vidare presenteras även respondenternas syn på flexibilitet.  

 

5.2.1 Tredjepartslogistiker 

 

E-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden 

Inledningsvis förklarade Lindgren att den snabba tillväxten som många e-handlare genomgår 

medför svårigheter i att utforma en optimerad lagerstrategi då lagerbehovet ökar snabbt från att 

vara litet till väldigt stort. Vidare påpekar respondenten att lagerhållningen även påverkas av e-

handelsaktörers ambitioner att redan från början verka på den globala marknaden.   

 

Att PostNord är en stor aktör innebär enligt Lindgren att de har möjligheten till att bygga en 

infrastruktur som passar både små och stora e-handelsbolag. Han förklarar att det för e-

handelsbolag innebär ett stort risktagande att bygga ett eget lager eller hyra ett lager direkt från 

ett fastighetsbolag. Att e-handlare generellt sett är i behov av en logistikpartner samtidigt som de 

söker flexibilitet i lagerutrymme menar Lindgren leder till att PostNord kan teckna långa 

hyresavtal med fastighetsägare. Han påpekar dock att många fastighetsbolag erbjuder 

expansionsmöjligheter men att få erbjuder möjligheten att göra sig av med yta under en kort tid, 

vilket är något som PostNord kan erbjuda sina kunder. 

  

Av intervjun framgick det att tidigare traditionella TPL-affärer utgick ifrån att man skrev långa 

hyresavtal med sina kunder. Idag tecknar PostNord långa hyresavtal med fastighetsägare men 

kortare avtal med sina kunder. Anledningen till att utvecklingen gått åt detta håll menar Lindgren 

är den växande e-handeln samt att efterfrågan på flexibilitet efterfrågas av e-handelsaktörer i allt 

större utsträckning. 

 

Lindgren belyser det faktum att man idag gör mer flexibla investeringar, både som 

tredjepartslogistiker och fastighetsägare. Han menar på att det blir vanligare att man vid 

projektering för ett nytt lager har i åtanke att flera e-handelsbolag kommer dela på ytan. Där 

hyresgästerna utgörs av stabila aktörer och mindre samt nystartade e-handelsbolag, som antigen 

växer fort eller löper risk att gå i konkurs. 

  

En trend respondenten noterat är att fler av de stora e-handelsaktörerna börjar automatisera sina 

lager, samtidigt som det för ett snabbväxande e-handelsbolag är svårt att investera i automation. 

Detta tror Lindgren är en bidragande faktor till att långa hyresavtal företrädesvis kommer att 

tecknas av e-handelsbolag som nått en viss mognad och på så vis är beredda att investera i sina 

lager i form av exempelvis automation. Medan han tror att det kommer bli allt vanligare att 

snabbväxande e-handelsbolag tecknar hyresavtal som endast avser en del av ett helt lager för att 

därigenom kunna uppnå flexibilitet. Vidare tillägger Lindgren att det förekommer att e-

handelsbolag hyr gamla och mindre attraktiva industribyggnader som egentligen inte är lämpade 
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för lagerverksamhet. Detta är ytterligare ett sätt att skapa sig ytflexibilitet, menar han. Då bolaget 

kan hyra en större yta än vad de egentligen behöver på grund av det låga kvadratmeterpriset.  

 

Lagerlösning för mindre och nystartade e-handelsaktörer 

Att mindre e-handelsaktörer generellt sett väljer att betala per plock och plats beskriver Lindgren 

som ett problem för tredjepartslogistiker, eftersom det genererar för lite pengar för dem. Detta 

resulterar i att mindre e-handelsaktörer blir mindre attraktiva och att många tredjepartslogistiker 

hellre föredrar större och snabbväxande bolag. 

 

Respondenten redogör för PostNords nya koncept “Now” som ett sätt att attrahera mindre e-

handelsaktörer. Konceptet erbjuder e-handelsbolag möjligheten till att hyra lagerplats, it-system 

samt distributionslösning. Samtidigt som e-handlaren ges möjlighet till att ändra den förhyrda 

lagerytan utifrån dennes behov.  

 

Lindgren berättar även att PostNord har en trestegsmodell vilket kan jämföras med ett 

mobilabonnemang med olika nivåer. Där kunden till exempel kan välja att betala per plock och 

plats eller för pall per månad.  

 

Rollen som hyresgäst  

Respondenten upplever att den flexibilitet de söker som hyresgäst i större utsträckning finns att 

tillgå på marknaden. Han påpekar däremot att det skulle vara intressant med korttidshyra under 

vissa perioder av året. Detta motiverar han med att e-handeln ökar med cirka fem gånger under 

”Black Friday” och julhandeln. Vilket innebär att en aktör under mitten av november fram till 

mitten av januari kan ha tre till fem gånger större lagerbehov än resterande del av året. Lindgren 

menar på att PostNord kan hjälpa sina kunder att hantera säsongsvariationer genom s.k. city 

fulfilment centers. Dessa center har de som satellitlager vilket gör att de kan komma nära slutkund 

samt fungera som buffertlager.  

 

Inställningen till alternativa hyresmodeller 

Vid frågan om omsättningsbaserad hyra belyste Lindgren svårigheten med att implementera en 

sådan hyresmodell gentemot e-handlare. Lindgren förklarar detta med att nämna två hyresgäster, 

varav den ena säljer popcorn och den andra säljer klockor. Han förklarar att behovet av yta i takt 

med att omsättningen ökar blir olika för de två bolagen. Då klockor även kommer att generera 

betydligt mer i omsättning per kvadratmeter än popcorn blir en hyresgäst som säljer popcorn en 

mindre attraktiv kund för hyresvärden. Därmed tror Lindgren att det inom logistik blir svårt att 

tillämpa hyresmodeller som beror på andra faktorer än mätbara ytor. Han tillägger å andra sidan 

att hyra per kvadratmeter inte nödvändigtvis behöver vara det optimala måttet inom logistik. 

Han grundar detta på att byggnader med olika takhöjd skiljer sig avsevärt mycket i hur mycket 

hyresgästen kan lagra.  

 

 

 



 

 

 

 

 39 

5.2.2 Stora e-handelsaktörer 

5.2.2.1 E-handelns påverkan på lager och logistik 

 

Samtliga respondenter är eniga om att e-handeln kommer att fortsätta växa. De delar även 

uppfattningen om att mer yta kommer att behövas på grund av detta. Däremot lyfter samtliga 

respondenter fram olika aspekter på hur e-handelns tillväxt kommer att påverka logistiken.  

 

Berntsson påpekar att det kommer bli allt viktigare för e-handelsaktörer att finna en balans 

mellan kostnad, leveranstid till kund och tillgänglighet. Han tror även att e-handeln kommer att 

ha en större påverkan på logistik än butiks ”fulfilment”. 

 

Enligt Lindgren kommer den växande e-handeln att bidra till ett “skifte”. Han menar på att 

antalet butiksmedarbetare kommer att minska till en början medan en ökning av lager- och 

logistikmedarbetare kommer att ske. Vidare påpekar han att det vid ett sådant “skifte” kommer 

att krävas mer arbetskraft i branschen eftersom logistik i regel är mer arbetsintensivt än butik.  

 

Gällande lokaliseringar på lagerytor belyser Lindgren vikten av cityleveranser. Å andra sidan 

poängterar han att det finns svårigheter med in- och utleveranser i de allra centralaste delarna av 

storstäder samt att lagerytorna är avsevärt mycket billigare utanför dessa lägen. Respondenten ser 

därför inte några större fördelar med att ha lagerytor i stadskärnor. Enligt honom är det därför 

bättre att placera lager utanför dessa stadskärnor. Däremot tillägger han att det troligtvis kommer 

finnas en marknad för logistikverksamheter i citykärnor för de branscher som kräver en till två 

timmars leveranser.  

 

“ I USA pratas det om vad som ska göras med de stora köpcentrumen som töms på butiker. I dessa områden, 

som ofta ligger lite utanför stan, är hyrorna relativt låga. Det är nog inte helt orimligt att man skulle kunna ha en 

del fulfillment centers just i dem fastigheterna.”  

- Svante Lindgren, Åhlèns 

 

Lindgren tror att det kommer ske en förändring kring lagerhållning jämfört med hur det har varit 

historiskt. Han förklarar att man gått från att, ha stora lokala varulager och ett eget lager och 

egen lagerpersonal för butiker, till en mer centraliserad lagerhållning med centrallager. En 

förändring som Lindgren noterat på senare tid är att aktörer återgår till att ha fler lokala lager för 

att kunna erbjuda snabba kundleveranser. Han gör en koppling till Boozt och Zalando som 

nyligen etablerat separata lager i Stockholm. Detta är något respondenten tror att man kommer 

se mer av, nämligen att aktörer kommer att ha kvar sina centrallager men att satellitlager får en 

allt viktigare roll. 

 

Lindgren nämner även att satellitlager kommer att underlätta för den fysiska butiken då detta 

kommer möjliggöra snabbare varuleveranser till butik. Konsekvensen av detta kan komma att bli 

en minskning av den fysiska butikens baklager, vilket idag utgör cirka 30 procent av varulagret. 
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Enligt Lindgren kommer även fenomen som showroom att påverka detaljhandlares lagerhållning 

i den fysiska butiken. Han menar på att integreringen mellan försäljningskanaler ger dem 

möjligheten till att kunna krympa butiksytor, utan att nödvändigtvis behöva krympa deras 

sortiment. Följaktligen kommer detta resultera i mindre lageryta vid den fysiska butiken då denna 

yta kommer förskjutas till logistikyta.  

 

Vid frågan om e-handelns påverkan på lager och logistik tror Svärdson på en förflyttning av 

lager. Samtidigt som det för transportintensivlogistik finns ett mervärde att ligga i en 

logistikpunkt som Rosersberg i Stockholmsområdet, finns det fog att tro att e-handelsbolag 

kommer flytta ut från storstäder, i synnerhet Stockholm. Detta för att istället placera sina lager i 

mindre orter. Anledningen till detta tror respondenten är den överhettade arbetsmarknaden i 

storstäderna vilken leder till svårigheter att hitta arbetskraft. Detta gynnar i sin tur samhället i 

stort då arbetstillfällen flyttas från områden där det råder överskott till mindre orter med ett 

underskott av arbetstillfällen. Ett tecken på detta är att många e-handelsbolag idag har sina lager i 

Eskilstuna, Morgongåva och andra mindre orter. 

 

Kolehmainen lyfter fram att det kommer bli allt svårare för e-handelsbolag att prognostisera sin 

försäljning över en längre tidsperiod. Vilket resulterar i svårigheter att teckna långa hyresavtal 

som löper på till exempel tio år. Detta i synnerhet om hyresgästen saknar expansionsmöjligheter. 

Respondenten tror att detta kommer leda till att kortare hyresavtal efterfrågas i de fall 

expansionsmöjligheter saknas. Medan längre hyresavtal kommer vara mer attraktivt om 

hyresgästen ges möjlighet till att expandera vid ett ökat ytbehov.  

 

Feltmann anser att den logistik butiker har idag bygger på standardiserade modeller när det 

kommer till distribution- och plocklösningar. Han menar att det inte går att vara fäst i 

“klockrutiner” när det kommer till hantering av beställningar via nätet. Detta grundar sig i att det, 

till skillnad mot leverans till butik, inte går att förutspå till vem och var varorna ska levereras 

nästkommande dag och inte heller till vilken volym. Konsekvensen blir, i takt med att allt fler 

beställningar erläggs via internet, att det försvårar bolagets prognossystem. Därav blir det av stor 

vikt för detaljhandlare att hitta ett system som tar både butiks- och e-handelsvolymer i beaktning.  

 

När det kommer till bolag som bedriver både butik och e-handel tror Feltmann att en ökad e-

handel kommer leda till att dessa bolag kommer behöva slå samman sina lager och sträva mot en 

“unified retail”. Feltmann menar att det inte längre kommer vara hållbart att separata lager för e-

butik och fysisk butik. 

 

Både Berntsson, Kolehmainen och Lindgren påpekar att automatisering kommer att få en större 

betydelse. Berntsson lyfter automatiseringens betydelse för minimeringen av ledtider vilket bidrar 

till att löftet om snabbare leveranser till kund kan uppnås. Automation får även en betydelse för 

utformningen av lokaler och investeringsnivåer, enligt honom. Kolehmainen uttrycker att 

automationslösningar bidrar till att kunna hantera större volymer på ett mer effektivt sätt samt till 

att kunna öka både produktivitet och kapacitet. Medan Lindgren även belyser det faktum att 

många automationsanläggningar byggs på höjden, vilket gör att takhöjden blir viktigt för att 

kunna implementera automatiserade lager. Vidare påpekar Lindgren en annan aspekt av 

automatiseringen. Nämligen att det kan skapa incitament för en detaljhandlare att äga sitt eget 
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lager. Eftersom det kan bli riskabelt att göra dyra investeringar och bygga in sig i strukturen på en 

fastighet som man inte äger. 

5.2.2.2 Flexibilitet 

 

Fyra av fem respondenter upplever att den flexibilitet de söker finns att tillgå på marknaden idag. 

Samtidigt lyfter en respondent fram vikten av att fastighetsbolag hittar finansierings- och 

byggformer som främjar flexibilitet. Ytterligare en typ av flexibilitet som efterfrågas är flexibilitet 

som syftar till att underlätta anpassningen för automatisering. Vidare verkar den rådande 

konjunkturen inte påverka de tillfrågade respondenternas efterfrågan på flexibilitet i större 

utsträckning. 

 

Enligt Svärdson finns inte den optimala flexibiliteten för en e-handlare på marknaden. Han menar 

att optimalt vore en variant som möjliggör att en hyresgäst hyr det antalet kvadratmeter som 

denne behöver för stunden med möjligheten att ändra ytan vid förändrade behov. Samtidigt som 

hyresgästen ges exklusivitet till lokalen i fråga. Detta menar han är optimalt, men närmast 

utopiskt av den anledningen att någon måste betala för den vakanta ytan.   

 

Ytflexibilitet 

Det råder delade meningar kring inställningen till att kunna utvidga eller minska den förhyrda 

ytan under avtalstiden. Men tydligt är att en majoritet av respondenterna upplever denna 

möjlighet som positiv. 

 

Berntsson ställer sig positiv till flexibilitet och poängterar att expansionsmöjligheter har ett värde, 

i synnerhet för bufferthantering. Enligt respondenten ger en ökad osäkerhet kring 

branschtrender generellt ett större behov av flexibilitet. Han förklarar att om tillväxttakten i 

exempelvis online-försäljning är svår att bedöma kan det vara mer komplext att beräkna behov 

av logistikyta och då kan framför allt en utvidgningsoption vara av intresse. Vidare framhåller 

han att det, i de fall automatiseringsgraden är låg och investeringarna är begränsade, kan finnas 

ett värde av att kunna frigöra yta. Berntsson menar på att det alltid finns ett värde på flexibilitet 

oavsett konjunktur. Han menar att detta grundar sig i att H&M är långsiktiga och därav kommer 

att finnas på en marknad i både låg- och högkonjunktur.  

 

Svärdson som också ser ytflexibilitet som något positivt, uttrycker att han däremot ser 

svårigheter i att erhålla flexibilitet. Han upplever däremot att det är enklare att uppnå detta i äldre 

lokaler, då man kan tillåtas att växa in i lokalen. Han uttrycker även att det i större lager, där en 

eller flera hyresgäster flyttat ut, finns en större möjlighet till att få ytflexibilitet. Han förklarar 

samtidigt att det inte finns någon uttalad flexibilitet i den lokal som byggts idag för Apotea. 

 

Kolehmainen beskriver ytflexibilitet som vitalt för bolagets fortsatta utveckling. Då att inte 

kunna växa är ett icke-alternativ för ett e-handelsbolag. Respondenten tillägger även att e-

handelsaktörer hyr med en viss mängd tillväxt i beaktning men att det är ytterst osannolikt för ett 

bolag att initialt hyra en yta som omfattar bolagets dubbla ytbehov.  Vidare uttrycker han att 

fastighetsägare borde lämna sitt industriella tänk och anamma ett “e-handelstänk” för att kunna 
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attrahera hyresgäster med stor tillväxtpotential. Därtill förklarar Kolehmainen att de i dagsläget 

besitter en utbyggnadsoption som avser en närliggande markyta till deras befintliga lager. 

Optionen är en överenskommelse mellan kommun, en fastighetsägare och Sportamore. Där 

kommunen har gått med på att reservera en markyta i deras ägo till Sportamore. Optionen 

innebär att fastighetsägaren endast å Sportamores räkning får förvärva marken och uppföra en 

byggnad. Under en viss tidsperiod hålls marken reserverad till dess att bolaget nyttjar optionen. 

Detta innebär att Sportamore erhållit ytflexibilitet utan att fastighetsägaren behövt göra en 

investering som står tom i väntan på deras tillväxt samt att kommunen i fråga erhållit 

etableringar. 

 

Gällande att kunna minska lagerytan under hyrestiden tror Kolehmainen att det är få e-handlare 

som behöver minska sin yta, samtidigt som han säger att det givetvis finns en fördel i att kunna 

göra det. Enligt hans uppfattning är det betydligt enklare att få minska den förhyrda ytan, 

exempelvis genom en underuthyrning, än att få lägga till mer yta på marknaden idag. 

 

Lindgren ser inte att det för deras verksamhet kommer vara aktuellt att minska den förhyrda 

lagerytan. Han tror snarare att det kommer handla om att växa och utvidga sin verksamhet allt 

eftersom att e-handeln växer. Han förklarar att Åhléns idag har möjlighet till att utvidga deras 

lageryta genom ett first-choice avtal men att det för närvarande snarare är frågor som rör teknik 

och infrastruktur som påverkar valet av lokal.  

 

För KappAhls verksamhet finns det, enligt Feltmann, inget behov av ytflexiblitet och således ser 

respondenten inga fördelar med det. Han förklarar detta med att KappAhl har ett 

distributionscenter som klarar av en stor försäljningsvolym. Vidare tror respondenten heller inte 

att de kommer att fördubbla försäljningen inom en snar framtid, vilket ger fog till att tro att 

ökningen inom online-försäljningen kommer att bli hanterlig. 

 

Flexibla löptider 

”Vi har byggt en automationslösning och den flyttar man inte på hur som helst, därför är det viktigt att vi kan 

växa i den befintliga lokalen. Då kan vi också teckna ett längre hyresavtal.” 

- Jonas Kolehmainen, Sportamore 

 

Samtliga respondenter är inne på samma spår gällande avtalslängder, nämligen att längre löptider 

är att föredra men att det i grund och botten hänger ihop med investeringsgraden i byggnaden 

samt bolagets mognadsfas. Därtill lyfter samtliga respondenter olika perspektiv till varför kortare 

hyresavtal kan vara fördelaktigt.  

 

Kolehmainen upplever att många fastighetsbolag lever kvar i en värld där man tecknar långa 

hyresavtal. Men han menar samtidigt på att ju flexiblare ett hyresavtal är i form att hyresgästen 

får tillgång till mer yta vid framtida behov, desto längre avtal är denne villig att teckna. Enligt 

honom skulle Sportamore till exempel inte teckna ett tioårigt avtal utan en utbyggnadsoption. 

 

Enligt Lindgren är det en fördel med korta hyresavtal om man som hyresgäst är osäker på om 

lokalens beskaffenhet kommer att stödja bolagets framtida affärsmodell. När man däremot hittat 

en affärsmodell eller lösning för sin lagerhållning tror han att det blir fördelaktigt med 
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långsiktighet. I sådant fall blir längre avtal som löper på cirka sex till tio år förmånligt då det även 

inbegriper lägre hyreskostnader för hyresgästen. Vidare påpekar Lindgren att avtalets längd även 

är betingat av om hyresgästen bedömer att en eventuell flytt kommer att bli kostsam eller ej.  

 

Medan det för mindre verksamheter eller på nya marknader kan finnas ett värde i korta 

hyresavtal, lyfter Berntsson fram att det för stora verksamheter kan vara mer optimalt med längre 

hyresavtal med brytklausuler.  

 

Svärdson ser fördelar i flexibla löptider och poängterar att han ser det som ett annat sätt att lösa 

frågan om ytflexibilitet. Vidare tillägger Svärdson att det vore otroligt värdefullt att erhålla både 

ytflexibilitet och flexibla löptider. 

 

I frågan om vilken avtalslängd som är mest optimal för respondenternas verksamhet svarar 

majoriteten att långa hyresavtal är mest gynnsam. Detta grundar sig i de stora 

lokalinvesteringarna som de gjort. Svärdson gör även gällande att korta löptider är att föredra när 

ett e-handelsbolag är mindre eftersom förändringar i bolaget då sker relativt snabbt. Ju större ett 

bolag blir desto långsammare sker förändringarna i verksamheten, menar han. Följaktligen blir 

hyresavtal med långa löptider mer fördelaktigt för stora och mer mogna företag.  

 

Orsakerna till varför hyresavtal med korta respektive långa löptider efterfrågas sammanfattas i 

tabellen 5.  

 

Tabell 5: En sammanställning av orsaker till korta respektive långa löptider. 

 

Betalningsvilja för flexibilitet 

Kolehmainen uttrycker att det inte finns en högre betalningsvilja för flexibilitet varken vad det 

gäller tid eller yta. Han styrker detta med uttalandet om att Sportamore inte betalar något för den 

utbyggnadsoption som de besitter idag. För Berntsson å andra sidan, finns en högre 
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betalningsvilja för flexibilitet med avseende på tid och yta vid en osäker marknad. Han menar 

även på att när investeringsgraden är låg kan korta hyresavtal ha en premie. Detta gäller även för 

ytflexibilitet, i synnerhet med avseende på expansionsmöjligheter. 

  

Feltmann påpekar att varken kortare avtal eller ytflexibilitet är av en sådan betydelse för 

KappAhls verksamhet att de kan tänka sig betala en högre hyra för det. Han lyfter istället att 

lokalisering nära slutkund har ett högt värde. 

 

5.2.3 Små e-handelsaktörer  

 

I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökning som skickades ut till små och 

medelstora e-handelsaktörer. 

 

Små e-handelsaktörers syn på flexibilitet 

I den grupp som varit verksamma i över tio år har två tredjedelar haft en omsättningstillväxt på 

mellan 10 och 40 procent mellan åren 2016 och 2017. Medan resterande del har haft en negativ 

tillväxt. Samtliga respondenter med positiv tillväxt i denna grupp angav att de efterfrågar 

flexibilitet med avseende på yta samt att detta var viktigt eller mycket viktigt vid valet av 

lagerlokal. Däremot var möjligheten till tecknandet av kortare löptider mindre viktig. Vidare 

angav samtliga med positiv tillväxt att de skulle kunna tänka sig att betala en högre hyra för att 

erhålla ytflexibilitet. Medan den tredjedel som haft en negativ tillväxt angav att flexibilitet var 

oviktigt och något de inte efterfrågar. Samtliga respondenter i denna kategori angav att 

möjligheten till tecknandet av hyresavtal med kortare löptider var mindre alternativt inte alls 

viktigt vid valet av lagerlokal. 

  

I den grupp som varit verksamma i mellan fem till tio år har samtliga haft en positiv tillväxt. Tre 

fjärdedelar angav att de efterfrågade flexibilitet med avseende på både tid och yta samt att detta 

var viktigt eller mycket viktigt vid valet av lagerlokal. Vidare angav två tredjedelar av de som 

efterfrågade flexibilitet att de skulle kunna tänka sig att betala en högre hyra för den efterfrågade 

flexibiliteten. En fjärdedel av denna grupp efterfrågade varken ytflexibilitet eller flexibla löptider 

och ansåg att detta var mindre viktigt vid valet av lagerlokal. 

  

I den grupp som funnits i fem år eller mindre efterfrågade samtliga respondenter flexibilitet. 

Varav 80 procent efterfrågade flexibilitet med avseende på både tid och yta. Medan resterande 20 

procent endast efterfrågade flexibilitet med avseende på yta. Vidare angav 60 procent att de 

skulle kunna tänka sig att betala en högre hyra för den efterfrågade flexibiliteten. Samtliga 

respondenter i denna grupp svarade att möjligheten till ytflexibilitet var antingen mycket viktigt 

eller helt avgörande vid valet av lagerlokal. 
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I figur 5 presenteras en sammanställning av samtliga respondenters svar från 

enkätundersökningen i frågan om hur viktigt ytflexibilitet och flexibla löptider är vid vad av 

lagerlokal.  

 

 

Vidare presenteras efterfrågan samt betalningsviljan hos respondenter som efterfrågar flexibilitet 

i figur 6, nedan.   

 

 
 

Figur 6: Presenterar efterfrågan samt betalningsviljan för flexibilitet. 

  

 
Figur 5: Presenterar ytflexibilitet och flexibla löptider betydelse vid vad av lagerlokal. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin som tidigare presenterats. Genom detta besvaras 
studiens frågeställningar.  

6.1 E-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden 

 

Det råder inget tvivel på att e-handeln påverkar fastighetsmarknaden för lager och logistik. Den 

växande e-handeln, som av litteraturstudien att döma inte verkar ha nått sin topp, leder till en 

ökad efterfrågan på logistikytor. Detta är en av de främsta drivkrafterna till varför fastighetsägare 

idag är riskbenägna nog att bygga på spekulation i primärlägen. Efterfrågan på citynära logistik 

drivs även av den växande e-handeln tillsammans med konsumenternas krav på snabbare 

leveranser. Den höga efterfrågan i kombination med den oelastiska utbudskurvan driver upp 

hyrorna för lager- och logistikfastigheter, vilket i sin tur resulterar i högre fastighetsvärden inom 

segmentet.  

 

Å andra sidan, som många intervjurespondenter påpekade, kommer uppförandet av nya 

logistikytor i citynära lägen i konflikt med att det i dagsläget är mer lönsamt att bygga bostäder i 

sådana lägen. Värt att nämna är att det inte endast är lönsamheten som avgör tillförandet av 

citynära logistikytor, utan att det även är en fråga om stadsplanering. Då det utifrån 

intervjusvaren att döma finns ett starkt behov av att logistiken ska bli mer inkluderad i 

stadsplaneringen. För att efterfrågan om citynära logistik ska kunna mötas kommer det därför 

sannolikt att krävas att kommuner och andra beslutsfattande organ inser vikten av de förändrade 

konsumentpreferenserna. Detta konkretiseras av den option som Sportamore erhållit där 

kommunen spelar en betydande roll i bolagets möjlighet till en utbyggnad vid ökat ytbehov. Det 

kan således argumenteras för att kommunen, bland annat, har en flexibilitetspåverkande roll när 

det kommer till fastighetsägares möjlighet till att erbjuda ytflexibilitet med avseende på utökning 

av yta.   

  

Det framkom upprepade gånger att satellitlager får en allt viktigare roll för stora e-

handelsaktörers logistikverksamhet. Detta då de utgör ett viktigt redskap för att minska ledtider 

då de är lokaliserade närmare slutkund. Däremot finns det svårigheter i att uppföra lager nära 

slutkund, vilket med hänsyn till den starka efterfrågan på detta sannolikt skulle kunna leda till en 

ökad attraktivitet i omvandling av ytor i citynära lägen. Det tidigare nämnda förutsätter dock, att 

lager- och logistikytor skulle generera högre hyresintäkter än andra lokalslag för fastighetsägare. I 

ett sådant fall skulle omvandlingar företrädesvis vara aktuellt för ytor som hyrs ut till 

verksamheter som idag är konkurrensutsatta av e-handeln, såsom fysiska butiker i köpcentrum. 

Även mindre attraktiva lokaler i mycket centrala lägen som till exempel äldre kontorsytor skulle 

kunna vara av intresse som logistikytor. Framförallt när det kommer till delbranscher inom e-

handeln som har kunder med än högre krav på snabba leveranser, som exempelvis mathandel på 

nätet som kan kräva timleveranser. Vidare framgick även att aktörer som både bedriver 

försäljning via e-handel och fysiska butiker, och använder sig utav satellitlager kan komma att 

behöva mindre lager vid den fysiska butiken.  

 

E-handeln kommer således, förutom att konkurrera mot den fysiska butiken i antalet 

etableringar, påverka varulagret för detaljhandlare som bedriver både e-handel och försäljning i 
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fysisk butik. Detta kommer förmodligen ge upphov till än fler uppkomster av nya koncept och 

alternativa etableringar i butikstäta områden. Ur ett logistikperspektiv kan det tänkas att en 

förskjutning av yta från traditionella fysiska butiker till lager- och logistiklokaler kommer att ske, 

vilket kan styrkas med det faktum att e-handelsaktörer alltid kommer att ha ett gediget 

lagerbehov. Vidare kan en annan aspekt tänkas ha en inverkan på lager- och logistiksegmentet, 

nämligen att digitaliseringen tillsammans med globaliseringen kommer vidga marknaden för e-

handelsaktörer vilket i sin tur kan komma att innebära att större lagerytor kommer behövas 

generellt.  

 

Till följd av e-handeln har även efterfrågan på moderna lager och automationslösningar ökat. 

Detta kommer säkerligen ställa krav på utformning av byggnader och leda till ökade 

investeringsnivåer i byggnaderna framöver. Empirin visar även att det för större e-handelsbolag 

med höga lokalinvesteringar finns incitament till att vilja äga sina egna lokaler. Följaktligen 

kommer det sannolikt att leda till en ökad efterfrågan på förvaltningstjänster. Samtidigt som det 

för fastighetsbolag i samband med detta sannolikt kommer att finnas en affärsidé i att utveckla 

förvaltningsorganisationer i samarbete med tredjepartslogistiker alternativt att utveckla 

spetskompetens inom detta område.  

 

6.2 Flexibilitet för e-handelsaktörer  

 

Vid studerandet av branschrapporter under litteraturstudien framkom det att e-handeln är 

drivkraften bakom efterfrågan på flexibla logistikytor och hyresavtal med kortare avtalstider. 

Empirin i denna studie visar dock på att större detaljhandelsaktörer nästan uteslutande 

efterfrågar ytflexibilitet när det kommer till flexibla hyresförhållanden, samtidigt som intresset för 

korta hyresavtal i sig verkar svalt. Vidare verkar detaljhandelsaktörer som bedriver försäljning via 

både e-handel och fysisk butik inte vara i lika stort behov av flexibilitet som renodlade e-

handelsbolag.  

 

Den flexibilitet som efterfrågas av etablerade e-handelsaktörer är företrädesvis möjligheten till att 

kunna utvidga den förhyrda ytan under avtalstiden, medan att kunna minska den förhyrda ytan 

verkar vara mindre eftertraktat av större e-handelsaktörer. Detta skulle närmare kunna förklaras 

med aktörernas starka tro om att e-handeln kommer att fortsätta växa. Men även med att det, 

som studien påvisade, i dagsläget är lättare för en hyresgäst att göra sig av med delar av en 

förhyrd yta (genom en underuthyrning) än att få addera yta. Vidare verkar det finns en 

korrelation mellan ytflexibilitet och hyresavtal med korta respektive långa löptider. Nämligen att 

om en hyresgäst ges möjlighet till expansion av den förhyrda ytan blir korta löptider oväsentliga 

ur ett flexibilitetsperspektiv om ett hyresavtal med brytklausul ingås av parterna. Det blir snarare 

fördelaktigt med långa hyresavtal för en hyresgäst som gjort stora investeringar i en lokal. Man 

kan dock fråga sig om detta förhållningsätt skulle se annorlunda ut om det skulle råda 

lågkonjunktur. Det vill säga om detaljhandlare i mer utsatta branscher hade kommit till att 

värdera möjligheten till att minska ytan högre.  

 

Utifrån resultatet att döma råder det en stark efterfrågan på flexibilitet hos mindre e-

handelsaktörer. Detta i synnerhet med avseende på ytflexibilitet vilket är i samsyn med större e-

handelsaktörer. Det verkar dock föreligga en större efterfrågan på hyresavtal med korta löptider 
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hos mindre aktörer om man jämför med stora aktörer. Utifrån intervjuerna med de större 

aktörerna kan en av anledningarna till detta vara att mindre och nystartade aktörer inte gör lika 

stora lokalinvesteringar, vilket gör att de inte löper risken att få lämna en dyr investering vid 

avtalets utgång. För mindre e-handelsaktörer verkar emellertid korta löptider vara av mindre 

betydelse vid valet av lagerlokal i jämförelse med ytflexibilitet som rankas högre. Det vore dock 

intressant att vidare utreda i vilket avseende ytflexibilitet är viktigt för dessa aktörer, det vill säga 

om minskning eller utvidgning av yta är mest eftertraktat, då enkätstudien inte omfattade denna 

fråga. Detta i synnerhet då expansionsmöjligheter, som tidigare nämnt, är vitalt för större e-

handelsaktörer medan minskning av yta inte är av någon större betydelse, vilket väcker frågan 

om mindre e-handelsaktörers syn avseende minskningsmöjligheter. 

 

En betalningsvilja för flexibilitet verkar inte föreligga hos större e-handelsaktörer, utan erbjudan 

om flexibilitet verkar snarare ses som en självklarhet för dessa aktörer. För fastighetsägare kan 

detta betyda att den som inte klarar av att erbjuda flexibilitet kan väljas bort av hyresgäster (precis 

som e-handelsaktörer som inte erbjuder en fraktfri leverans riskerar att väljas bort av 

konsumenter).  

 

Samtliga tillfrågade stora e-handelsaktörer anser att den flexibilitet som de efterfrågar till stor del 

finns att tillgå på marknaden idag. Samtidigt är det av vikt att ha i åtanke att dessa är stora aktörer 

och därav har ett fördelaktigt förhandlingsläge. Det fördelaktiga förhandlingsläget kan även 

förklara avsaknaden på betalningsvilja för flexibilitet. För mindre e-handelsaktörer verkar det 

däremot finnas en betalningsvilja för flexibilitet. Detta kan i kontrast bero på att mindre aktörer 

har ett sämre förhandlingsläge i och med att de hyr ett mindre antal kvadratmeter. Att det saknas 

incitament för fastigsägare att erbjuda små e-handelsaktörer flexibilitet utan någon kompensation 

blir således tämligen förståeligt.  

 

6.3 Utbud på flexibilitet 

 
I tabell 5 analyseras vilka incitament det finns för fastighetsägare att erbjuda olika av flexibilitet.   

 

Tabell 5: Redogör vilka incitament det finns för fastighetsägare att erbjuda flexibla hyresavtal. 

Benämning  Incitament för fastighetsägare 

 

First-choice avtal Fastighetsägare kan erbjuda ytflexibilitet utan att ta på sig vakansrisk. 

Eftersom de har rätt att hyra ut ytan till en annan hyresgäst om den första 

hyresgästen avstår. 

Instegsmodell Fastighetsägare kan attrahera växande e-handelsbolag som kan visa sig bli en 

större e-handelsaktör i framtiden. 

Utbyggnadsoption Ett bra sätt att attrahera kunder med stora expansionsplaner samtidigt som 

fastighetsägaren får en möjlighet att hyra ut mer yta. 

Om- och runtflytt Minimerar risken att förlora hyresgäst som plötsligt inte tillfredsställs av den 

förhyrda ytan. 

Avknoppningsoption Minimerar risken att förlora hyresgäst som hyr en stor yta och plötsligt inte 

tillfredsställs av den förhyrda ytan. 

Underuthyrning Ett sätt för fastighetsägaren att erbjuda flexibilitet utan att ta på sig någon 

ekonomisk vakansrisk. 

Hyresavtal med brytklausul Vid avtalets tecknande är utgångspunkten långsiktighet. 
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6.4 Flexibilitetspåverkande faktorer 

 
Ett antal parametrar som påverkar en fastighetsägares möjlighet till att erbjuda flexibilitet 

framgick av resultatet. När det kommer till att erbjuda flexibilitet är storleken på fastighetsbolag 

och bestånd, avståndet från primärlägen och citynära lägen samt marknadsläget viktiga 

parametrar.  

 

Storlek på bolag och bestånd 

Ett stort bestånd leder till att fastighetsägare enklare via omflyttning av hyresgäster kan erbjuda 

flexibilitet inom sitt befintliga bestånd. Detta eftersom större bestånd möjliggör att högre 

rörlighet kan alstras bland hyresgäster. Många av respondenterna påpekade just detta i 

intervjuerna. Nämligen att en anledning till att de kan erbjuda flexibilitet är på grund av deras 

stora fastighetsbestånd.  

 

Ett kapitalstarkt fastighetsbolag borde även i större utsträckning kunna erbjuda deras hyresgäster 

flexibilitet genom möjligheten till en stor projektvolym. Om en fastighetsägare ständigt har en 

projektvolym innebär det att denne kan erbjuda en hyresgäst med förändrat ytbehov att flytta in i 

lokalerna vart efter som ytor blir färdigställda. Att bygga på spekulation kan därmed indirekt 

betraktas som en möjlighet för fastighetsägare att erbjuda sina hyresgäster flexibilitet. Detta 

eftersom e-handelsaktörers behov av mer yta kan uppstå relativt plötsligt. Följaktligen bidrar 

spekulationsbyggnation till ett ökat utbud på logistikytor, vilket gynnar hyresgästers 

oförutsägbara ytbehov.  

 

Lokalens läge och beskaffenhet 

Resultatet påvisar att läget på en fastighet påverkar möjligheten till att erbjuda flexibilitet. 

Möjligheten till att erbjuda ytflexibilitet respektive flexibla löptider har visat sig skilja sig 

beroende på avståndet till primärlägen och citynära lägen. I figur 7 illustreras hur ytflexibilitet 

respektive flexibla löptider varierar med läget.  
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Figur 7: Illustration på vilken typ av flexibilitet som erbjuds beroende på avståndet till primärlägen eller 

citynära lägen. 

Det finns flera anledningar till varför fastighetsägare saknar incitament till att erbjuda utvidgning 

av den förhyrda ytan i primärlägen (område A i figur 7). Den huvudsakliga anledningen till detta 

är att det råder hög efterfrågan i dessa områden vilket gör det omotiverat att erbjuda 

expansionsmöjligheter. Den höga efterfrågan tillsammans med den starka tron om att e-handeln 

kommer fortsätta att växa bidrar samtidigt till att fastighetsägare (allt annat lika) kan erbjuda 

korta löptider utan att ta på sig vakansrisk och samtidigt kunna dra fördel av en eventuell 

hyrestillväxt.  

 

Det föreligger även svårigheter i att erbjuda expansionsmöjligheter i citynära lägen. Främst av 

den anledningen att möjligheten till att tillföra nya logistikytor är begränsad på grund av 

konkurrens från alternativa markanvändningar. Medan det i stadskärnor torde vara bristen på 

plats som är problemet då det sannolikt inte kommer att uppföras nya lager- och 

logistikbyggnader där. Givet att fysiska förutsättningar ges till lager- och logistikfastigheter borde 

däremot kortare löptider bli enklare att erbjuda i både citynära lägen och stadskärnor eftersom 

det, på samma sätt som i ett primärläge, råder en hög efterfrågan på citynära logistik. Å andra 

sidan bör det vara enklare att låta en hyresgäst minska sin yta under hyrestiden i både primär- och 

citynära lägen då den höga efterfrågan underlättar underuthyrning.  

 

Längre avstånd från primär- och citylägen (område B och C i figur 7) ökar möjligheten för en 

fastighetsägare att kunna erbjuda ytflexibilitet i form av expansionsmöjligheter samtidigt som 

möjligheten till att erbjuda hyresavtal med kortare löptider begränsas. Detta grundar sig i att 

efterfrågan avtar i takt med att avståndet från dessa lägen blir längre samtidigt som utbudet på 

mark för lager-och logistik inte är lika begränsat. En konsekvens av den avtagande efterfrågan 

gör att fastighetsägare föredrar längre hyresavtal för att säkra sina kassaflöden och minimera 
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vakansrisken. Samtidigt som det för fastighetsägaren är enklare att få tillgång till mark om en 

hyresgäst vill expandera i dessa lägen till skillnad från i primärlägen och citynära lägen.     

 

Vidare påverkar lokalens beskaffenhet möjligheten till att erbjuda flexibilitet. Då det råder hög 

efterfrågan på moderna lokaler bör fastighetsägare med moderna lokaler vara mer benägna till att 

teckna hyresavtal med kortare löptider. Detta då vakansrisken för dessa lokaler är lägre än för en 

äldre lokal med i övrigt samma egenskaper.  

 

Marknadsläge 

Fastighetsmarknadens cykliska natur gör även att marknadsläget blir en påverkande faktor i fråga 

om att kunna erbjuda flexibilitet.   

 

I en uppåtgående marknad finns det incitament för en fastighetsägare att erbjuda hyresavtal med 

kortare löptider. Detta för att avkastningskraven på fastighetsmarknaden minskar vilket 

kompenserar för ”tappat kassaflöde” och gör att det råder mindre oro för att få lokalerna 

uthyrda. Fastighetsägare kan således dra fördelar av den ökande marknadshyran. När marknaden 

å andra sidan når en “topp” finns det incitament för fastighetsägare att teckna långa avtal. Detta 

för att säkra ett stabilt kassaflöde över tid till en hög hyra. 

 

I en nedåtgående marknad finns det incitament för en fastighetsägare att teckna hyresavtal med 

långa löptider. Detta för att säkra ett stabilt kassaflöde över tid till en så hög hyra som möjligt 

innan hyresnivån minskar. När marknaden å andra sidan når sin “botten” är det optimala för en 

fastighetsägare att teckna hyresavtal med korta löptider förutsatt att marknaden vänder inom en 

snar framtid. Detta för att inte binda upp sig på en låg hyra över en lång tidsperiod och förlora 

på detta när marknaden vänder uppåt igen.  

 

Det bör även tilläggas att det för en fastighetsägare är svårt att veta om man befinner sig på 

toppen respektive botten. Därför kan fastighetsägare i praktiken resonera annorlunda än de ovan 

nämnda scenarierna.   

 

Vakansgraden följer till stor del marknadsläget men kan även hänföras till den enskilda 

fastighetsägarens bestånd, varför även denna har en inverkan på flexibilitet. Ett stort bestånd bör 

leda till att fastighetsägare är mer villiga att ta på sig en vakansrisk i ett försök till att erbjuda 

flexibilitet. Detta eftersom en vakant yta slår mindre på den totala vakansgraden i beståndet än 

vad samma vakanta yta hade gjort på ett mindre bestånd. Däremot visar resultatet att det finns en 

motvillighet att ta på sig vakansrisk för att erbjuda flexibilitet utan någon kompensation för detta. 

Det grundar sig i att det råder hög efterfrågan på lager- och logistikytor generellt vilket gör att ett 

sådant risktagande blir irrationellt. 

 

En annan aspekt är att vakansgraden i ett bestånd kan ha en viss påverkan på fastighetsägarens 

inställning till att låta en hyresgäst växa in i en lokal över tid. Eftersom vakansgraden i det egna 

beståndet många gånger hänger ihop med vakansgraden på marknaden kan man tänka sig att det 

vid en nedåtgående marknad kommer att vara fler fastighetsägare som tillåter hyresgästerna att 

växa in i lokalen. Å andra sidan kan man ju fråga sig om hyresgästers behov av att kunna växa in i 
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lokaler kommer att vara lika stort i ett sådant marknadsläge. Det finns därav anledning att tro att 

en hög vakansgrad i vissa fall kan leda till högre ytflexibilitet. 

 

6.5 Hur efterfrågan på flexibilitet kan mötas 

 

Positioneringskartan nedan, se figur 8, redogör för utbudet på flexibilitet på marknaden idag och 

hur denna rankas utifrån en e-handelsaktörs perspektiv. Vidare presenteras även den flexibilitet 

som hade varit optimal ur en större e-handelsaktörs perspektiv.   

 

 
Figur 8: Positioneringskartan illustrerar vilken typ samt grad av flexibilitet de olika flexibilitetsformerna ger 

och hur stort incitament dessa ger till att teckna hyresavtal med långa respektive korta löptider. 

Som tidigare nämnt finns det ett antal sätt för en hyresgäst att erhålla ett ytflexibelt 

hyresförhållande. Däremot kan det argumenteras för att en instegsmodell, utbyggnadsoption, 

avknoppningsoption och underuthyrning är de former som ger hyresgästen flexibilitet på dennes 

premisser. Medan first-choice avtal och om- och runtflytt är beroende av andra hyresgäster. Ser 

man till first-choice avtal finns det en risk att hyresgästen blir tillfrågad om en yta när denne inte 

riktigt är redo för det.  

 

I förhållande till de ovan nämnda flexibilitetsformerna ger avtal med brytklausul incitament till 

att teckna de längsta hyresavtalen. Detta kan motiveras med att möjligheten till att kunna göra 

avsteg från avtalet, ur hyresgästensperspektiv, kan ses som ett kortare hyresavtal med garanti till 

förlängning.  

 

Optimal flexibilitet 

Empirin visar på att möjligheten till utvidgning av den förhyrda ytan är värdefull för en större e-

handelsaktör. I synnerhet om denna utvidgning kan ske när hyresgästen väl behöver det. Empirin 

visar även på att om stor möjlighet ges till att kunna utvidga den förhyrda ytan är längre löptider 
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att föredra för dessa aktörer. Det som blir optimalt för en stor och väletablerad e-handelsaktör är 

således avtal med långa löptider och utvidgningsmöjligheter. 

 

Genom att erbjuda denna typ av ytflexibilitet kommer e-handelsaktörer vara mer villiga till att 

teckna längre hyresavtal eftersom detta innebär en säkerhet för dem med. På så vis kan 

fastighetsägare möta efterfrågan på flexibilitet samtidigt som de kan uppnå deras strävan om att 

teckna långa hyresavtal. 

 

För mindre eller nystartade e-handelsaktörer råder större osäkerhet kring framtiden samtidigt 

som dessa aktörer löper en större risk att plötsligt gå i konkurs eller stöta på hinder som gör att 

deras verksamhet tar en annan vändning. Å andra sidan har dessa bolag även chans att drastiskt 

öka deras omsättning vilket är ett incitament till att fastighetsägare även skulle vilja inkludera 

dessa aktörer i sin hyresgästportfölj. Till skillnad mot tredjepartslogistiker verkar fastighetsägare i 

dagsläget inte ha en hyresmodell som attraherar mindre e-handelsaktörer. Detta skulle kunna 

bero på ett bristande intresse från fastighetsägarnas sida alternativt att de inte lyckats hitta en 

hyresmodell som gör det lönsamt att ha denna målgrupp som hyresgäst utan en större 

riskexponering.  
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6.6 En alternativ hyresmodell 

 
För att fastighetsägare ska kunna attrahera mindre e-handelsaktörer kommer det att krävas ett 

nytt angreppssätt. För dessa aktörer torde hyresavtal med kortare löptider alternativt en lösning 

som tillåter både expansion och reduktion av yta vara av värde.  

 

I ett försök att kunna attrahera denna målgrupp diskuterades en omsättningsbaserad hyra med 

några respondenter. Ett argument som styrker att en omsättningsbaserad hyra bör implementeras 

gentemot mindre e-handelsaktörer är att det, utifrån denna studie att döma, finns en 

betalningsvilja för flexibilitet hos dessa aktörer. Detta motiverar tron om att dessa skulle vara 

villiga att erlägga en del av sin omsättning för att erhålla flexibilitet. Med fördel skulle en 

omsättningsbaserad hyra i kombination med en instegsmodell som ger en hög grad av flexibilitet 

för hyresgästen kunna implementeras. En omsättningsbaserad hyra skulle kunna vara en lösning 

på hur riskspridning mellan en fastighetsägare och en e-handlare skulle kunna hanteras vid ett 

sådant hyresförhållande. I figur 9 illustreras vilken risk samt lönsamhet en omsättningsbaserad 

hyra skulle kunna medföra en fastighetsägare genom att erbjuda hyresgästen en möjlighet att 

växa in i lokalen.  

 

 
Figur 9: Illustrerar när en omsättningsbaserad hyra blir lönsam. 

För att en hyresgäst ska kunna växa in i en lokal behöver det finnas yta som denne kan hyra när 

behovet väl uppstår. Detta innebär att fastighetsägaren måste låta den yta som hyresgästen kan 

komma att behöva vara vakant. Initialt innebär detta att fastighetsägaren får stå för 

vakanskostanden, vilket i figuren illustreras av läget mellan A och B. Vid läge B är lokalen fullt 

uthyrd till hyresgästen och därmed upphör fastighetsägarens ekonomiska vakans.  

 

I läge A i figuren hyr hyresgästen till marknadshyra för ytbehovet vid avtalets tecknade vilket 

utgör det fasta delen av hyran. Fram tills att hyresgästen genererar en omsättning som når läge B, 

medför en omsättningsbaserad hyra en hyresförlust för hyresvärden då denne hyr ut utan någon 

kompensation för den ekonomiska vakansen. Med andra ord utan kompensation för den 

flexibilitet hyresgästen får. Om hyresgästen däremot får ett ökat ytbehov till följd av en ökad 
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omsättning kommer det att generera högre hyresintäkter för fastighetsägaren. Till skillnad mot 

vad hyresvärden hade fått om denne inte erbjudit flexibilitet och inte tagit på sig 

vakanskostanden initialt.  

 

Att tillämpa en omsättningsbaserad hyra blir i fallet med en snabbväxande hyresgäst mer lönsamt 

än en traditionell hyresmodell samtidigt som fastighetsägaren kan erhålla större marknadsandelar. 

Om hyresgästens omsättning å andra sidan inte ökar i den storleksordningen som generar en 

hyresintäkt lika med eller över läge B blir tillämpning av den omsättningsbaserade hyresmodellen 

förlustbringande.  

 

En fråga värd att lyfta fram är vilka löptider som skulle vara optimala för en omsättningsbaserad 

hyresmodell då långa löptider kan innebära för stor risk för fastighetsägaren om hyresgästen inte 

når läge B. Medan det med för korta löptider kan resultera i att hyresgästen inte är villig att 

förlänga avtalet med en hyresmodell baserad på deras omsättning när denne passerat läge B. I ett 

sådant läge skulle det vara mer rationellt för hyresgästen att välja en annan hyresvärd som 

erbjuder en hyra till rådande marknadsläge. Fastighetsägare kan för att förhindra detta avtala om 

att hyresgästen som erhållit en omsättningsbaserad hyresmodell stannar kvar hos hyresvärden.  

 

En omsättningsbaserad hyra skulle i praktiken vara svår implementerad enligt empirin men klart 

är att det finns ett intresse för att hitta en lösning där omsättningen utgör en del av hyran. En 

svårighet kan bland annat vara hur fastighetsägare på ett kostnadseffektivt sätt kan mäta 

omsättningen hos en hyresgäst. För att åstadkomma detta kommer det sannolikt att krävas en 

hög transparens från hyresgästens sida.  
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7. Avslutning  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien mynnat ut i. Vidare lyfts tankar som 
uppkommit under arbetets gång vilka kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området. 

 
7.1 Slutsats  

 

E-handeln ger upphov till en mängd förändringar på fastighetsmarknaden för lager och logistik. 

Några av de mest fundamentala förändringarna är att e-handeln driver på en ökad efterfråga på 

lager- och logistikytor, i synnerhet i citynära lägen. E-handeln är även drivkraften till en ökad 

efterfråga på moderna lager och flexibla hyresförhållanden. 

 

Idag erbjuder fastighetsägare ett antal varianter av ytflexibilitet, där möjligheten till att utvidga 

den förhyrda ytan under avtalstiden är den mest förekommande. Möjligheten till att minska den 

förhyrda ytan erbjuds dock inte i samma utsträckning. Hyresavtal med korta löptider erbjuds 

företrädesvis i primärlägen. Faktorer som påverkar fastighetsägares möjlighet till att erbjuda 

flexibilitet är storleken på deras fastighetsbestånd, fastighetens avstånd från primärlägen samt 

marknadsläget. 

 

Den kraftiga försäljningstillväxten inom e-handeln har bidragit till att möjligheten till expansion 

ses som en självklarhet för stora aktörer vilket medför att den fastighetsägare som inte erbjuder 

detta riskerar att förlora marknadsandelar inom e-handeln.  

 

Den slutsats som kan dras utifrån denna studie är att det skiljer sig mellan stora och små aktörers 

efterfrågan på flexibilitet, där den noterade efterfrågan på korta hyresavtal inte verkar omfatta 

större e-handelsaktörer. Detta då dessa nått en mognadsnivå som inbegriper höga 

lokalinvesteringskostnader vilket gör att de istället föredrar hyresavtal med längre löptider under 

förutsättningen att expansionsmöjligheter erbjuds. Den noterade efterfrågan på kortare 

hyresavtal kan istället betraktas som en reaktion på bristen till ytflexibilitet inom lager- och 

logistiksegmentet idag.  

 

För att erbjuda mindre e-handelsaktörer flexibilitet kommer det krävas en implementering av nya 

hyresmodeller, då dessa är mer beroende av både ytflexibilitet och kortare löptider. En sådan 

modell skulle innebära en högre riskexponering för fastighetsägare, men skulle även skapa 

möjligheten att attrahera snabbväxande e-handelsbolag. Med detta sagt, kommer fastighetsägare 

som är beredda att ta den risken kunna erhålla större marknadsandelar av e-handeln.  
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7.2 Förslag till vidare studier  

 
Räkna på nya flexibla hyresmodeller  

I studien framkom att flexibilitet värderas högt av e-handlare. Samtidigt som intervjuerna med 

fastighetsägarna visade på att det finns en viss öppenhet mot nya affärsmodeller. Med detta i 

åtanke hade det varit intressant att räkna på en hyresmodell som möjliggjorde flexibilitet för 

hyresgäster samt göra en undersökning på modellens realiserbarhet ur ett ekonomiskt, juridiskt 

och tekniskt perspektiv. En naturlig fortsättning på denna studie vore att räkna på en 

omsättningsbaserad hyresmodell. Ett annat förslag är att räkna på en, om än något utopisk, s.k. power 

by the hour modell som innebär att hyresgästen endast betalar för den faktiska ytanvändningen.  

 

Studera omvandling och byggnation av lager- och logistiklokaler 

Under studien framkom att det föreligger ett behov och en stark efterfrågan på moderna lager- 

och logistiklokaler. Detta tillsammans med den höga efterfrågan på flexibla ytor gör att 

byggnation av flexibla lagerlösningar blir intressant att studera både ur ett lönsamhets- och ett 

hållbarhetsperspektiv. Vidare blir det intressant att, ur ett lokaliseringsteoretiskt perspektiv, 

studera var det blir lönsamt att bygga eller omvandla befintliga lokaler till lager- och 

logistiklokaler.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor fastighetsägare 

 

E-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden 

1. Hur tror ni att en fortsatt ökad tillväxt inom e-handeln kommer att påverka lager- och 

logistiksegmentet? 

2. Har ni märkt av en ökad efterfrågan på flexibla hyresförhållanden generellt?   

 

Ytflexibilitet 

1. Vilken är den främsta anledningen till att hyresgäster efterfrågar ytflexibilitet idag? 

2. Finns det möjlighet för en ny hyresgäst att idag teckna hyresavtal som möjliggör att 

hyresgästen kan utvidga/minska den förhyrda ytan under avtalstiden hos er? 

3. Ser ni som fastighetsägare några fördelar med att erbjuda hyresgäster ytflexibilitet?  

4. Ställer ni högre krav på hyresgäster vid uthyrning som möjliggör att hyresgästen växer in i 

lokalen? 

5. Vilka risker ser ni i att erbjuda en hyresgäst möjligheten till att öka respektive minska den 

förhyrda ytan under avtalstiden? 

6. Hur påverkar hög/låg vakansgrad möjligheten till att erbjuda ytflexibilitet? 

  

Flexibla löptider 

1. Vilken är den främsta anledningen till att hyresgäster efterfrågar hyresavtal med korta löptider? 

2. Finns det möjlighet för en ny hyresgäst att idag teckna hyresavtal med korta löptider hos er? 

3. Ser ni som fastighetsägare några fördelar med att erbjuda hyresgäster hyresavtal med korta 

löptider?  

4. Vilka risker ser ni med hyresavtal med korta löptider? 

5. Hur påverkar konjunkturläget valet mellan att teckna hyresavtal med korta respektive långa 

löptider?  

 

Bilaga 2: Intervjufrågor hyresgäster 

 

E-handelns påverkan på lager- och logistikmarknaden 

1. Hur tror du att en fortsatt ökad tillväxt inom e-handeln påverkar ert val av lager- och 

logistiklokaler? (exempelvis. lokalisering, utformning mm.) 

2. Anser du att det finns anpassningar som blir allt viktigare när det gäller lager- och 

logistiklokaler i takt med att e-handeln blir en allt viktigare del av detaljhandeln? 

3. Anser du att integreringen mellan den fysiska butiken och e-handelsbutiken påverkar 

lagerhållningen? 

 

Ytflexibilitet 

1. Ser ni några fördelar i möjligheten till att kunna utvidga eller minska den förhyrda lagerytan 

under hyrestiden? 

   

Flexibla löptider 

1. Ser ni några fördelar i möjligheten till att teckna hyresavtal med korta löptider?  



 

 

 

 

 62 

2. Vilka avtalslängder anser ni vara mest gynnsamma för er verksamhet? 

 

Flexibilitet i allmänhet 

1. Upplever ni att flexibilitet med avseende på tid eller yta är så pass viktigt att ni skulle kunna 

tänka er att betala en högre hyra för det? 

2. Upplever ni att den typ av flexibilitet ni söker i en lokal finns att tillgå på marknaden?  

3. Ser ni att något utav följande påverkar er efterfrågan på flexibla hyresavtal; osäkerhet kring 

framtida branschtrender, konjunkturläget? 
 

Bilaga 3: Enkätundersökning  
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