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Abstract	  
	  

“Property	  owners	  who	  start	  to	  understand	  the	  new	  demands	  from	  the	  e-‐commerce	  
companies	  and	  start	  handling	  the	  risks	  it	  implies	  can	  probably	  have	  a	  lot	  to	  win.”	  	  
Johan	  Franzén,	  Catena	  

	  
The	  e-‐commerce	  sector	  is	  growing	  rapidly	  as	  a	  result	  of	  the	  current	  digitalization,	  changing	  
the	  society's	  day-‐to-‐day	  consuming	  patterns.	  E-‐commerce	  companies	  have	  a	  unique	  set	  of	  
characteristics,	  creating	  new	  demands	  within	  the	  warehouse	  and	  logistics	  segment	  in	  the	  
leasing	  market.	  Leases	  with	  durations	  between	  10-‐15	  years	  have	  traditionally	  been	  common	  
for	  warehouse	  and	  logistics	  properties.	  However	  the	  current	  trend	  is	  towards	  lease	  
agreements	  with	  shorter	  lease	  duration.	  
	  
This	  report	  intends	  to	  analyze	  how	  the	  e-‐commerce	  expansion	  affects	  the	  warehouse	  and	  
logistics	  market,	  and	  to	  determine	  if	  the	  statement	  regarding	  if	  there	  is	  a	  gap	  between	  
different	  players	  in	  the	  market	  holds.	  The	  selection	  of	  participants	  in	  the	  study	  consists	  of	  e-‐
commerce	  companies,	  property	  owners	  and	  third-‐party	  logistics	  companies.	  In	  addition	  to	  
this,	  interviews	  have	  been	  held	  with	  a	  variety	  of	  property	  consultants	  as	  well	  as	  with	  a	  
professor	  in	  retail	  and	  logistics.	  Using	  a	  qualitative	  method,	  the	  aim	  is	  to	  examine	  the	  
different	  market	  participants’	  views	  and	  perceptions	  on	  the	  subject.	  	  
	  
The	  result	  of	  the	  study	  clearly	  shows	  there	  is	  an	  asymmetry	  between	  the	  different	  
participants	  active	  within	  the	  segment.	  The	  e-‐commerce	  companies	  demand	  lease	  
agreements	  with	  shorter	  lease	  duration,	  whilst	  the	  property	  owners	  prefer	  longer	  lease	  
durations	  in	  order	  to	  decrease	  the	  risk.	  Furthermore,	  shorter	  lease	  duration	  affects	  the	  
transaction	  market	  and	  property	  value	  considerably.	  The	  demand	  for	  city	  logistics	  is	  
increasing	  and	  the	  demand	  for	  central	  warehousing	  will	  remain.	  Finally,	  it	  becomes	  more	  
common	  with	  automation	  in	  the	  warehouse	  and	  logistics	  space.	  	  
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Sammanfattning	  
	  

"De	  fastighetsägare	  som	  börjar	  förstå	  sig	  på	  de	  nya	  kraven	  som	  e-‐handlarna	  ställer	  
och	  börjar	  våga	  hantera	  det	  på	  ett	  annat	  sätt	  kan	  nog	  ha	  rätt	  mycket	  att	  vinna."	  
Johan	  Franzén,	  Catena	  

	  
Med	  digitaliseringens	  framfart	  har	  e-‐handeln	  kunnat	  blomstra	  vilket	  har	  förändrat	  
människors	  sätt	  att	  konsumera.	  E-‐handelsföretagen	  är	  en	  unik	  typ	  av	  aktör	  med	  ett	  
annorlunda	  behov	  jämfört	  med	  de	  traditionella	  detaljisterna	  på	  marknaden,	  inte	  minst	  när	  
det	  gäller	  deras	  lager-‐	  och	  logistiklösningar.	  Hyresavtal	  med	  längre	  löptid	  på	  mellan	  10-‐15	  år	  
har	  traditionellt	  sett	  varit	  vanligt	  för	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter,	  men	  utvecklingen	  går	  mot	  
kortare	  hyresavtal	  och	  flexiblare	  lösningar.	  	  

Denna	  studie	  ämnar	  till	  att	  undersöka	  hur	  e-‐handelns	  utveckling	  påverkar	  lager-‐	  och	  
logistikmarknaden.	  Vidare	  är	  syftet	  att	  fastställa	  huruvida	  det	  föreligger	  ett	  gap	  mellan	  
aktörerna	  inom	  e-‐handels-‐	  och	  logistiksegmenten	  på	  grund	  av	  deras	  olika	  intressen.	  Urvalet	  
av	  respondenterna	  i	  studien	  består	  av	  e-‐handelsföretag,	  fastighetsägare	  och	  
tredjepartslogistiker.	  Utöver	  dessa	  består	  respondenterna	  även	  av	  fastighetskonsulter	  och	  
en	  professor	  inom	  handel	  och	  logistik.	  Med	  hjälp	  av	  en	  kvalitativ	  studie	  bestående	  av	  
intervjuer	  undersöks	  de	  berörda	  aktörernas	  syn	  och	  uppfattning	  i	  frågan.	  	  
	  
Resultatet	  i	  studien	  visar	  att	  det	  föreligger	  en	  asymmetri	  mellan	  berörda	  aktörer.	  E-‐
handelsföretagen	  efterfrågar	  flexibla	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  på	  grund	  av	  deras	  höga	  
tillväxttakt,	  medan	  fastighetsägare	  å	  sin	  sida	  vill	  minska	  kassaflödesrisken	  genom	  att	  teckna	  
långa	  hyresavtal.	  Även	  transaktionsmarknaden	  och	  fastighetsvärderingen	  påverkas	  av	  att	  
hyresavtalen	  får	  kortare	  löptid.	  Efterfrågan	  på	  citylogistik	  ökar	  och	  efterfrågan	  på	  större	  
lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  kommer	  att	  bestå.	  Avslutningsvis	  blir	  helautomatisering	  i	  lager-‐	  
och	  logistiklokaler	  aktuellt	  i	  större	  utsträckning.	  	  
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1.	  Inledning	  
I	  det	  inledande	  kapitlet	  presenteras	  bakgrund,	  syfte	  och	  frågeställningar,	  avgränsningar,	  
disposition	  samt	  definitioner	  av	  begrepp.	  	  
	  
	  
1.1	  Bakgrund	  
E-‐handelns	  tillväxt	  har	  ökat	  markant	  de	  senaste	  åren.	  Sedan	  2003	  har	  e-‐handeln	  vuxit	  med	  
genomsnittligen	  22	  procent	  årligen	  och	  ingenting	  tyder	  på	  att	  trenden	  kommer	  att	  avta,	  
utan	  snarare	  tvärtom	  (Findahl	  och	  Davidsson	  2015,	  6).	  En	  effektiv	  logistik	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  
e-‐handelsföretagens	  konkurrenskraft	  och	  betydelsen	  har	  ökat	  gradvis	  sedan	  1970-‐talet,	  till	  
följd	  av	  globalisering	  av	  handeln	  samt	  nationella	  avregleringar.	  Detta	  har	  medfört	  en	  ökad	  
kostnadspress;	  och	  marginalerna	  pressas	  som	  aldrig	  förr	  (Jensen	  2007,	  2).	  De	  branscher	  som	  
tidigare	  drivit	  sin	  logistik	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  börjar	  utmanas	  och	  ifrågasättas	  
(Abrahamsson,	  Rehme	  och	  Sandberg	  2011,	  4).	  
	  
Logistik	  har	  fått	  en	  ökad	  betydelse	  för	  e-‐handelsföretagen	  och	  har	  kommit	  att	  bli	  en	  viktig	  
källa	  för	  deras	  lönsamhet	  och	  tillväxt,	  från	  att	  logistik	  en	  gång	  i	  tiden	  enbart	  betraktats	  som	  
en	  transportfråga	  (Abrahamsson,	  Rehme	  och	  Sandberg	  2011,	  4).	  Utmaningen	  ligger	  dock	  i	  
att	  logistikutvecklingen	  alltid	  kännetecknats	  av	  fördröjningsproblem,	  till	  följd	  av	  att	  
logistikforskningens	  resultat	  har	  svårt	  att	  få	  genomslag	  i	  praktiken.	  Trots	  det	  är	  forskningen	  
en	  väsentlig	  del	  av	  logistiken;	  att	  på	  djupet	  undersöka	  vilka	  olika	  parametrar	  som	  skapar	  god	  
logistik.	  Dock	  finns	  det	  även	  ett	  stort	  behov	  av	  andra	  typer	  av	  forskning	  inom	  logistik,	  som	  
exempelvis	  hur	  den	  påverkas	  av	  e-‐handelns	  utveckling	  (Sarv	  et	  al.	  2002,	  4).	  	  
	  
Förändringarna	  på	  logistikmarknaden	  till	  följd	  av	  e-‐handelsföretagens	  framfart	  har	  
uppmärksammats	  av	  Tomas	  Pendén,	  Head	  of	  Industrial	  &	  Logistics	  på	  CBRE.	  Han	  nämner	  att	  
tredjepartslogistiker	  och	  fastighetsägare	  inte	  är	  vana	  vid	  att	  hantera	  e-‐handelsföretagen	  
med	  dess	  speciella	  karaktär.	  Det	  faktum	  att	  e-‐handelsföretagen	  har	  en	  hög	  tillväxttakt	  och	  
därmed	  varierande	  ytbehov,	  resulterar	  i	  att	  de	  efterfrågar	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  än	  
vanligt	  (Tematransport,	  2016).	  Detta	  motsätter	  sig	  fastighetsägare	  som	  vill	  maximera	  
driftnettot	  och	  värdet	  på	  fastigheterna	  samt	  minska	  kassaflödesrisken	  med	  decennielånga	  
hyresavtal.	  

Trots	  e-‐handelsutvecklingens	  påverkan	  på	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden	  är	  det	  fortfarande	  
ett	  outforskat	  område,	  vilket	  medför	  att	  det	  tidigare	  inte	  varit	  möjligt	  att	  fylla	  gapet	  mellan	  
aktörer	  inom	  e-‐handels-‐	  och	  logistiksegmenten.	  Eftersom	  logistikkostnaden	  är	  avgörande	  för	  
om	  e-‐handelsföretagen	  visar	  ett	  positivt	  resultat	  eller	  inte,	  finns	  det	  ett	  behov	  av	  att	  
undersöka	  e-‐handel	  och	  logistik	  ur	  ett	  fastighetsperspektiv.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  den	  
största	  delen	  av	  logistikkostnaden	  ligger	  i	  logistikanläggningen	  och	  i	  sin	  tur	  det	  
bakomliggande	  hyresavtalet.	  	  
	  
Studien	  skall	  vara	  av	  intresse	  för	  e-‐handelsföretag,	  fastighetsbolag,	  tredjepartslogistiker,	  
fastighetskonsultbolag,	  organisationer	  inom	  e-‐handel	  och	  logistik	  samt	  forskare	  på	  högskola	  
och	  universitet.	  Med	  en	  praktisk	  tillämpning	  och	  akademisk	  förankring	  har	  slutsatser	  och	  
skräddarsydda	  rekommendationer	  gällande	  villkor	  i	  hyresavtalen	  bearbetats	  fram.	  Detta	  
syftar	  till	  att	  fylla	  gapet	  som	  föreligger	  samt	  reducera	  de	  fördröjningsproblem	  inom	  logistik	  
som	  forskarna	  fastställer	  ovan.	   	  
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  e-‐handelns	  utveckling	  påverkar	  lager-‐	  och	  
logistikmarknaden.	  Vidare	  är	  syftet	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  val	  av	  
logistikfastighet	  för	  e-‐handelsföretagen	  samt	  vilka	  tankegångar	  de	  har	  kring	  geografisk	  
placering.	  Ytterligare	  är	  syftet	  även	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  svaren	  på	  de	  tre	  första	  
frågeställningarna	  påverkar	  värdet	  på	  fastigheterna	  samt	  transaktionsmarknaden.	  Slutligen	  
ämnar	  studien	  till	  att	  bearbeta	  fram	  rekommendationer	  som	  syftar	  till	  att	  minska	  gapet	  som	  
föreligger	  inom	  e-‐handels-‐	  och	  logistiksegmenten.	  	  
	  
Frågeställningar:	  
	  

• Hur	  påverkar	  e-‐handelns	  utveckling	  efterfrågan	  på	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter?	  
	  

o Vilka	  faktorer	  påverkar	  val	  av	  logistikfastighet	  för	  e-‐handelsföretagen?	  	  
	  

o Hur	  går	  e-‐handelsföretagens	  tankegångar	  gällande	  geografisk	  placering?	  	  
	  
• Hur	  kommer	  en	  eventuell	  förändring	  på	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden	  till	  följd	  av	  e-‐

handelns	  utveckling	  att	  påverka	  transaktionsmarknaden	  samt	  värdet	  på	  
fastigheterna?	  

	  

1.3	  Avgränsningar	  
E-‐handeln	  och	  den	  fysiska	  detaljhandeln	  går	  mer	  eller	  mindre	  in	  i	  varandra,	  därmed	  vi	  har	  
valt	  att	  avgränsa	  oss	  till	  hur	  e-‐handelns	  utveckling	  påverkar	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden.	  
Geografiskt	  sett	  har	  vi	  avgränsat	  studien	  genom	  att	  enbart	  studera	  den	  svenska	  marknaden.	  	  

1.4	  Disposition	  
Denna	  studie	  är	  uppdelad	  i	  olika	  kapitel	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  tydlig	  bild	  på	  vad	  som	  ingår	  i	  
forskningsprocessen.	  I	  det	  inledande	  kapitlet	  får	  läsaren	  en	  introduktion	  till	  ämnet	  där	  
forskningsgapet	  beskrivs.	  Vidare	  redogörs	  den	  teori	  som	  studien	  baserats	  på,	  för	  att	  sedan	  
presentera	  den	  tillämpade	  metoden	  i	  studien.	  Det	  nästföljande	  kapitlet	  presenterar	  
logistikmarknaden	  och	  trender	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  bättre	  marknadskännedom.	  I	  kapitel	  5	  
presenteras	  resultatet	  i	  studien,	  som	  är	  baserat	  på	  de	  intervjuer	  som	  genomförts.	  I	  kapitel	  6	  
presenteras	  analys	  och	  diskussion.	  Studien	  avslutas	  med	  slutsats,	  rekommendationer,	  
begränsningar	  och	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  	   	  
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1.5	  Definitioner	  
	  

Byggrätt	   En	  tidsbegränsad	  rättighet	  för	  en	  fastighetsägare	  att	  bygga	  på	  
sin	  mark	  enligt	  detaljplanen.	  

Centrallager	   För	  ett	  större	  geografiskt	  område	  gemensamt	  lager.	  

Core-‐fond	   En	  fond	  som	  bedriver	  säkra	  placeringar	  för	  investerare.	  

Direktavkastning/Yield	   Dritnettot	  i	  procent	  av	  fastighetens	  marknadsvärde.	  	  

E-‐handel	   Köp	  av	  varuartiklar	  via	  internet.	  

Fastighetsvärdering	   Bedömning	  av	  fastigheters	  marknadsvärde.	  	  

Ledtid	   Den	  tid	  som	  åtgår	  från	  beställning	  till	  leverans.	  	  

Lagerfastighet	   Ingår	  i	  begreppet	  logistikfastighet	  och	  syftar	  till	  fastighet	  som	  
används	  för	  lagerverksamhet.	  

Logistikfastighet	   Fastighet	  som	  ingår	  i	  en	  verksamhets	  logistik.	  

Multichannel	   Integration	  med	  kunder	  genom	  olika	  marknadsföringskanaler.	  

Omlastningscentral	   En	  knutpunkt	  eller	  en	  mellanstation	  för	  omlastning	  och	  
sortering	  av	  gods.	  	  

Omnichannel	   Fysisk	  butik	  och	  e-‐handel	  som	  en	  enhet.	  Till	  exempel	  påbörja	  
köpet	  på	  internet	  och	  slutföra	  köpet	  i	  butik.	  	  

Pall	   Underlag	  som	  underlättar	  omlastning	  av	  större	  varumängder.	  

Outsourcing	   Ett	  företag	  låter	  en	  leverantör	  hantera	  delar	  av	  
verksamheten.	  

Tredjepartslogistiker/3PL	   Ett	  företag	  som	  helt	  eller	  delvis	  hanterar	  delar	  av	  logistiken	  
för	  ett	  annat	  företag.	  

Triple	  Net	  Lease	   Avtalsöverenskommelse	  som	  gör	  att	  hyresgäst	  ansvarar	  för	  
alla	  kostnader	  förenade	  med	  fastigheten.	  

Vakans	   Outhyrd	  yta.	  
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2.	  Teori	  
I	  kapitlet	  presenteras	  fakta	  och	  begrepp	  som	  berör	  studien	  ingående.	  
	  
	  
2.1	  Lager	  och	  logistik	  
	  
2.1.1	  Logistik	  
I	  boken	  ”Logistik	  –	  Läran	  om	  effektiva	  materialflöden”	  definierar	  Patrik	  Jonsson	  och	  Stig-‐
Arne	  Mattsson	  logistik	  enligt	  följande:	  

Planering,	  organisering	  och	  styrning	  av	  alla	  aktiviteter	  i	  materialflödet,	  från	  
råmaterialanskaffning	  till	  slutlig	  konsumtion	  och	  returflöden	  av	  använd	  produkt,	  och	  
som	  syftar	  till	  att	  tillfredsställa	  kunders	  och	  övriga	  intressenters	  behov	  och	  önskemål,	  det	  
vill	  säga	  ge	  en	  god	  kundservice,	  låga	  kostnader,	  låg	  kapitalbindning	  och	  små	  
miljökonsekvenser.	  
Jonsson	  och	  Mattsson,	  2011,	  sid.	  20	  

	  
Sammanfattningsvis	  handlar	  logistik	  om	  läran	  om	  effektiva	  materialflöden;	  det	  vill	  säga	  
strategier	  för	  att	  göra	  processer	  i	  verksamheten	  så	  effektiva	  som	  möjligt	  (Jonsson	  och	  
Matsson	  2011,	  19-‐20).	  Enligt	  (Findahl	  och	  Davidsson,	  2015)	  efterfrågar	  e-‐handelskunder	  allt	  
kortare	  ledtider,	  vilket	  stället	  krav	  på	  att	  e-‐handelsföretagen	  anpassar	  sina	  logistiklösningar	  
för	  att	  möta	  dessa	  nya	  krav.	  	  	  

I	  boken	  ”Tredjepartslogistik	  –	  Principer	  för	  ökad	  lönsamhet”	  nämner	  Göran	  Ahl	  och	  Per	  
Johansson	  att	  en	  väsentlig	  del	  av	  logistiken	  är	  processhanteringen,	  som	  handlar	  om	  att	  styra	  
och	  förbättra	  flöden	  i	  organisationer	  i	  syfte	  att	  uppfylla	  verksamhetens	  mål.	  
Processhanteringen	  kan	  förbättras	  genom	  en	  uppdelning	  i	  kategorierna	  kärnprocesser	  och	  
stödprocesser.	  Kärnprocesser	  innefattar	  de	  processer	  som	  uppfyller	  och	  speglar	  företagets	  
affärsidé.	  Stödprocesser	  däremot	  innefattar	  de	  processer	  som	  förser	  kärnkompetensen	  med	  
nödvändigt	  stöd,	  men	  har	  inget	  egenvärde	  i	  sig.	  Det	  är	  ofta	  stödprocesserna	  som	  e-‐
handelsföretag	  hanterar	  externt	  hos	  tredjepartslogistiker	  (Ahl	  och	  Johansson	  2002,	  20).	  

2.1.2	  Tredjepartslogistik	  	  
Företag	  kan	  välja	  att	  lägga	  ut	  delar	  av	  eller	  hela	  sin	  logistik	  på	  andra	  företag.	  Detta	  kallas	  
outsourcing	  och	  är	  en	  näringsgren	  som	  vuxit	  under	  de	  senaste	  åren.	  De	  företag	  som	  arbetar	  
med	  att	  tillhandahålla	  delar	  av	  andra	  företags	  verksamhet	  och	  därmed	  agerar	  
underleverantörer	  kallas	  tredjepartslogistiker.	  Den	  främsta	  typen	  av	  tredjepartslogistik,	  
även	  kallat	  3PL,	  är	  när	  e-‐handelsföretag	  väljer	  att	  lägga	  ut	  sina	  lager	  och	  transporter	  på	  
tredjepartslogistiker	  (Ahl	  och	  Johansson	  2002,	  5).	  

Det	  finns	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  att	  lägga	  ut	  sin	  verksamhet	  externt	  på	  en	  
tredjepartslogistiker.	  De	  fördelar	  som	  nämns	  i	  boken	  är	  bland	  annat	  att	  företagen	  får	  
möjlighet	  att	  fokusera	  på	  utvecklingen	  av	  sin	  kärnverksamhet.	  Det	  möjliggör	  även	  att	  de	  får	  
tillgång	  till	  den	  senaste	  teknologin	  inom	  området	  samt	  hanteringen	  inom	  den	  utlagda	  
verksamheten.	  De	  nackdelar	  som	  nämns	  i	  boken	  är	  risken	  att	  tappa	  kontroll	  över	  sina	  
aktiviteter,	  men	  även	  att	  ökat	  beroende	  av	  underleverantörer	  medför	  nödvändig	  
uppföljning	  och	  därmed	  ytterligare	  kostnader	  (Ahl	  och	  Johansson	  2002,	  9-‐11).	  

I	  boken	  beskrivs	  två	  olika	  sätt	  som	  tredjepartslogistiker	  hanterar	  i	  sin	  verksamhet.	  Det	  första	  
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sättet	  är	  dedikerat	  lager,	  vilket	  innebär	  att	  de	  för	  en	  kunds	  räkning	  hanterar	  ett	  lager	  med	  
tillhörande	  personal.	  Detta	  gör	  det	  lättare	  att	  mäta	  de	  kostnader	  som	  uppkommer	  i	  
lagerverksamheten.	  Det	  andra	  sättet	  är	  att	  tredjepartslogistiker	  hanterar	  flera	  kunder	  i	  ett	  
lager,	  vilket	  beskrivs	  som	  mer	  svårhanterligt	  för	  tredjepartslogistikerna	  att	  uppskatta	  
kostnaderna	  (Ahl	  och	  Johansson	  2002,	  70).	  

2.1.3	  Lagerstruktur	  
Lagerhantering	  ingår	  oftast	  i	  logistiken	  hos	  ett	  företag	  och	  lager	  kan	  delas	  in	  i	  olika	  
strukturer.	  Företag	  kan	  välja	  att	  använda	  sig	  av	  ett	  enda	  centrallager	  alternativt	  använda	  en	  
hierarki	  av	  lager.	  Det	  sistnämnda	  innebär	  användning	  av	  ett	  centrallager	  som	  förser	  många	  
mindre	  utspridda	  lager,	  som	  i	  sin	  tur	  täcker	  en	  viss	  regions	  behov.	  Hög	  centraliseringsgrad	  
innefattar	  få	  nivåer	  och	  lagerställen	  och	  låg	  centraliseringsgrad	  innefattar	  många	  nivåer	  och	  
lagerställen	  (Jonsson	  och	  Matsson	  2011,	  19-‐20).	  	  

Fördelar	  med	  låg	  centraliseringsgrad	  är	  bland	  annat	  närhet	  till	  kund	  och	  höga	  
transportkostnader	  i	  förhållande	  till	  produkternas	  värde.	  Hög	  centraliseringsgrad	  innebär	  
däremot	  skalfördelar	  i	  distributionen	  eftersom	  materialflödena	  blir	  större	  på	  varje	  
lagerställe.	  Med	  större	  materialflöden	  finns	  det	  i	  sin	  tur	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  
investera	  i	  högeffektiva	  automatlager	  och	  automatiserade	  hanteringssystem.	  Till	  följd	  av	  det	  
ges	  förutsättningar	  för	  att	  sänka	  samlade	  transport-‐	  och	  hanteringskostnader	  i	  
distributionssystemen	  (Jonsson	  och	  Matsson	  2011,	  19-‐20).	  

Som	  nämnts	  ovan	  uppnås	  skalfördelar	  genom	  hantering	  av	  varuflöden	  från	  ett	  centrallager	  
till	  skillnad	  från	  flera.	  Detta	  bekräftas	  i	  rapporten	  ”Logistik	  i	  svensk	  handel”	  där	  det	  nämns	  
att	  skalfördelar	  och	  även	  resursfördelar	  kan	  åstadkommas	  genom	  centralstyrda	  
logistikplattformar.	  Vidare	  är	  det	  även	  fördelaktigt	  att	  etablera	  e-‐handel	  som	  
kompletterande	  marknadskanal	  från	  ett	  centrallager	  med	  direktleveranser	  till	  slutkunder	  
(Abrahamsson,	  Rehme	  och	  Sandberg	  2011,	  18	  &	  37).	  

2.1.4	  Automatisering	  
Den	  traditionella	  hanteringen	  av	  varuartiklar	  i	  lager	  innebär	  att	  en	  stor	  mängd	  varuartiklarna	  
hanteras	  i	  pallar,	  för	  att	  sedan	  transportera	  dessa	  till	  butiker.	  Denna	  hantering	  är	  inte	  
applicerbar	  på	  den	  hantering	  som	  e-‐handelsföretagen	  efterfrågar.	  E-‐handelsföretagens	  
lagerhantering	  är	  annorlunda	  och	  betydligt	  mer	  arbetsintensivt,	  på	  grund	  av	  att	  det	  
innefattar	  plock	  av	  enstaka	  varuartiklar,	  som	  i	  sin	  tur	  skickas	  till	  kunder	  som	  beställt	  
varuartiklar	  på	  internet.	  Detta	  medför	  nya	  utmaningar	  på	  marknaden	  eftersom	  det	  inte	  
finns	  något	  allomfattande	  sätt	  att	  hantera	  lagerhanteringen	  (Swisslog,	  2013).	  	  

Hanteringen	  av	  varuartiklar	  i	  lager	  kan	  vidare	  ske	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  med	  personal	  som	  
plockar	  varuartiklarna	  i	  lagret.	  Automatisering	  innebär	  att	  arbete	  som	  tidigare	  utförts	  
manuellt	  av	  personal	  ersätts	  med	  maskiner.	  Detta	  utvecklas	  inom	  lagerhållning	  och	  många	  
företag	  visar	  ett	  stort	  intresse	  till	  olika	  robotiserade	  lösningar	  i	  materialflödet	  (Deloitte,	  
2015).	  Sannolikheten	  för	  att	  lager-‐	  och	  transportassistenter	  tas	  över	  av	  datorer	  inom	  de	  
närmsta	  20	  åren	  är	  78,8	  procent	  (SSF,	  2014).	  Fördelar	  med	  automatisering	  är	  bland	  annat	  
att	  lagerutrymmen	  utnyttjas	  bättre,	  det	  är	  mer	  tidseffektivt,	  felmarginalen	  minskar	  och	  
personalen	  löper	  mindre	  risk	  för	  fysiska	  arbetsskador.	  Samtidigt	  är	  automatisering	  kostsamt	  
och	  innebär	  en	  stor	  investering	  för	  ett	  företag	  (Johansson,	  2015).	  	  

Nordens	  största	  robotlager	  är	  AutoStore	  i	  Norge	  som	  ägs	  av	  e-‐handelsföretaget	  Komplett.	  
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Detta	  räknas	  som	  ett	  helautomatiserat	  lager	  och	  är	  uppbyggt	  med	  plastlådor	  som	  innehåller	  
varuartiklar.	  Lådorna	  placeras	  på	  varandra	  och	  varuartiklarna	  hämtas	  med	  hjälp	  av	  robotar	  
som	  åker	  fram	  och	  hämtar	  beställda	  varuartiklar	  (Robotnyheter,	  2015).	  Amazon	  i	  USA	  är	  
exempel	  på	  ett	  företag	  som	  ligger	  i	  framkant	  med	  automatisering,	  där	  små	  robotar	  används	  
för	  att	  plocka	  hyllor	  som	  de	  transporterar	  till	  personal	  i	  lagret	  som	  i	  sin	  tur	  plockar	  
varuartiklarna	  (Schultz,	  2015).	  	  

Till	  följd	  av	  internationaliseringen	  hårdnar	  konkurrensen	  inom	  alla	  områden	  och	  även	  inom	  
segment	  som	  inte	  varit	  konkurrensutsatta	  tidigare.	  I	  sin	  tur	  innebär	  det	  att	  marginalerna	  
pressas	  betydligt	  mer	  genom	  hela	  marknadskanalen	  och	  i	  alla	  verksamheter	  ökar	  kravet	  på	  
kostnadseffektivitet.	  De	  branscher	  som	  tidigare	  drivit	  sin	  logistik	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  
börjar	  utmanas	  och	  ifrågasättas.	  Logistik	  har	  fått	  en	  ökad	  betydelse	  för	  e-‐handelsföretagen	  
och	  har	  kommit	  att	  bli	  en	  viktig	  källa	  för	  deras	  lönsamhet	  och	  tillväxt,	  från	  att	  logistik	  en	  
gång	  i	  tiden	  enbart	  betraktats	  som	  en	  transportfråga	  (Abrahamsson,	  Rehme	  och	  Sandberg	  
2011,	  4).	  

2.2	  E-‐handel	  
	  
2.2.1	  E-‐handeln	  genom	  tiderna	  
E-‐handel	  definieras	  som	  försäljning	  av	  fysiska	  produkter	  via	  internet.	  Under	  mitten	  av	  1990-‐
talet	  utvecklades	  e-‐handeln	  i	  samband	  med	  internets	  framfart.	  Det	  dröjde	  dock	  till	  början	  av	  
2000-‐talet	  som	  e-‐handeln	  började	  visa	  positiva	  resultat	  och	  vartannat	  e-‐handelsföretag	  gick	  
med	  vinst.	  Under	  e-‐handelns	  första	  år	  gick	  knappt	  vart	  femte	  e-‐handelsföretag	  med	  vinst	  
(Rådmark,	  2009).	  

Postorder	  kan	  benämnas	  som	  e-‐handelns	  förfader,	  då	  kunder	  handlade	  genom	  att	  ringa	  
eller	  skicka	  efter	  brev	  till	  en	  återförsäljare.	  Det	  var	  de	  företag	  som	  tidigare	  arbetade	  med	  
postorder	  och	  övergick	  till	  e-‐handel	  som	  lyckades	  bäst	  när	  e-‐handeln	  expanderade	  i	  början	  
på	  2000-‐talet.	  Allteftersom	  samhället	  digitaliserats	  och	  att	  i	  princip	  alla	  hushåll	  numera	  har	  
tillgång	  till	  internet	  har	  e-‐handeln	  kunnat	  växa	  sedan	  tillkomsten	  (Rådmark,	  2009).	  	  

E-‐handeln	  möjliggör	  det	  för	  företag	  att	  nå	  ut	  till	  sina	  kunder,	  var	  som	  helst	  och	  när	  som	  
helst.	  Idag	  använder	  företagen	  även	  multichannel	  och	  får	  därmed	  möjligheten	  att	  nå	  ut	  till	  
sina	  kunder	  genom	  flera	  kanaler,	  med	  både	  fysiska	  butiker	  och	  e-‐handel.	  Det	  kan	  handla	  om	  
butiker	  som	  väljer	  att	  utveckla	  sin	  verksamhet	  genom	  att	  starta	  e-‐handel,	  eller	  tvärtom;	  att	  
renodlade	  e-‐handelsföretag	  väljer	  att	  komplettera	  sin	  e-‐handel	  med	  att	  öppna	  butiker.	  Ett	  
exempel	  är	  klädkedjan	  Lindex	  som	  hävdar	  att	  e-‐handel	  genererar	  merförsäljning	  i	  deras	  
butiker	  (Rådmark,	  2009).	  

2.2.2	  E-‐handeln	  i	  Sverige	  
93	  procent	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  över	  12	  år	  tillgång	  till	  internet	  och	  80	  procent	  
använder	  internet	  dagligen.	  Idag	  är	  det	  även	  vanligt	  förekommande	  att	  många	  e-‐handlar	  via	  
sina	  mobiltelefoner	  och	  under	  mars	  2016	  genomfördes	  var	  fjärde	  e-‐handelsköp	  via	  en	  
mobiltelefon	  (PostNord,	  2016).	  Det	  tyder	  på	  att	  det	  blir	  allt	  mer	  tillgängligt	  för	  människor	  att	  
handla	  via	  internet.	  Vidare	  finns	  det	  trender	  som	  indikerar	  på	  att	  butiksytan	  kommer	  avta	  i	  
framtiden	  och	  att	  fysiska	  butiker	  integreras	  med	  e-‐handel	  i	  större	  utsträckning.	  De	  företag	  
som	  inte	  anpassar	  sig	  till	  digitaliseringsutvecklingen	  kommer	  inte	  förmå	  att	  konkurrera	  med	  
aktörer	  som	  utvecklar	  e-‐handel	  som	  en	  del	  av	  sin	  verksamhet	  (Findahl	  och	  Davidsson,	  2015).	  
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Den	  svenska	  befolkningen	  e-‐handlar	  mest	  i	  jämförelse	  med	  övriga	  Norden	  och	  e-‐handel	  står	  
för	  6,9	  procent	  av	  den	  svenska	  detaljhandeln.	  År	  2015	  omsatte	  e-‐handelsföretagen	  totalt	  
50,1	  mdkr,	  vilket	  illustreras	  i	  Figur	  1	  (Findahl	  och	  Davidsson,	  2015).	  Sverige	  har	  även	  det	  
största	  utbudet	  av	  e-‐handelsföretag	  i	  Norden.	  Vidare	  e-‐handlar	  svenskarna	  i	  stor	  
utsträckning	  från	  utlandet	  där	  Storbritannien	  ligger	  i	  topp	  som	  det	  populäraste	  landet	  att	  e-‐
handla	  ifrån	  (PostNord,	  2016).	  	  

	  

Figur	  1.	  En	  tydlig	  ökning	  i	  omsättning	  för	  e-‐handelsföretagen	  sedan	  2003.	  	  
Källa:	  Findahl	  och	  Davidsson,	  2015	  

	  

Avslutningsvis	  är	  svenskar	  mest	  intresserade	  av	  omnichannel,	  där	  54	  procent	  av	  deltagarna	  i	  
undersökningen	  angett	  att	  de	  inledningsvis	  sökt	  varuartiklarna	  på	  internet,	  för	  att	  sedan	  
avsluta	  köpet	  i	  en	  fysisk	  butik.	  Kläder,	  skor,	  media	  och	  hemelektronik	  är	  de	  populäraste	  
varuartiklarna	  att	  handla	  via	  internet,	  vilket	  lett	  till	  att	  e-‐handelsföretag	  med	  dessa	  varuslag	  
haft	  möjligheten	  att	  expandera	  snabbt	  (PostNord,	  2016).	  	  

2.2.3	  E-‐handelns	  betydelse	  i	  samhället	  
I	  rapporten	  ”Systematiskt	  lärande	  som	  ansats	  i	  logistikutvecklingen	  -‐	  en	  studie	  av	  
internethandeln”	  beskriver	  forskarna	  ett	  antal	  olika	  faktorer	  som	  e-‐handeln	  medverkar	  till	  i	  
samhället.	  Bland	  dessa	  faktorer	  nämns	  att	  e-‐handeln	  bidrar	  till	  ett	  alltmer	  länkat	  
affärssamhälle,	  eftersom	  den	  är	  global	  och	  bygger	  på	  IT	  samt	  på	  grund	  av	  att	  många	  aktörer	  
är	  inblandade	  i	  e-‐handelns	  verksamhet	  via	  till	  exempel	  outsourcing	  (Sarv	  et	  al.	  2002,	  5).	  
	  
I	  samband	  med	  att	  många	  aktörer	  är	  inblandade	  bidrar	  e-‐handeln	  till	  ett	  gränsöverskridande	  
samhälle,	  där	  branschbegrepp	  suddas	  ut	  och	  möjliggör	  möten	  med	  nya	  kulturer,	  det	  vill	  säga	  
mellan	  olika	  branscher.	  Samhället	  blir	  mer	  föränderlig	  av	  den	  gränsöverskridande	  som	  e-‐
handeln	  bidrar	  till.	  Detta	  ställer	  krav	  på	  en	  effektiv	  hantering	  av	  förändringar	  som	  sker	  
genom	  samarbete	  mellan	  de	  inblandade	  aktörerna	  såväl	  i	  den	  direkta	  logistikkedjan	  som	  i	  
samarbetet	  mellan	  aktörer	  över	  kunskaps-‐	  och	  maktgränser	  (Sarv	  et	  al.	  2002,	  5).	  
	  
2.3	  Hyresavtal	  
	  
2.3.1	  Vad	  är	  ett	  hyresavtal?	  
I	  boken	  "Kommersiella	  hyresavtal	  och	  arrendeavtal	  i	  praktiken"	  beskriver	  Nils	  Larsson	  och	  
Stieg	  Synnergren	  grundläggande	  fakta	  om	  vad	  ett	  hyresavtal	  innebär	  samt	  målsättningen	  
med	  det.	  	  

Enligt	  1	  §	  första	  och	  andra	  styckena	  i	  Hyreslagen	  (SFS	  2012:929)	  är	  ett	  hyresavtal	  fråga	  om	  
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upplåtelse	  av	  ett	  hus	  eller	  del	  av	  hus.	  Det	  är	  inte	  definierat	  i	  lagen	  vad	  som	  är	  att	  hänföra	  till	  
hus.	  Som	  det	  utformats	  i	  hyreslagstiftningen	  tyder	  det	  mesta	  på	  att	  begreppet	  hus	  menas	  
med	  en	  byggnad	  och	  är	  avsedd	  att	  nyttjas	  av	  ägaren	  själv	  eller	  av	  hyresgäster	  under	  en	  
längre	  tid	  (Larsson	  och	  Synnergren	  2015,	  40-‐41).	  
	  
För	  att	  upprätta	  ett	  hyresavtal	  är	  grundförutsättningen	  generellt	  att	  vad	  som	  uthyrs	  är	  klart	  
definierat	  och	  lokaliserat.	  Upplåtelsen	  ska	  ske	  mot	  ersättning	  och	  det	  kräver	  inte	  ett	  avtalat	  
hyresbelopp	  utan	  ersättning	  kan	  bestå	  av	  annat.	  Både	  hyra	  och	  arrende	  är	  så	  kallade	  totala	  
nyttjanderätter,	  eller	  med	  andra	  ord	  helnyttjanderätter,	  vilket	  innebär	  att	  hyresgästen	  äger	  
egen	  besittning	  till	  den	  uthyrbara	  arean	  (Larsson	  och	  Synnergren	  2015,	  40-‐41).	  

2.3.2	  Löptider	  på	  hyresavtal	  
Ett	  hyresavtal	  kan	  tecknas	  på	  bestämd	  respektive	  obestämd	  tid	  enligt	  3	  §	  första	  och	  andra	  
styckena	  i	  Hyreslagen	  (SFS	  1984:694).	  Hyresavtal	  som	  ingås	  på	  obestämd	  tid	  ska	  sägas	  upp	  
för	  att	  upphöra	  att	  gälla	  medan	  hyresavtal	  på	  bestämd	  tid	  gäller	  till	  hyresavtalets	  slut.	  Ett	  
hyresavtals	  löptid	  påverkar	  den	  risk	  som	  en	  fastighet	  är	  förknippad	  med.	  Hyresavtal	  med	  
längre	  löptid	  och	  betalningssäkra	  hyresgäster	  förknippas	  med	  låg	  risk	  jämfört	  med	  
hyresavtal	  med	  kortare	  löptid.	  I	  samband	  med	  detta	  måste	  andra	  faktorer	  tas	  i	  beaktande	  
vid	  bedömningen	  av	  risk,	  som	  avtalad	  hyresnivå	  samt	  hur	  utbud-‐	  och	  efterfrågan	  förhåller	  
sig	  till	  varandra	  på	  den	  aktuella	  marknaden	  (Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  
268-‐269).	  
	  
2.3.3	  Flexibla	  ytor	  och	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  
Enligt	  (Tematransport,	  2016)	  styrs	  uthyrningsmarknaden	  idag	  av	  att	  hyresgästerna	  och	  fler	  
företag	  söker	  mer	  flexibla	  lösningar	  inom	  lager-‐	  och	  logistik.	  Hyresgästerna	  kräver	  hyresavtal	  
med	  kortare	  löptid	  och	  flexibla	  ytor	  och	  med	  denna	  utveckling	  uppkommer	  nya	  risker.	  
Fastighetsbranschen	  är	  inne	  i	  en	  förändringsperiod	  då	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  för	  
närvarande	  är	  ett	  aktuellt	  ämne.	  Från	  att	  ha	  arbetat	  på	  ett	  visst	  sätt	  går	  branschen	  till	  att	  
helt	  vända	  om.	  Anledningarna	  till	  detta	  är	  att	  fastighetsbranschen	  måste	  anpassas	  i	  takt	  
med	  att	  nya	  branscher	  uppkommer	  och	  samhället	  förändras.	  	  
	  
Den	  största	  anledningen	  till	  förändringen	  i	  hyresgästernas	  krav	  är	  att	  vissa	  typer	  av	  
hyresgäster,	  som	  till	  exempel	  kunder	  till	  tredjepartslogistiker	  såsom	  e-‐handelsföretag,	  har	  
behov	  av	  en	  ständig	  förändring	  i	  yta	  till	  följd	  av	  deras	  varierande	  lagerhållning.	  Hyresavtal	  
med	  kortare	  löptid	  skrivs	  mellan	  tredjepartslogistikerna	  och	  e-‐handelsföretagen	  på	  grund	  av	  
det	  varierade	  behovet	  i	  yta.	  Detta	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  tredjepartslogistikerna	  vill	  teckna	  
hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  med	  fastighetsägaren	  (Tematransport,	  2016).	  
	  
Idag	  är	  det	  vanligt	  att	  hyresavtal	  tecknas	  på	  mellan	  3-‐5	  år	  istället	  för	  de	  decennielånga	  
hyresavtalen	  som	  tecknades	  förr.	  För	  att	  kunna	  konkurrera	  om	  hyresgäster	  måste	  
fastighetsägare	  anpassa	  sig.	  Detta	  eftersom	  det	  är	  hyresgästens	  marknad	  som	  råder	  till	  följd	  
av	  stort	  utbud	  av	  fastigheter.	  Läget	  är	  annorlunda	  inom	  uthyrningsmarknaden	  jämfört	  med	  
den	  högkonjunkturen	  inom	  förvärv	  av	  fastigheter.	  Det	  görs	  stora	  investeringar	  i	  att	  anpassa	  
befintliga	  fastigheter	  för	  att	  tillgodose	  hyresgästers	  behov.	  Vissa	  hyresavtal	  innehåller	  
numera	  en	  initial	  hyresreducering.	  Detta	  för	  att	  behålla	  hyran	  på	  hyresavtalet	  på	  en	  högre	  
nivå	  och	  är	  en	  trend	  som	  är	  ohållbar	  i	  längden	  (Tematransport,	  2016).	  
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2.4	  Fastighetsvärdering	  
Enligt	  boken	  ”Fastighetsekonomi	  och	  fastighetsrätt	  –	  fastighetsnomenklatur”	  beskriver	  
institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  fyra	  grundläggande	  förutsättningar	  för	  att	  ett	  
ekonomiskt	  värde	  ska	  uppstå,	  dessa	  är:	  behov,	  knapphet,	  dispositionsrätt	  och	  överlåtbarhet.	  
I	  fastighetssammanhang	  brukar	  värdet	  beskrivas	  som	  en	  funktion	  av	  framtida	  potentiella	  
nyttor.	  Detta	  medför	  att	  samtliga	  värdebedömningar	  är	  behäftad	  med	  osäkerhet	  på	  grund	  
av	  att	  framtiden	  mer	  eller	  mindre	  är	  oförutsägbar.	  Ett	  värde	  är	  individuellt	  för	  olika	  individer	  
och	  utifrån	  de	  värden	  som	  uppstår	  på	  en	  specifik	  marknad	  med	  ett	  utbud	  och	  en	  efterfrågan	  
så	  genereras	  ett	  pris	  i	  en	  prisbildningsprocess.	  Pris	  definieras	  som	  ett	  penningbelopp	  vid	  en	  
transaktion.	  Det	  pris	  som	  uppstår	  måste	  särskiljas	  från	  begreppen	  marknadsvärde	  och	  
avkastningsvärde	  (Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  300-‐302).	  
	  
Den	  svenska	  definitionen	  på	  marknadsvärde	  är:	  ”…det	  pris	  som	  sannolikt	  skulle	  
betalas/erhållas	  om	  fastigheten	  bjöds	  ut	  på	  en	  fri	  och	  öppen	  marknad	  med	  tillräcklig	  
marknadsförings	  tid,	  utan	  partsrelationer	  och	  utan	  tvång”.	  Marknadsvärdet	  är	  inte	  
individuellt	  utan	  kan	  sökas	  externt	  på	  marknaden.	  Avkastningsvärde	  definieras	  som:	  
”…nuvärdet	  av	  förväntade	  framtida	  avkastningar	  av	  värderingobjektet”.	  Det	  handlar	  om	  ett	  
individuellt	  avkastningsvärde	  som	  är	  knutet	  till	  en	  viss	  investerare.	  Detta	  tas	  fram	  genom	  
fastläggande	  av	  värdebärande	  parametrars	  aktuella	  och	  framtida	  storlek	  samt	  utveckling	  
(Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  307-‐310).	  
	  
De	  vanligaste	  värderingsmetoderna	  vid	  fastighetsvärdering	  är	  ortsprismetoden	  och	  
avkastningsmetoden.	  Den	  primära	  informationskällan	  i	  ortsprismetoden	  är	  överlåtelser	  på	  
marknaden.	  Metoden	  baseras	  på	  marknadsanalyser	  av	  betalda	  priser	  på	  jämförelseobjekt.	  
Avkastningsmetoden	  är	  applicerbar	  på	  hyresfastigheter	  och	  baseras	  på	  en	  
nuvärdesberäkning	  av	  bedömda	  framtida	  nettoavkastningar,	  över	  ett	  antal	  tidsperioder	  med	  
ett	  visst	  kalkylräntekrav.	  Idag	  är	  det	  allt	  vanligare	  med	  finansiella	  aktörer	  som	  har	  ett	  
kapitalinvesteringssynsätt	  och	  investerar	  i	  fastigheter	  för	  att	  uppnå	  bra	  avkastningar.	  
Därmed	  finns	  det	  en	  stark	  preferens	  för	  avkastningskalkylbaserade	  metoder	  (Institutet	  för	  
fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  330	  och	  350).	  	  
	  
Nettoavkastningar	  beskrivs	  som	  driftnetton,	  vilket	  innebär	  hyresintäkter	  minus	  drift-‐	  och	  
underhållskostnader	  relaterade	  till	  fastigheten.	  Kalkylräntan	  är	  beroende	  av	  ett	  antal	  
situationsbaserade	  faktorer.	  Storleken	  på	  kalkylräntan	  räknas	  ut	  baserat	  en	  riskfri	  
kalkylränta,	  en	  kompensation	  för	  inflation	  och	  en	  uppskattad	  riskkompensation.	  Det	  
vanligaste	  sättet	  att	  beräkna	  kalkylräntan	  i	  fastighetsbranschen	  är	  genom	  att	  summera	  
direktavkastning	  och	  värdeförändring.	  Ju	  högre	  kalkylräntan	  är,	  desto	  lägre	  blir	  
marknadsvärdet	  på	  fastigheten	  och	  tvärtom	  (Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  
349-‐365).	  
	  
Vid	  fastighetsvärdering	  inkluderas	  fyra	  olika	  analysnivåer	  som	  är	  av	  intresse	  att	  utforska,	  för	  
att	  få	  fram	  ett	  så	  rättvist	  värde	  som	  möjligt.	  En	  av	  dessa	  nivåer	  är	  fastighetsmarknadsanalys	  
och	  i	  detta	  inkluderas	  en	  bedömning	  av	  bland	  annat	  allmänna	  hyresnivåer,	  vakanser	  och	  
direktavkastningar.	  Vakansgraden	  är	  av	  stor	  vikt	  då	  den	  visar	  på	  risken	  för	  att	  en	  yta	  blir	  
vakant.	  Eftersom	  avkastningsmetoden	  bland	  annat	  baseras	  på	  driftnetton	  innebär	  en	  vakant	  
yta	  en	  värdeminskning	  på	  en	  fastighet	  enligt	  avkastningsmetoden	  (Institutet	  för	  
fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  317-‐322).	  



	   17	  

3.	  Metod	  
I	  kapitlet	  beskrivs	  den	  metod	  som	  tillämpats	  för	  att	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  svara	  på	  
frågeställningarna	  i	  studien.	  	  
	  
	  
3.1	  Val	  av	  metod	  	  
I	  denna	  studie	  har	  en	  kvalitativ	  metod	  valts	  med	  insamling	  av	  primärdata.	  En	  mindre	  del	  av	  
studien	  utgör	  sekundärdata	  för	  att	  bistå	  primärdatan	  med	  komplementär	  fakta.	  Studiens	  
övervägande	  del	  utgörs	  av	  insamlingen	  av	  primärdata.	  Primärdata	  i	  studien	  består	  av	  semi-‐
strukturerade	  intervjuer	  med	  utvalda	  aktörer	  som	  utgör	  respondenterna	  i	  studien.	  En	  semi-‐
strukturerad	  intervju	  beskriver	  Monica	  Dalen	  i	  boken	  ”Intervju	  som	  metod”	  som	  en	  intervju	  
med	  specifika	  ämnen	  som	  undersökaren	  har	  valt	  ut	  i	  förväg	  (Dalen	  2008,	  34).	  Den	  
huvudsakliga	  delen	  av	  respondenter	  består	  av	  e-‐handelsföretag,	  fastighetsägare	  och	  
tredjepartslogistiker.	  Dalen	  skriver	  att	  en	  kvalitativ	  forskning	  görs	  för	  att	  förstå	  
respondentens	  synpunkt	  innan	  problemformuleringen	  får	  en	  vetenskaplig	  förklaring	  (Dalen	  
2008,	  15).	  Denna	  ansats	  passar	  in	  på	  studiens	  syfte	  som	  handlar	  om	  att	  ta	  reda	  på	  de	  olika	  
respondenternas	  syn	  på	  frågeställningarna	  för	  att	  sedan	  formulera	  slutsatser	  kring	  ämnet.	  	  	  
	  
De	  sekundärdata	  som	  samlats	  in	  har	  tagits	  fram	  av	  CBRE	  Research	  som	  i	  sin	  tur	  använt	  
kvantitativa	  metoder.	  Detta	  material	  har	  lämpats	  till	  denna	  studie	  för	  att	  ge	  läsaren	  insyn	  på	  
hur	  marknaden	  och	  utvecklingen	  ser	  ut	  samt	  prognoseras.	  Materialet	  syftar	  till	  att	  hjälpa	  
läsaren	  att	  få	  en	  bättre	  överblick	  av	  respondenternas	  resonemang	  i	  intervjuerna.	  
Sammanfattningsvis	  utgör	  marknadsdata	  från	  CBRE	  Research	  och	  alla	  14	  respondenterna	  
empirin	  i	  arbetet	  och	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  analys,	  slutsats	  och	  rekommendation	  som	  
presenteras	  i	  slutet	  av	  studien.	  

3.2	  Genomförandet	  
Tydliga	  frågeställningar	  formulerades	  innan	  intervjuerna	  och	  insamling	  av	  data	  
genomfördes.	  Detta	  är	  väsentligt	  för	  att	  genomförandet	  av	  studien	  ska	  bli	  så	  tydlig	  som	  
möjligt.	  Därefter	  utformades	  ett	  antal	  frågor	  kring	  frågeställningarna	  i	  studien,	  en	  så	  kallad	  
"intervjuguide",	  som	  innebär	  att	  intervjufrågorna	  ska	  vara	  relevanta	  för	  de	  frågeställningar	  
studien	  belyser	  (Dalen	  2008,	  33).	  Intervjuerna	  inleddes	  med	  frågor	  beträffande	  aktörernas	  
verksamhet,	  för	  att	  sedan	  gå	  in	  på	  de	  centrala	  frågeställningarna,	  vilket	  kallas	  
”områdesprincipen”.	  De	  väsentliga	  frågorna	  i	  studien	  är	  frågor	  som	  uppmuntrade	  
respondenten	  att	  fritt	  berätta	  om	  deras	  upplevelse	  inom	  det	  aktuella	  ämnet	  (Dalen	  2008,	  
35).	  	  
	  
De	  första	  intervjuerna	  utfördes	  med	  huvudaktörerna	  i	  studien;	  e-‐handelsföretagen,	  
fastighetsägarna	  och	  tredjepartslogistikerna.	  Respondenterna	  fick	  frågor	  kring	  deras	  
verksamhet	  och	  studiens	  tre	  första	  frågeställningar.	  De	  intervjuer	  som	  utfördes	  med	  
fastighetskonsulterna	  utfördes	  i	  syfte	  att	  besvara	  den	  sista	  frågeställningen,	  där	  frågorna	  
utformades	  med	  hjälp	  av	  svaren	  på	  de	  tre	  första	  frågeställningarna.	  Majoriteten	  av	  
intervjuerna	  har	  varit	  besöksintervjuer	  och	  i	  undantagsfall,	  där	  skäliga	  hinder	  förelegat,	  har	  
telefonintervjuer	  utförts.	  Innan	  tidpunkten	  för	  varje	  intervjutillfälle	  skickades	  
intervjufrågorna	  ut	  till	  var	  och	  en	  av	  respondenterna	  via	  e-‐mail	  för	  en	  chans	  till	  
förberedning.	  Frågornas	  struktur	  anpassades	  efter	  den	  aktuella	  respondentens	  verksamhet.	  	  
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Under	  intervjutillfällena	  har	  vi	  båda	  varit	  närvarande	  där	  den	  ena	  har	  styrt	  intervjun	  medan	  
den	  andra	  fokuserat	  på	  att	  föra	  anteckningar.	  Intervjuerna	  har	  genomförts	  som	  en	  dialog;	  
med	  styrda	  strukturerade	  frågor,	  som	  utifrån	  respondenternas	  svar	  har	  mynnat	  ut	  i	  
diskussioner	  kring	  frågeställningarna.	  Utöver	  anteckningar	  som	  förts	  under	  intervjuernas	  
gång	  har	  intervjuerna	  spelats	  in	  med	  två	  inspelningsenheter,	  för	  att	  säkra	  upp	  om	  en	  
inspelning	  av	  tekniska	  skäl	  skulle	  försvinna.	  I	  inledningen	  till	  varje	  intervju	  har	  
respondenterna	  fått	  frågan	  om	  inspelningstillstånd	  och	  samtliga	  respondenter	  har	  givit	  
medgivande.	  Ytterligare	  skäl	  till	  valet	  att	  spela	  in	  intervjuerna	  är	  för	  att	  det	  ger	  ett	  mer	  
avslappnande	  möte;	  där	  fokus	  läggs	  på	  respondenternas	  resonemang	  istället	  för	  att	  föra	  
anteckningar.	  Vidare	  ges	  större	  möjlighet	  till	  diskussion.	  Inspelning	  rekommenderas	  vid	  
utförande	  av	  intervjuer	  eftersom	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  få	  respondenternas	  egna	  ord	  
(Dalen	  2008,	  37).	  
	  
Intervjuerna	  har	  i	  efterhand	  bearbetats	  genom	  upprepade	  avlyssningar	  och	  transkribering.	  
Det	  är	  väsentligt	  att	  undersökaren	  själv	  transkriberar	  sitt	  material	  eftersom	  denne	  får	  
möjlighet	  att	  bekanta	  sig	  med	  det	  egna	  datamaterialet	  (Dalen	  2008,	  69).	  Vid	  transkribering	  
har	  svaren	  från	  intervjuerna	  ordagrant	  skrivits	  ner	  och	  citat	  lyfts	  fram	  som	  fångar	  upp	  
väsentliga	  delar	  av	  studien.	  Ett	  urval	  av	  den	  transkriberade	  texten	  och	  citat	  har	  i	  efterhand	  
bearbetats	  och	  sammanställts.	  I	  de	  undantagsfall	  där	  telefonintervjuer	  förekommit	  har	  detta	  
utförts	  av	  en	  av	  undersökarna.	  Då	  inspelningsmöjligheter	  saknats	  under	  telefonintervjuerna	  
har	  anteckningar	  förts	  på	  datorn	  under	  intervjuns	  gång.	  Med	  anledning	  av	  det	  
sammanställdes	  och	  bearbetades	  anteckningarna	  ofördröjligen	  efter	  telefonintervjuerna.	  
Detta	  eftersom	  det	  finns	  en	  risk	  att	  glömma	  bort	  mindre	  detaljer	  som	  kan	  vara	  av	  stor	  vikt.	  	  
	  
3.3	  Studiens	  validitet	  
Vid	  tillämpning	  av	  intervjuer	  som	  kvalitativ	  metod	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  förstå	  innebörden	  
att	  respondenterna	  befinner	  sig	  i	  olika	  situationer	  och	  därmed	  framför	  subjektiva	  svar.	  Det	  
är	  väsentligt	  att	  det	  insamlade	  materialet	  håller	  hög	  kvalitet.	  Det	  faktum	  att	  intervjuerna	  
spelades	  in	  på	  två	  inspelningsenheter	  och	  att	  båda	  är	  avlyssnade	  stödjer	  intervjumaterialets	  
validitet	  (Dalen	  2008,	  122).	  Dalen	  nämner	  tre	  svårigheter	  som	  en	  undersökare	  har	  vid	  
tolkning	  av	  det	  egna	  intervjumaterialet.	  Det	  första	  kallas	  det	  holistiska	  misstaget	  som	  
innebär	  att	  undersökaren	  anser	  sig	  känna	  till	  området	  så	  väl	  att	  denne	  tolkar	  materialet	  
utifrån	  felaktig	  förförståelse.	  Denna	  svårighet	  kan	  vara	  aktuell	  i	  denna	  studie	  då	  viss	  
förförståelse	  inom	  ämnet	  förelåg	  innan	  intervjuernas	  genomförande.	  Dock	  har	  svaren	  från	  
respondenterna	  varit	  tydliga	  och	  lätta	  att	  tolka,	  vilket	  medför	  att	  risken	  för	  felaktig	  tolkning	  
är	  låg.	  	  
	  
Den	  andra	  svårigheten	  är	  elitbias	  som	  är	  ett	  uttryck	  för	  att	  undersökaren	  lägger	  för	  stort	  
fokus	  på	  specifika	  respondenter	  som	  denne	  uppfattar	  som	  nyckelrespondenter	  i	  studien.	  
Elitbias	  har	  inte	  förekommit	  i	  denna	  studie	  då	  alla	  respondenter	  varit	  lika	  delaktiga	  i	  
slutresultatet	  och	  tillgivits	  lika	  mycket	  utrymme	  för	  sina	  åsikter.	  Den	  sista	  svårigheten	  kallas	  
"going	  native"	  vilket	  innebär	  att	  undersökaren	  är	  så	  kompetent	  inom	  ämnet	  att	  denne	  har	  
svårt	  att	  se	  särdrag	  i	  det	  insamlade	  materialet.	  Detta	  har	  inte	  påverkat	  studiens	  validitet	  
eftersom	  vi	  är	  relativt	  oerfarna	  inom	  ämnet	  (Dalen	  2008,	  123).	  	  
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3.4	  Val	  av	  respondenter	  	  
Respondenterna	  i	  studien	  består	  som	  tidigare	  nämnt	  huvudsakligen	  av	  e-‐handelsföretag,	  
fastighetsägare	  och	  tredjepartslogistiker.	  Att	  intervjua	  olika	  typer	  av	  aktörer	  inom	  e-‐
handels-‐	  och	  logistiksegmenten	  gör	  det	  möjligt	  att	  jämföra	  olika	  synpunkter	  och	  tillför	  ett	  
bredare	  perspektiv	  i	  studien.	  Dalen	  beskriver	  att	  det	  ska	  göras	  ett	  urval	  av	  respondenter	  
som	  återspeglar	  en	  maximal	  variation	  hos	  det	  som	  ska	  studeras,	  vilket	  har	  utförts	  genom	  att	  
välja	  de	  varierande	  respondenterna	  som	  är	  bäst	  lämpade	  för	  studien	  (Dalen	  2008,	  55).	  	  	  
Gällande	  e-‐handelsföretag	  har	  vi	  valt	  att	  både	  intervjua	  "renodlade"	  e-‐handelsföretag,	  det	  
vill	  säga	  företag	  som	  enbart	  driver	  verksamhet	  på	  internet,	  samt	  e-‐handelsföretag	  som	  
utöver	  sin	  nätverksamhet	  även	  tillhandahåller	  fysiska	  butiker.	  De	  två	  olika	  kategorierna	  av	  e-‐
handelsföretag	  valdes	  för	  att	  inkludera	  olika	  synvinklar	  i	  arbetet.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Figur	  2.	  Illustration	  av	  huvudrespondenterna	  och	  dess	  samband	  med	  varandra	  
	  
Utöver	  de	  aktörer	  som	  är	  illustrerade	  i	  figuren	  ovan	  har	  intervju	  utförts	  med	  en	  professor	  
inom	  handel	  och	  logistik	  för	  att	  inkludera	  åsikter	  från	  en	  oberoende	  aktör	  i	  studien.	  
Professorn	  tillför	  ett	  akademiskt	  perspektiv	  inom	  e-‐handels-‐	  och	  logistiksegmenten,	  vilket	  
bekräftar	  studien	  och	  stödjer	  våra	  slutsatser	  ytterligare.	  Slutligen	  har	  intervjuer	  utförts	  med	  
tre	  respondenter	  på	  ett	  fastighetskonsultbolag,	  för	  att	  undersöka	  vilken	  inverkan	  
transaktionsmarknaden	  och	  värdet	  på	  fastigheterna	  har	  utifrån	  det	  svar	  vi	  kommit	  fram	  till	  i	  
huvudfrågeställningen.	  	  
	  
3.4.1	  Respondenter	  
Nedan	  presenteras	  information	  om	  de	  utvalda	  respondenterna	  som	  utgör	  primärdata	  i	  
studien:	  	  

	  
Tabell	  1.	  Sammanställning	  av	  respondenterna	  
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3.4.2	  Beskrivning	  av	  utvalda	  respondenter	  
Nedan	  beskrivs	  information	  om	  de	  utvalda	  respondenternas	  verksamheter:	  	  

Sportamore	  AB	  
("Sportamore")	  
	  
	  
Ellos	  AB	  
("Ellos")	  
	  
	  
	  
Gina	  Tricot	  AB	  
("Gina	  Tricot")	  
	  
	  
	  
Lindex	  Sverige	  AB	  
("Lindex")	  
	  
	  
	  
Webhallen	  Sverige	  AB	  
("Webhallen")	  
	  
	  
	  
Corem	  Property	  
Group	  AB	  
("Corem")	  
	  
	  
	  
Catena	  AB	  
("Catena")	  
	  
	  
	  
Castellum	  AB	  
("Castellum")	  
	  
	  
Nordic	  Real	  Estate	  
Partners	  AB	  
("NREP")	  
	  
	  

Svenskt	  renodlat	  e-‐handelsföretag	  som	  säljer	  sportartiklar	  och	  
kläder	  sedan	  starten	  2010.	  Deras	  nuvarande	  marknad	  är	  
Norden	  och	  deras	  lagerlokal	  ligger	  i	  Spånga.	  
	  
Svenskt	  renodlat	  distans-‐	  och	  e-‐handelsföretag	  som	  startade	  
sin	  verksamhet	  år	  1947.	  Samtliga	  av	  Ellos	  lokaler,	  inklusive	  
lagerlokalen,	  ligger	  i	  Viared,	  Borås	  sedan	  1978	  och	  lokalerna	  
ägs	  idag	  av	  en	  fastighetsägare.	  	  
	  
Svensk	  klädkedja	  med	  butiker	  och	  e-‐handel.	  Gina	  Tricot	  
öppnade	  sin	  e-‐handel	  2010	  och	  har	  sitt	  huvudkontor	  och	  även	  
sin	  lagerlokal	  i	  Borås	  där	  de	  kombinerar	  butiks-‐	  och	  e-‐
handelslagret	  i	  samma	  lokal.	  	  
	  
Svensk	  klädkedja	  med	  både	  butiker	  och	  e-‐handel	  som	  
öppnade	  upp	  sin	  e-‐handel	  år	  2007.	  Lindex	  lagerlokaler	  ligger	  i	  
Göteborg	  där	  de	  har	  butikslagret	  och	  e-‐handelslagret	  i	  olika	  
byggnader.	  	  
	  
Svenskt	  företag	  som	  säljer	  multimedia	  och	  hårdvara	  via	  både	  
internet	  och	  fysiska	  butiker.	  Webhallens	  lagerlokal	  ligger	  i	  
Sollentuna,	  Stockholm	  och	  används	  både	  som	  lager	  till	  
butikerna	  och	  e-‐handel.	  Webhallen	  använder	  omnichannel.	  
	  
Börsnoterad	  fastighetsägare	  som	  äger,	  förvaltar	  och	  utvecklar	  
lager	  och	  lager-‐,	  logistik-‐,	  industri-‐	  och	  handelsfastigheter	  i	  
mellersta	  och	  södra	  Sverige	  samt	  i	  Danmark.	  	  
Cirka	  40	  procent	  av	  Corems	  bestånd	  består	  av	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter.	  
	  
Börsnoterad	  fastighetsägare	  med	  inriktning	  på	  
logistikfastigheter	  som	  försörjer	  storstadsregioner	  i	  
Skandinavien.	  100	  procent	  av	  Catenas	  bestånd	  består	  av	  lager-‐	  
och	  logistikfastigheter.	  
	  
Börsnoterad	  fastighetsägare	  med	  inriktning	  på	  kommersiella	  
fastigheter	  i	  södra	  Sverige	  och	  i	  Danmark.	  Cirka	  50	  procent	  av	  
deras	  bestånd	  består	  av	  logistikfastigheter.	  	  
	  
Nordisk	  Private	  Equity	  fastighetsägare	  med	  mål	  att	  generera	  
riskjusterad	  avkastning	  till	  institutionella	  investerare.	  Cirka	  50	  
procent	  av	  deras	  bestånd	  består	  av	  logistikfastigheter	  sett	  till	  
omsättning.	  	  
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Aditro	  Logistics	  
Holding	  AB	  
("Aditro")	  
	  
	  
	  
PostNord	  Logistics	  
TPL	  AB	  	  
("PostNord")	  	  
	  
	  
	  
CBRE	  Sweden	  AB	  
("CBRE")	  
	  
	  
	  
Handelshögskolan	  i	  
Umeå	  
	  
	  

Ett	  av	  de	  största	  oberoende	  logistikpartnerna	  i	  Norden	  som	  
erbjuder	  tjänster	  i	  lagerhantering,	  logistik,	  supply-‐chain	  
management,	  transportupphandling,	  bemanning	  och	  
konsultering.	  Aditro	  Logistics	  förfogar	  över	  175	  000	  
kvadratmeter	  i	  Jönköping,	  Borås,	  Kopsta	  och	  Nykvarn.	  
	  
Den	  ledande	  leverantören	  av	  kommunikations-‐	  och	  
logistiklösningar	  i	  Norden.	  Erbjuder	  kostnadseffektiva	  
lösningar	  och	  möjlighet	  att	  reducera	  kostnader	  för	  logistik.	  
Dessa	  lösningar	  inkluderar	  lagerhållning,	  distribution,	  
ordermottagning,	  tullservice	  och	  montering.	  
	  
Världens	  största	  fastighetskonsultföretag	  med	  över	  70	  000	  
anställda.	  Agerar	  som	  rådgivare	  vid	  fastighetstransaktioner,	  
värderingar,	  uthyrning,	  förvaltning	  och	  andra	  
fastighetsrelaterade	  tjänster.	  	  
	  
Högskola	  som	  är	  en	  del	  av	  Umeå	  Universitet.	  	  
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4.	  Logistikmarknaden	  och	  trender	  
I	  kapitlet	  presenteras	  information	  om	  logistikmarknaden	  och	  dess	  trender.	  
	  
	  
De	  topp	  5	  bästa	  logistiklägena	  i	  Sverige	  är	  Stor-‐Göteborg,	  Örebroregionen,	  Östgötaregionen,	  
Stockholm	  Nord	  och	  Jönköpingsregionen	  (Intelligent	  Logistik,	  2016).	  	  
	  
Prime	  hyra	  i	  Stockholm	  2016	  är	  cirka	  925	  kronor	  per	  kvadratmeter	  och	  år	  och	  prime	  hyra	  i	  
Göteborg	  2016	  cirka	  650	  kronor	  per	  kvadratmeter	  och	  år.	  Prime	  yield	  i	  Sverige	  2016	  är	  cirka	  
5,75	  procent	  (CBRE	  Research,	  2016).	  

4.1	  Sveriges	  25	  bästa	  logistiklägen	  2016	  
ORT	  (placering	  2015)	  
	  
1.	  Stor-‐Göteborg	  (1)	  
2.	  Örebroregionen	  (3)	  
3.	  Östgötaregionen	  (2)	  
4.	  Stockholm	  Nord	  (4)	  
5.	  Jönköpingsregionen	  (4)	  
6.	  Helsingborgsregionen	  (6)	  
7.	  Eskilstuna/Strängnäs	  (7)	  
8.	  Västerås/Köping	  (8)	  
9.	  Stockholm	  Syd	  (11)	  
10.	  Malmöregionen	  (9)	  
11.	  Halmstadsregionen	  (10)	  	  
12.	  Mellansvenska	  regionen	  (12)	  	  
13.	  Skaraborgsregionen	  (13)	  
14.	  Växjöregionen	  (14)	  
15.	  Katrineholm	  (16)	  
16.	  Nyköping/Oxelösund	  (15)	  
17.	  Hässleholm/Kristianstad	  (17)	  
18.	  Värnamo/Gnosjö/Gislaved	  (18)	  
19.	  Sydostregionen	  (19)	  
20.	  Trestad	  (20)	  
21.	  Trelleborg/Ystad	  (20)	   	   	   	   	  
22.	  Karlstad	  (22)	  	   	   	   	   	   	  

23.	  Umeåregionen	  (23)	   	   	   	  
24.	  Sundsvallsregionen	  (24)	  	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Figur	  3.	  De	  bästa	  logistiklägena	  i	  Sverige	  	  
	   	   	   	   	   	   	   Källa:	  Intelligent	  Logistik,	  2016	   	   	   	  
	  
Poängsättningen	  sker	  utifrån	  olika	  kriterier	  där	  närhet	  till	  största	  antal	  konsumenter,	  det	  vill	  
säga,	  det	  geografiska	  och	  demografiska	  läget,	  är	  de	  två	  tyngst	  vägande	  kriterierna	  
tillsammans	  med	  hållbarhet	  och	  kvalitet	  i	  regionens	  samlade	  infrastruktur	  (Intelligent	  
Logistik,	  2016).	  
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4.2	  Logistik	  Sverige	  -‐	  Stockholm	  
Enligt	  (CBRE	  Research,	  2016)	  har	  storstockholmsregionen	  cirka	  två	  miljoner	  invånare	  och	  det	  
finns	  en	  betydande	  industriell	  tillväxt	  i	  regionen.	  Efterfrågan	  är	  hög	  gällande	  lager	  och	  
logistik	  i	  bästa	  läge	  i	  Storstockholm.	  Idag	  finns	  det	  flera	  infrastrukturprojekt	  till	  förmån	  för	  
logistikmarknaden	  och	  det	  råder	  allmän	  brist	  på	  modern	  logistik	  i	  nuläget.	  Infrastrukturella	  
nav	  är	  bland	  annat	  motorvägsknytpunkter	  (E4,	  E18	  och	  E20),	  järnväg,	  Stockholms	  hamnar,	  
Arlanda	  och	  Bromma	  flygplats.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  4.	  Karta	  över	  de	  bästa	  logistiklägena	  i	  Stockholmregionen	  	   Figur	  5.	  De	  bästa	  logistiklägena	  i	  stockholmsregionen	  och	  
Källa:	  CBRE	  Research,	  2016	   teckenbeskrivning	  av	  infrastrukturella	  projekt	  i	  regionen	  
	   Källa:	  CBRE	  Research,	  2016	  
	   	  

	  
Figur	  4	  till	  vänster	  visar	  de	  bästa	  logistiklägena	  i	  Stockholm.	  Utöver	  detta	  visar	  Figur	  5	  till	  
höger	  en	  teckenförklaring	  till	  infrastrukturella	  projekt,	  som	  presenterar	  planerade	  
kommunikationer	  till	  de	  olika	  regionerna.	  	  	  
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4.3	  Logistiktrender	  
Två	  trender	  som	  kommer	  att	  påverka	  logistiksektorn	  i	  framtiden	  är	  ökad	  e-‐handel	  och	  
urbanisering.	  En	  växande	  e-‐handel	  och	  ökade	  handelsflöden	  kommer	  att	  ställa	  nya	  krav	  på	  
logistiklösningar.	  Alla	  delar	  av	  logistikkedjan	  tvingas	  till	  att	  hela	  tiden	  anpassa	  och	  förändras	  
samt	  vara	  innovativa.	  På	  marknaden	  finns	  det	  förväntningar	  att	  ledtiden	  från	  order	  till	  
leverans	  succesivt	  minskar.	  Kring	  flexibilitet	  finns	  det	  även	  förväntningar	  i	  var,	  när	  och	  hur	  
produkten	  ska	  levereras	  (Olofsson,	  2015).	  	  
	  
Några	  av	  de	  viktigaste	  trenderna	  som	  (Olofsson,	  2015)	  nämner	  är	  följande:	  
	  

• Hur	  logistiken	  påverkas	  av	  digitala	  trender:	  E-‐handeln	  förblir	  i	  första	  hand	  en	  
aktivitet	  vid	  hemdatorn	  på	  de	  etablerade	  globala	  marknaderna.	  På	  
utvecklingsmarknaderna	  är	  det	  mobilanvändarna	  som	  leder	  e-‐handeln,	  här	  ingår	  
främst	  länder	  såsom	  Indien,	  Kina	  och	  Turkiet.	  	  

	  
• Konsumtion	  och	  befolkning	  påverkar	  framtiden:	  Mer	  koncentrerade	  

konsumentmarknader	  skapas	  på	  grund	  av	  den	  ökande	  urbaniseringen	  i	  särskilt	  
Afrika,	  Asien	  och	  Stillahavsområdet.	  Trenderna	  liknar	  de	  i	  Nordamerika	  och	  delvis	  
dem	  i	  Latinamerika.	  De	  nya	  millenials	  utgör	  en	  allt	  större	  majoritet	  av	  befolkningen,	  
vilket	  leder	  till	  en	  total	  förändring	  av	  konsumentbeteendet	  och	  även	  efterfrågan	  av	  
lager	  och	  logistik.	  	  

	  
• Handelsflödena	  på	  den	  globala	  marknaden	  förändras:	  Den	  totala	  transporten	  ökade	  

med	  290	  procent	  under	  2013	  och	  sedan	  år	  2000	  har	  transport	  i	  containrar	  sett	  en	  
dramatisk	  global	  tillväxt.	  Handelsrutterna	  har	  på	  grund	  av	  den	  ökande	  efterfrågan	  
förändrats	  så	  att	  de	  bättre	  kan	  möta	  kapaciteten	  på	  de	  europeiska	  och	  
nordamerikanska	  marknaderna.	  Aktiviteten	  har	  flyttats	  från	  traditionella	  hamnar	  
som	  Rotterdam	  vid	  Nordsjön	  och	  L.A./Long	  Beach	  i	  Södra	  Kalifornien	  samt	  Hamburg.	  

	  
• Fysisk	  infrastruktur	  och	  viktiga	  kluster	  expanderar:	  Inom	  viktiga	  kluster	  globalt	  har	  

investeringar	  gjorts	  i	  ny	  infrastruktur	  för	  att	  möta	  den	  ökande	  efterfrågan.	  Dessa	  
investeringar	  är	  antingen	  pågående	  eller	  planerade	  och	  ska	  väsentligt	  förändra	  eller	  
förbättra	  det	  logistiska	  ramverket	  och	  fastighetsmarknaden	  för	  lagerlokaler	  under	  en	  
lång	  tid	  framöver.	  	  

	  
• Anläggningar	  för	  den	  första	  kilometern	  expanderar:	  Den	  tydliga	  trenden	  är	  att	  den	  

totala	  golvytan	  blir	  större	  i	  samband	  med	  tillväxten	  i	  e-‐detaljhandeln.	  Det	  ställs	  allt	  
högre	  krav	  på	  yta	  för	  mer	  komplexa	  anläggningar,	  såsom	  exempelvis	  automatiserade	  
sorterings-‐	  och	  plockningssystem.	  	  

	  
• Ytor	  för	  den	  sista	  kilometern:	  Det	  är	  väsentligt	  att	  begränsa	  leveranserna	  till	  den	  

kortaste	  rutten	  för	  att	  den	  urbana	  logistiken	  ska	  bli	  bättre.	  Återförsäljare	  inom	  e-‐
handel	  har	  därmed	  börjat	  hålla	  mindre	  lagerlokaler	  för	  att	  tillhandahålla	  snabb	  
leverans	  till	  online-‐kunderna	  genom	  kortare	  leveransrutter.	  Flera	  alternativ	  för	  att	  
"klicka	  och	  hämta"	  för	  omedelbar	  upphämtning	  och	  dessa	  mindre	  
lageranläggningarna	  nära	  staden	  har	  på	  senaste	  tid	  blivit	  aktuella.	  	  
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4.4	  Logistik	  Sverige	  -‐	  Marknadsdata	  
Figur	  6	  beskriver	  prime	  hyra	  och	  prime	  yield	  (direktavkastning)	  för	  logistikfastigheter	  i	  
Sverige.	  Det	  vill	  säga	  hyra	  och	  direktavkastning	  i	  bästa	  läge,	  med	  den	  bästa	  
hyresgästsammansättningen,	  för	  en	  fullt	  uthyrd	  fastighet	  av	  bästa	  kvalitet.	  	  	  
	  

	  
Figur	  6:	  Prime	  hyra	  och	  prime	  yield.	  
Källa:	  CBRE	  Research,	  SV	  CBRE	  Presentation	  Q1	  2016	  	  
	  
	  

Figur	  7	  beskriver	  prime	  hyra	  och	  prognos	  för	  logistikfastigheter	  i	  Sverige.	  Hyresmarknaden	  
för	  logistikfastigheter	  förväntas	  få	  en	  liten	  ökning	  2017.	  	  	  
	  

	  
Figur	  7:	  Prime	  hyra	  och	  prognos.	  	  
Källa:	  CBRE	  Research,	  SV	  CBRE	  Presentation	  Q1	  2016	  	  
	  
Inom	  resterande	  kapitel	  i	  studien,	  dock	  i	  synnerhet	  kapitel	  5.6	  Förändringar	  i	  
transaktionsmarknad	  och	  fastighetsvärdering,	  nämns	  hyresnivå	  och	  direktavkastning	  
flertalet	  gånger.	  Därmed	  presenteras	  markandsdata	  ovan	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  bättre	  
helhetsbild.	  	  
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5.	  Resultat	  utifrån	  intervjuerna	  i	  studien	  
I	  kapitlet	  presenteras	  inledningsvis	  e-‐handelsföretagens,	  fastighetsägarnas	  och	  
tredjepartslogistikernas	  syn	  på	  de	  tre	  första	  frågeställningarna.	  Vidare	  presenteras	  de	  
deltagande	  fastighetskonsulternas	  syn	  på	  den	  fjärde	  frågeställningen.	  
	  
	  
5.1	  Var	  möts	  utbud	  och	  efterfrågan?	  	  
E-‐handelsföretagens	  efterfrågan	  visar	  sig	  i	  många	  avseenden	  inte	  stämma	  
överens	  med	  det	  som	  fastighetsägare	  och	  tredjepartslogistiker	  vill	  eller	  kan	  
erbjuda	  vid	  tecknande	  av	  hyresavtal.	  E-‐handelsföretagens	  unikt	  snabba	  
tillväxttakt	  är	  en	  faktor	  som	  fastighetsägare	  och	  tredjepartslogistiker	  inte	  är	  
vana	  vid	  att	  hantera,	  vilket	  medför	  att	  e-‐handelsföretagens	  behov	  ofta	  är	  svåra	  
att	  tillgodose.	  Detta	  menar	  den	  största	  delen	  av	  respondenterna.	  	  
	  
Det	  faktum	  att	  e-‐handelsföretagen	  kräver	  kortare	  löptid	  med	  möjligheten	  att	  växa	  i	  lokalen	  
till	  en	  begränsad	  hyra	  är	  den	  huvudsakliga	  utmaningen	  som	  fastighetsägare	  ofta	  står	  inför	  
vid	  nytecknande	  av	  hyresavtal,	  enligt	  Johan	  Franzén	  ("Franzén"),	  regionchef	  på	  Catena.	  Han	  
anser	  att	  e-‐handelsföretagen	  inte	  är	  investeringsbenägna	  och	  att	  till	  och	  med	  ett	  treårigt	  
hyresavtal	  kan	  vara	  för	  långt	  för	  dem,	  eftersom	  de	  har	  förmåga	  att	  fördubbla	  sin	  omsättning	  
på	  kort	  tid.	  Vidare	  lyfter	  Franzén	  att	  fastighetsbranschen	  inte	  är	  van	  vid	  att	  hantera	  e-‐
handelsföretagens	  nya	  krav	  på	  grund	  av	  att	  fastighetsägare	  normalt	  sett	  är	  vana	  vid	  att	  
teckna	  hyresavtal	  med	  en	  löptid	  på	  mellan	  10-‐15	  år.	  Även	  Stefan	  Vilhelmsson	  
("Vilhelmsson"),	  uthyrare	  på	  Castellum,	  instämmer	  med	  att	  en	  förändring	  skett.	  Det	  var	  inte	  
så	  långt	  tillbaka	  i	  tiden	  som	  många	  ansåg	  att	  lager	  och	  logistik	  var	  ett	  säkert	  fastighetsslag	  
att	  investera	  i,	  tack	  vare	  hyresavtalens	  längre	  löptid.	  	  
	  
E-‐handelsföretaget	  Sportamore	  hyr	  sin	  logistiklokal	  av	  en	  fastighetsägare	  med	  ett	  "Triple	  
Net	  Lease"-‐avtal.	  Jonas	  Kolehmainen	  ("Kolehmainen"),	  logistikchef	  på	  Sportamore,	  uttrycker	  
ett	  missnöje	  med	  detta:	  “De	  vill	  bygga	  en	  låda,	  lämna	  över	  allt	  ansvar	  och	  skriva	  ett	  10-‐
årskontrakt”.	  Detta	  styrker	  påståendet	  att	  fastighetsbranschen	  än	  inte	  har	  anpassat	  sig	  till	  
de	  nya	  förändringarna.	  Enligt	  Vilhelmsson	  är	  grunden	  till	  den	  stora	  förändringen	  att	  
marknaden	  för	  tredjepartslogistikerna	  växer	  med	  e-‐handelns	  utveckling.	  
Tredjepartslogistikerna	  tecknar	  uppdragsavtal	  med	  en	  löptid	  på	  maximalt	  tre	  år	  med	  e-‐
handelsföretagen,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  de	  inte	  är	  benägna	  att	  teckna	  längre	  hyresavtal	  
med	  fastighetsägare.	  Vilhelmsson	  menar	  att	  hyresavtalens	  löptid	  har	  kortats	  ner	  betänkligt	  
på	  grund	  av	  ovanstående	  och	  att	  det	  därmed	  råder	  helt	  nya	  spelregler	  på	  marknaden:	  	  
	  

Vi	  lever	  i	  två	  världar	  som	  inte	  är	  riktigt	  synkade.	  De	  har	  sin	  verklighet	  och	  den	  är	  ju	  
faktiskt	  sådan	  att	  de	  har	  korta	  kontraktstider	  med	  sina	  kunder	  och	  extremt	  låga	  
marginaler,	  samtidigt	  som	  vi	  lever	  med	  att	  vi	  vill	  ha	  långa	  avtalstider	  för	  att	  vara	  säkra	  
och	  för	  att	  hålla	  uppe	  värdet	  på	  våra	  fastigheter.	  Ska	  vi	  tvingas	  skriva	  korta	  avtal	  vill	  vi	  ha	  
högre	  hyra,	  då	  det	  medför	  en	  risk	  för	  oss	  och	  det	  kan	  de	  inte	  betala	  eftersom	  de	  har	  så	  låga	  
marginaler.	  
Stefan	  Vilhelmsson,	  Castellum	  

	  
Enligt	  Carl-‐Emil	  Larsson	  ("Larsson"),	  Head	  of	  Controlling	  på	  PostNord,	  kan	  de	  erbjuda	  e-‐
handelsföretagen	  flexibiliteten	  med	  treåriga	  hyresavtal	  eftersom	  de	  kan	  fylla	  lokalen	  med	  
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annat	  om	  kunden	  skulle	  lämna.	  Larsson	  säger	  även	  att	  PostNord	  i	  regel	  får	  bättre	  
hyresvillkor	  hos	  fastighetsägare.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  inte	  är	  lika	  riskfyllt	  för	  
fastighetsägare	  att	  hyra	  ut	  till	  ett	  statligt	  bolag,	  jämfört	  med	  ett	  mindre	  e-‐handelsföretag	  
som	  har	  en	  osäker	  tillväxttakt.	  	  
	  
Kolehmainen	  beskriver	  att	  ett	  guldläge	  vid	  nytecknande	  av	  hyresavtal	  skulle	  vara	  att	  få	  en	  
färdig	  plan	  med	  vetskapen	  om	  att	  det	  går	  att	  bygga	  ut	  samt	  vilka	  kostnader	  som	  skulle	  
medföra.	  Vidare	  nämner	  Kolehmainen	  att	  Sportamore	  skulle	  vara	  villiga	  att	  skriva	  ett	  
jämförelsevis	  långt	  hyresavtal	  med	  löptid	  på	  cirka	  10	  år,	  men	  att	  det	  då	  skulle	  handla	  om	  en	  
satsning	  vid	  nybyggnation	  där	  expansionsmöjligheter	  ges.	  Gällande	  byggrätter	  har	  
Vilhelmsson	  en	  annan	  syn	  på	  frågan:	  	  	  
	   	  

Där	  går	  ju	  våra	  intressen	  inte	  riktigt	  ihop;	  att	  ha	  ett	  markområde	  som	  ligger	  och	  väntar	  
på	  att	  någon	  kanske	  flyttar	  in.	  Vi	  kanske	  vill	  bygga	  en	  byggnad	  till	  där	  och	  hyra	  ut	  till	  
företag	  x	  och	  få	  in	  pengar	  i	  form	  av	  hyresintäkter	  istället	  för	  att	  låta	  marken	  ligga	  i	  väntan	  
på	  att	  de	  kanske	  fortsätter	  att	  expandera	  och	  kanske	  har	  ett	  behov	  av	  att	  flytta	  in.	  
Samtidigt	  så	  kan	  vi	  välja	  att	  erbjuda	  den	  optionen.	  Det	  kan	  ju	  vara	  det	  som	  gör	  att	  vi	  får	  in	  
dem	  som	  hyresgäst	  i	  den	  ursprungliga	  lokalen,	  annars	  kanske	  de	  flyttar	  in	  hos	  någon	  
annan.	  
Stefan	  Vilhelmsson,	  Castellum	  

	  
Wilhelm	  Sporrong	  ("Sporrong"),	  VD	  på	  Webhallen,	  anser	  snarare	  att	  det	  ultimata	  
hyresavtalet	  är	  utformat	  på	  följande	  sätt:	  "Ett	  femårsavtal	  med	  bra	  hyresrabatter	  i	  början.	  
Man	  vill	  ha	  halva	  hyran	  det	  första	  året	  och	  det	  är	  standard	  tycker	  jag,	  för	  att	  kunna	  växa	  in	  i	  
lokalen.	  Sedan	  kanske	  30	  procent	  år	  två,	  20	  procent	  år	  tre.	  Sedan	  betalar	  man	  full	  hyra	  år	  
fyra	  och	  fem".	  Petri	  Ventelä	  ("Ventelä"),	  logistikchef	  på	  Gina	  Tricot,	  och	  Leif	  Johanson	  
("Johanson"),	  Operations	  Manager	  på	  Ellos,	  uttrycker	  förnöjsamhet	  med	  de	  hyresavtal	  som	  
de	  har	  i	  dagsläget.	  Johanson	  nämner	  dock	  att	  han	  egentligen	  skulle	  vilja	  ha	  ett	  hyresavtal	  
med	  en	  kortare	  löptid,	  men	  att	  Ellos	  befinner	  sig	  i	  en	  situation	  idag	  där	  de	  inte	  är	  i	  behov	  av	  
någon	  annorlunda	  lokal.	  
	  
5.2	  E-‐handelns	  påverkan	  på	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden	  
Huvudfrågeställningen	  i	  arbetet	  lyder	  enligt	  följande:	  "Hur	  påverkar	  e-‐handelns	  
utveckling	  efterfrågan	  på	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter?".	  Det	  är	  en	  bred	  fråga	  
till	  vilken	  respondenterna	  gavs	  möjligheten	  att	  valfritt	  välja	  hur	  de	  ville	  utforma	  
svaren.	  De	  ämnen	  som	  företagen	  berörde	  handlar	  bland	  annat	  om	  
automatisering,	  citylogistik	  förknippat	  med	  ledtider	  och	  butiksexpansion,	  samt	  
omnichannel-‐problematiken,	  det	  vill	  säga	  att	  integrera	  e-‐handel	  med	  fysiska	  
butiker.	  	  
	  
Vid	  intervju	  med	  Jesper	  Carlsöö	  ("Carlsöö"),	  uthyrningschef	  på	  Corem,	  konstaterar	  han	  att	  e-‐
handelsföretagens	  lagerhantering	  sker	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  idag.	  Mindre	  produkter	  lagras	  
exempelvis	  fortfarande	  på	  hyllor	  som	  lagerpersonal	  plockar	  och	  e-‐handelsföretagen	  har	  inte	  
visat	  sig	  kräsna	  eller	  ställt	  särskilda	  krav	  på	  takhöjd.	  Carlsöö	  tror	  att	  det	  krävs	  automatisering	  
av	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  för	  att	  utveckla	  en	  bra	  ekonomi	  inom	  e-‐handelsföretagen.	  En	  
trend	  som	  börjar	  växa	  fram	  är	  att	  lagerautomater	  används	  vid	  småplock,	  det	  vill	  säga	  
sortering	  av	  mindre	  varuartiklar.	  Trots	  det	  sker	  upplockning	  av	  en	  order	  inför	  leverans	  
fortfarande	  manuellt,	  men	  det	  är	  i	  vilket	  fall	  ett	  steg	  framåt.	  	  
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Carlsöö	  nämner	  att	  den	  stora	  förändringen	  kommer	  att	  ske	  om	  det	  blir	  helautomatiserade	  
system;	  det	  vill	  säga	  att	  maskiner	  hanterar	  hela	  plockprocessen	  efter	  att	  ordern	  har	  lagts.	  
England	  och	  Tyskland	  är	  exempel	  på	  länder	  som	  ligger	  i	  framkant	  gällande	  utvecklingen	  av	  
automatiserade	  lagerlokaler.	  Det	  finns	  till	  exempel	  ett	  internationellt	  företag	  som	  har	  en	  e-‐
handelsvolym	  som	  motsvarar	  den	  totala	  e-‐handelsmarknaden	  i	  Sverige.	  De	  har	  en	  
plockrobot	  som	  plockar	  nio	  gånger	  snabbare	  än	  traditionella	  plocksystem.	  Automatisering	  är	  
förknippat	  med	  stora	  investeringar,	  fortsätter	  Carlsöö.	  Trots	  detta	  är	  det	  nödvändigt	  för	  att	  
skapa	  kortare	  ledtider,	  ökad	  ordersäkerhet	  samt	  minskad	  kostnad	  per	  beställning.	  	  
	  
Enligt	  Carlsöö	  får	  e-‐handelsföretagen	  även	  in	  en	  större	  volym	  produkter	  på	  samma	  golvyta.	  
Därmed	  skulle	  det	  få	  en	  motverkande	  effekt	  mot	  ökade	  lokalytor,	  eftersom	  ytorna	  
reduceras	  avsevärt	  med	  hjälp	  av	  automatisering.	  Han	  tror	  inte	  att	  utvecklingen	  kommer	  att	  
gå	  så	  fort	  med	  tanke	  på	  investeringens	  storlek.	  Om	  ett	  e-‐handelsföretag	  når	  fastighetens	  
maxkapacitet	  och	  till	  det	  yttersta	  vill	  vara	  kvar	  i	  fastigheten,	  så	  är	  alternativet	  att	  bygga	  ut	  
på	  bredden	  och	  höjden	  så	  långt	  detaljplanen	  tillåter.	  Nästa	  steg	  är	  automatisering,	  vilket	  
skulle	  innebära	  att	  hyresgästen	  har	  möjlighet	  att	  stanna	  kvar	  i	  lokalen	  under	  längre	  tid	  till	  
följd	  av	  en	  effektivare	  ytanvändning;	  förutsatt	  att	  hela	  byggnaden	  är	  en	  lagerautomat.	  	  
	  
Aditro	  har	  i	  ett	  tidigare	  skede	  haft	  en	  kund	  som	  flyttat	  sin	  lagerverksamhet	  till	  Polen	  på	  
grund	  av	  att	  personalkostnaden	  är	  lägre	  där.	  Törnqvist	  (Aditro)	  tror	  dock	  inte	  att	  det	  är	  en	  
lönsam	  och	  långsiktigt	  hållbar	  affär,	  med	  tanke	  på	  att	  leveranskostnaderna	  är	  högre	  från	  
Polen.	  Till	  följd	  av	  att	  personalkostnaden	  för	  lagerarbetare	  är	  högre	  i	  Sverige	  har	  
automatisering	  efterfrågats	  i	  större	  utsträckning.	  Idag	  ser	  lager-‐	  och	  logistiklokalerna	  mer	  
traditionella	  ut,	  men	  om	  10	  år	  tror	  Törnqvist	  att	  alla	  lager	  kommer	  ha	  en	  viss	  grad	  av	  
automatisering.	  Även	  Kolehmainen	  (Sportamore)	  pratar	  om	  automatiseringslösningar	  vid	  
samma	  fråga.	  Sportamore	  har	  för	  närvarande	  planer	  för	  helautomatisering	  och	  Kolehmainen	  
tror	  att	  de	  skulle	  kunna	  föra	  in	  90-‐95	  procent	  av	  deras	  varuartiklar	  i	  en	  
automatiseringsmaskin.	  	  	  
	  
Utan	  automatisering	  skulle	  Sportamore	  med	  dagens	  utvecklingsprognos	  behöva	  hyra	  en	  yta	  
på	  cirka	  20	  000	  kvadratmeter.	  Med	  en	  helautomatiserad	  lager-‐	  och	  logistikfastighet	  
beräknas	  de	  enbart	  behöva	  hyra	  mellan	  10	  000-‐15	  000	  kvadratmeter.	  Idag	  sker	  Sportamores	  
lagerhantering	  manuellt	  och	  de	  tar	  inte	  heller	  användning	  av	  truckar.	  Automatisering	  är	  
väsentligt	  för	  att	  kunna	  möta	  den	  ökade	  efterfrågan	  på	  kortare	  ledtider,	  fortsätter	  
Kolehmainen.	  Till	  sommaren	  2017	  anser	  han	  att	  de	  måste	  vara	  igång	  med	  
helautomatisering,	  vilket	  de	  kommer	  att	  satsa	  på	  vid	  deras	  nybyggnation.	  Detta	  kommer	  
innebära	  en	  omfattande	  personalnedskärning	  och	  investeringen	  beräknas	  kosta	  mellan	  50-‐
100	  miljoner	  kronor.	  	  	  
	  
Jonas	  Kennerhed	  ("Kennerhed"),	  Asset	  Manager	  på	  NREP,	  fokuserade	  istället	  på	  att	  prata	  om	  
omlastningscentraler	  vid	  samma	  fråga.	  Han	  tror	  att	  e-‐handelsföretagen	  i	  större	  utsträckning	  
kommer	  behöva	  börja	  samarbeta	  med	  omlastningscentralerna	  på	  grund	  av	  bristen	  på	  mark	  i	  
cityläge.	  Kennerhed	  anser	  att	  bostadsfrågan	  är	  citylogistikens	  största	  konkurrent	  idag	  och	  
att	  politikerna	  kommer	  att	  tvinga	  fram	  ovanstående	  lösningar	  med	  omlastningscentraler	  i	  
framtiden.	  E-‐handelns	  utveckling	  kommer	  även	  att	  leda	  till	  fler	  omlastningscentraler,	  säger	  
Sporrong	  (Webhallen).	  Detta	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  e-‐handelsföretagen	  ska	  kunna	  



	   29	  

erbjuda	  kortare	  ledtid	  och	  har	  en	  koppling	  till	  tillgänglighet	  och	  effektivitet	  i	  logistiken.	  
Förutom	  lager-‐	  och	  logistiklokalen	  som	  Webhallen	  har	  utanför	  Stockholm	  idag	  diskuterar	  
Sporrong	  vidare	  kring	  deras	  framtida	  expansion	  i	  Göteborg	  och	  Malmö.	  Etableringarna	  av	  
Webhallens	  nya	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  handlar	  primärt	  inte	  om	  att	  de	  vill	  minska	  ledtider,	  
utan	  tar	  snarare	  hänsyn	  till	  deras	  butiksexpansion.	  Det	  kommer	  vara	  nödvändigt	  att	  ha	  flera	  
omlastningscentraler	  om	  e-‐handelsföretagen	  ska	  skicka	  många	  pallar	  till	  en	  ökad	  mängd	  
butiker	  dagligen,	  fortsätter	  Sporrong.	  	  

Franzén	  (Catena)	  ser	  att	  e-‐handelns	  utveckling	  förändrar	  lokalbehovet	  i	  den	  mån	  att	  både	  
pallar	  som	  skickas	  till	  butiker	  och	  enstycksplock	  som	  skickas	  till	  enskilda	  e-‐handelskunder	  
hanteras	  i	  samma	  fastighet.	  Detta	  påverkar	  fastighetsägare	  eftersom	  e-‐handelslogistik	  
ofrånkomligen	  måste	  finnas	  i	  åtanke	  vid	  framtida	  nybyggnationer.	  Johanson	  (Ellos)	  
instämmer	  med	  att	  det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  logistikmodeller,	  en	  för	  butik	  och	  en	  för	  e-‐
handel.	  Han	  beskriver	  vidare	  att	  e-‐handelslogistik	  kräver	  större	  ytor	  än	  butikslogistik.	  Vid	  
leverans	  till	  en	  butik	  skickas	  en	  låda	  med	  exempelvis	  20	  varuartiklar,	  medan	  olika	  typer	  av	  
varuartiklar	  plockas	  till	  ett	  packställe	  vid	  leverans	  till	  en	  e-‐handelskund.	  Skillnaden	  leder	  till	  
att	  e-‐handelslogistik	  kräver	  fler	  kvadratmeter	  och	  en	  ökad	  hanteringsyta.	  Ju	  fler	  ställen	  där	  
ordrar	  från	  e-‐handelskunder	  hanteras,	  desto	  större	  lager-‐	  och	  logistikytor	  kommer	  att	  
krävas,	  fortsätter	  Johanson.	  	  

Även	  Olsson	  (Lindex)	  bekräftar	  det	  ovannämnda	  om	  att	  butiker	  och	  e-‐handel	  inte	  har	  
samma	  packningsstruktur.	  Idag	  har	  Lindex	  separerade	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  för	  butik	  och	  
e-‐handel.	  Dock	  skulle	  Olsson	  vilja	  se	  en	  större	  integration	  av	  Lindex	  butiks-‐	  och	  e-‐
handelslogistik	  i	  framtiden.	  Webhallen	  integrerar	  däremot	  sin	  butiks-‐	  och	  e-‐handelslogistik	  
idag	  och	  anser	  att	  det	  är	  ett	  välfungerande	  och	  effektivt	  system.	  Sporrong	  (Webhallen)	  
beskriver	  även	  omnichannel-‐problematiken,	  där	  han	  lyfter	  vikten	  av	  att	  de	  renodlade	  e-‐
handelsföretagen	  borde	  öppna	  upp	  fysiska	  butiker.	  Enligt	  Sporrong	  är	  det	  många	  bra	  e-‐
handelsföretag	  som	  kommer	  behöva	  göra	  det	  inom	  en	  snar	  framtid	  och	  han	  nämner	  att	  
omnichannel	  är	  den	  nya	  e-‐handeln,	  som	  går	  ut	  på	  att	  e-‐handelsföretagen	  börjar	  med	  att	  
etablera	  ett	  upphämtningsställe.	  Detta	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  möta	  sina	  kunder	  fysiskt	  samt	  
öka	  tillgängligheten	  för	  kunden.	  E-‐handel	  handlar	  inte	  längre	  om	  att	  enbart	  få	  produkterna	  
hemskickade,	  det	  är	  det	  gamla	  dåliga	  sättet	  menar	  Sporrong.	  	  
	  
På	  det	  finansiella	  planet	  ska	  fastighetsägare	  även	  ha	  riskhantering	  i	  beaktande.	  Franzén	  
(Catena)	  anser	  att	  e-‐handelsföretagen	  helst	  vill	  att	  fastighetsägarna	  ska	  stå	  för	  
investeringarna	  så	  länge	  de	  betalar	  hyra,	  men	  att	  det	  är	  problematiskt	  att	  de	  generellt	  inte	  
kan	  teckna	  hyresavtal	  med	  längre	  löptid.	  För	  fastighetsägarna	  blir	  utmaningen	  då	  när	  de	  
vänder	  sig	  till	  banken	  som	  svarar	  att	  risken	  är	  för	  hög.	  Det	  är	  därmed	  av	  stor	  vikt	  att	  
fastighetsägarna	  väljer	  rätt	  kunder,	  vilket	  de	  naturligtvis	  inte	  alltid	  kan	  göra	  eftersom	  några	  
av	  dem	  kommer	  gå	  i	  konkurs	  på	  vägen,	  fortsätter	  Franzén.	  	  

Enligt	  Vilhelmsson	  (Castellum)	  påverkar	  e-‐handeln	  efterfrågan	  på	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  
genom	  att	  behovet	  av	  dessa	  lokaler	  ökar.	  De	  e-‐handelsföretag	  som	  hanterar	  sin	  logistik	  
själva	  vill	  flytta	  närmre	  storstadsregioner	  där	  majoriteten	  av	  deras	  kunder	  är	  belägna,	  vilket	  
öppnar	  upp	  utvecklingsmöjligheter	  för	  nya	  logistikorter.	  Borås	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  
logistikstad	  som	  fortfarande	  är	  i	  utvecklingsfas.	  Detta	  eftersom	  området	  är	  ett	  strategiskt	  
läge	  för	  e-‐handelsföretag	  som	  vill	  placera	  sin	  logistik	  nära	  Göteborgsregionen,	  samtidigt	  som	  
de	  får	  tillgång	  till	  billigare	  mark	  att	  bygga	  på.	  Gällande	  lokalens	  utformning	  anser	  
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Vilhelmsson	  att	  kravet	  på	  effektiva	  lokaler	  är	  högre	  idag,	  men	  att	  det	  fortfarande	  finns	  
behov	  av	  äldre	  lokaler	  med	  lägre	  takhöjder.	  Larsson	  (PostNord)	  instämmer	  med	  Vilhelmsson	  
och	  säger	  att	  e-‐handelns	  utveckling	  även	  leder	  till	  en	  ökad	  efterfrågan	  på	  lokaler	  med	  sämre	  
standard.	  Enligt	  Larsson	  behöver	  allt	  inte	  vara	  toppmodernt	  utan	  ett	  e-‐handelsföretag	  
fungerar	  relativt	  bra	  i	  en	  äldre	  industrilokal.	  	  

Törnqvist	  (Aditro)	  håller	  också	  med	  Vilhelmsson	  om	  att	  e-‐handelsföretagen	  numera	  
efterfrågar	  lagerlokaler	  nära	  storstadsregioner	  och	  kunder.	  En	  trend	  som	  Törnqvist	  har	  sett	  
är	  att	  större	  e-‐handelsföretag	  vill	  dela	  upp	  sin	  lagerhållning,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  vill	  ha	  mindre	  
delar	  av	  det	  totala	  lagret	  utspridda	  i	  olika	  delar	  av	  landet;	  med	  hänsyn	  till	  större	  krav	  på	  
kortare	  ledtid.	  I	  dagsläget	  byggs	  det	  dock	  många	  stora	  lager	  på	  runt	  40	  000	  kvadratmeter.	  En	  
faktor	  som	  bidrar	  till	  decentralisering	  av	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  är	  främst	  den	  nya	  trenden	  
med	  matprodukter	  inom	  e-‐handel.	  Detta	  leder	  till	  att	  e-‐handelsföretagen	  som	  säljer	  
matprodukter	  efterfrågar	  mer	  utspridda	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  nära	  kunderna.	  De	  har	  inte	  
heller	  alternativa	  val,	  eftersom	  transporttiden	  för	  färskvaror	  är	  begränsad.	  Fortsättningsvis	  
anser	  Törnqvist	  att	  det	  klassiska	  e-‐handelsmålet	  ”faster,	  better,	  cheaper”	  även	  gäller	  idag,	  
det	  vill	  säga	  att	  e-‐handelsföretagen	  vill	  ha	  allt;	  från	  perfekt	  leverans	  och	  kvalitet	  till	  korta	  
ledtider	  och	  så	  låg	  kostnad	  som	  möjligt.	  	  
	  
Vid	  frågan	  om	  hur	  e-‐handelns	  utveckling	  påverkar	  efterfrågan	  på	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter	  svarar	  Lars	  Silver	  ("Silver"),	  professor	  inom	  handel	  och	  logistik	  vid	  
Handelshögskolan	  vid	  Umeå	  universitet,	  att	  e-‐handelsföretagen	  efterfrågar	  större	  flexibilitet	  
idag.	  Han	  nämner	  även	  att	  efterfrågan	  på	  öppna	  och	  moderna	  lokaler	  med	  möjlighet	  till	  
automatisering	  ökar.	  En	  ytterligare	  påverkan	  är	  upprättandet	  av	  regler	  och	  föreskrifter	  inom	  
distribution	  som	  bland	  annat	  berör	  transporter.	  Silver	  menar	  att	  det	  generellt	  finns	  
splittrade	  åsikter	  kring	  distribution,	  vilket	  föranleder	  nödvändiga	  lagändringar	  inom	  den	  
aktuella	  frågan.	  Vidare	  talar	  Silver	  om	  vikten	  av	  gynnsamma	  logistiklägen	  från	  ett	  perspektiv	  
där	  infrastruktur	  tas	  i	  beaktande.	  Silver	  säger	  att	  den	  svenska	  marknaden	  för	  lager	  och	  
logistik	  inte	  fungerar	  på	  motsvarande	  sätt	  som	  för	  andra	  Europeiska	  länder,	  med	  hänvisning	  
till	  en	  rapport	  som	  publicerats	  av	  Colliers	  International	  Group.	  	  
	  
Med	  avseende	  till	  Sveriges	  decentraliserade	  geografiska	  placering	  och	  minimala	  
marknadsandel	  ses	  Sverige	  som	  logistikens	  utkant	  i	  Europa.	  Detta	  ska	  tas	  i	  beaktande	  när	  
Sveriges	  logistik	  i	  relation	  till	  övriga	  Europa	  förs	  på	  tal.	  Vidare	  talar	  Silver	  om	  nybyggnation	  
av	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  i	  samband	  med	  e-‐handelns	  utveckling,	  då	  detta	  främst	  sker	  
på	  uppdrag	  av	  en	  hyresgäst	  som	  tecknar	  ett	  hyresavtal	  med	  fastighetsägaren.	  Det	  är	  enbart	  
väletablerade	  e-‐handelsföretag	  som	  satsar	  på	  nybyggnation	  eftersom	  de	  förmår	  att	  säkra	  
upp	  kassaflödena	  under	  en	  längre	  tidshorisont.	  Enligt	  Silver	  finns	  det	  ytterst	  små	  incitament	  
för	  fastighetsägare	  att	  investera	  i	  nybyggda	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter,	  vilket	  resulterat	  i	  
ett	  underskott	  av	  dessa	  i	  Sverige.	  Detta	  påverkar	  alla	  parter	  och	  i	  synnerhet	  de	  mindre	  e-‐
handelsföretagen,	  eftersom	  de	  har	  svårt	  att	  få	  tillgång	  till	  moderna	  lager-‐	  och	  logistiklokaler.	  
Avslutningsvis	  säger	  Silver	  att	  detta	  är	  problematiskt	  med	  anledning	  av	  att	  de	  flesta	  äldre	  
lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  inte	  är	  byggda	  och	  anpassade	  för	  e-‐handelns	  verksamhet.	  
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5.3	  Faktorer	  som	  påverkar	  val	  av	  logistikfastighet	  	  
Respondenterna	  fick	  frågan	  om	  vilka	  faktorer	  de	  anser	  är	  viktigast	  vid	  
nytecknande	  av	  hyresavtal.	  De	  faktorer	  som	  nämndes	  i	  störst	  utsträckning	  var	  
flexibilitet	  i	  yta	  och	  avtalslängd	  samt	  geografiskt	  läge.	  Gina	  Tricot,	  Lindex	  och	  
Webhallen	  ansåg	  att	  det	  geografiska	  läget	  är	  den	  viktigaste	  faktorn.	  Ellos	  
svarade	  totalpris	  och	  Sportamore	  ansåg	  att	  flexibilitet,	  men	  även	  geografisk	  
placering	  är	  viktigast.	  	  
	  
Carlsöö	  (Corem)	  inleder	  med	  att	  flexibilitet	  och	  totalpris	  är	  mest	  väsentligt	  vid	  nytecknande	  
av	  hyresavtal.	  Vidare	  förespråkar	  han	  flexibilitet	  för	  alla	  parametrar	  och	  syftar	  främst	  till	  
avtalslängd	  och	  storleken	  på	  ytan,	  eftersom	  det	  geografiska	  läget	  är	  svårare	  att	  ändra	  på.	  
Vidare	  nämner	  Carlsöö	  att	  Corem	  erbjuder	  e-‐handelsföretag	  "intrappningsmodellen"	  i	  
hyresavtalet,	  det	  vill	  säga	  möjligheten	  att	  expandera	  ytan	  i	  hyresavtalet	  över	  tid;	  exempelvis	  
att	  hyra	  2	  000	  kvadratmeter	  första	  året,	  4	  000	  kvadratmeter	  andra	  året	  och	  6	  000	  
kvadratmeter	  tredje	  året,	  till	  en	  attraktiv	  prisnivå.	  Kennerhed	  (NREP)	  anser	  också	  att	  
flexibilitet	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  för	  e-‐handelsföretag,	  där	  även	  han	  syftar	  på	  möjligheten	  
att	  expandera	  i	  lokalen	  till	  en	  marknadsmässig	  hyresnivå.	  Motsvarande	  kriterier	  gäller	  även	  
för	  tredjepartslogistikerna	  och	  löptiden	  på	  hyresavtalet	  blir	  då	  underordnad.	  	  
	  
Även	  Vilhelmsson	  (Castellum)	  medger	  att	  flexibilitet	  med	  avtalstid	  och	  ytbehov	  är	  väsentligt,	  
oavsett	  geografiskt	  läge	  på	  lokalen.	  Dock	  har	  han	  sett	  trenden	  att	  de	  e-‐handelsföretag	  som	  
hanterar	  sin	  logistik	  själva	  prioriterar	  det	  geografiska	  läget	  högt,	  men	  att	  det	  till	  stor	  del	  
beror	  på	  vilket	  e-‐handelsföretag	  det	  gäller.	  Franzén	  (Catena)	  bekräftar	  vidare	  att	  en	  viktig	  
faktor	  för	  e-‐handelsföretag	  vid	  val	  av	  logistikfastighet	  är	  möjligheten	  att	  växa	  i	  lokalen,	  vilket	  
är	  en	  trend	  som	  han	  noterat.	  Ofta	  berör	  detta	  byggrätter	  som	  ger	  e-‐handelsföretaget	  
rättigheten	  att	  bygga	  ut	  lokalen.	  Hyresnivån	  är	  också	  väsentlig,	  men	  inte	  specifikt	  för	  e-‐
handelsföretagen.	  Fortsättningsvis	  säger	  Franzén	  att	  många	  e-‐handelsföretag	  inte	  är	  
kapitalstarka	  eftersom	  de	  ofta	  investerar	  hela	  sitt	  resultat	  för	  att	  skapa	  tillväxt.	  	  	  
	  
Enligt	  Törnqvist	  (Aditro)	  är	  totalpriset	  den	  viktigaste	  faktorn	  som	  påverkar	  val	  av	  lager-‐	  och	  
logistiklokal	  för	  e-‐handelsföretagen,	  det	  vill	  säga	  en	  sammanslagen	  kalkyl	  av	  bland	  annat	  
intransporter,	  lagring	  och	  uttransporter.	  Törnqvist	  anser	  även	  att	  flexibiliteten	  är	  avgörande	  
för	  vilken	  tredjepartslogistiker	  som	  e-‐handelsföretagen	  väljer	  och	  tror	  att	  löptiden	  på	  
hyresavtalet	  är	  underordnad,	  även	  fast	  e-‐handelsföretagen	  brukar	  ha	  krav	  gällande	  det.	  
Törnqvist	  diskuterar	  vidare	  kring	  ytterligare	  en	  faktor	  som	  ofta	  avgör	  val	  av	  
tredjepartslogistiker	  och	  det	  är	  möjligheten	  att	  automatisera.	  	  
	  
Aditro	  har	  exempel	  på	  fall	  där	  de	  förlorat	  kunder	  till	  följd	  av	  att	  de	  inte	  kunnat	  leverera	  
automatisering	  i	  den	  mån	  som	  efterfrågats,	  på	  grund	  av	  de	  höga	  kostnaderna	  som	  medförs.	  
Törnqvist	  nämner	  även	  att	  automatisering	  i	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  lämpar	  sig	  för	  e-‐
handelsföretag	  som	  har	  ensidiga	  produkter.	  En	  annan	  viktig	  faktor	  vid	  val	  av	  lager-‐	  och	  
logistiklokal	  som	  Törnqvist	  lyfter	  fram	  är	  att	  lagerytan	  inte	  får	  vara	  för	  liten	  eller	  att	  den	  
vakanta	  ytan	  i	  fastigheten	  är	  begränsad,	  eftersom	  e-‐handelsföretagen	  förutsätter	  att	  växa	  
och	  därmed	  får	  behov	  av	  större	  ytor.	  Oftast	  vill	  Aditro	  att	  kunderna	  presenterar	  en	  prognos	  
med	  deras	  förväntade	  tillväxttakt	  under	  innevarande	  året	  för	  att	  lagerstorleken	  skall	  kunna	  
anpassas	  därefter.	  
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Enligt	  Larsson	  (PostNord)	  är	  geografisk	  placering	  väsentligt	  och	  hyresnivån	  underordnad	  vid	  
val	  av	  lager-‐	  och	  logistiklokal.	  I	  många	  fall	  har	  e-‐handelsföretag	  anknytning	  till	  en	  ort	  och	  vill	  
etablera	  sig	  i	  den	  specifika	  orten	  av	  den	  grunden.	  Larsson	  anser	  inte	  att	  hyresnivån	  är	  av	  stor	  
vikt	  eftersom	  många	  e-‐handelsföretag	  inte	  har	  behov	  av	  modern	  logistik	  och	  har	  därmed	  
förmågan	  att	  etablera	  sig	  i	  en	  befintlig	  lokal	  till	  en	  lägre	  hyra.	  Johanson	  (Ellos)	  anser	  att	  Ellos	  
geografiska	  placering	  är	  bra	  nära	  hamn	  med	  lika	  avstånd	  till	  alla	  kunder	  och	  en	  låg	  
personalkostnad.	  Vid	  nytecknande	  av	  hyresavtal	  anser	  Johanson	  att	  totalpriset	  är	  den	  
viktigaste	  faktorn.	  	  
	  
Ytterligare	  faktorer	  som	  spelar	  roll	  i	  bedömningen	  är	  löptiden	  på	  hyresavtalet.	  Slutligen	  
nämner	  Johanson	  att	  pris	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  vid	  nytecknande	  av	  hyresavtal.	  De	  
faktorer	  som	  är	  väsentliga	  vid	  nytecknande	  av	  hyresavtal	  enligt	  Kolehmainen	  (Sportamore)	  
är	  flexibilitet	  i	  både	  storlek	  och	  avtalslängd.	  Placering	  och	  flexibilitet	  är	  de	  viktigaste	  
faktorerna;	  är	  det	  löst	  menar	  Kolehmainen	  att	  resten	  blir	  mindre	  väsentligt.	  Hyresnivån	  är	  
givetvis	  också	  av	  stor	  vikt	  och	  ska	  vara	  marknadsmässig.	  Enligt	  Kolehmainen	  skulle	  det	  
optimala	  scenariot	  vara	  att	  få	  en	  färdig	  plan	  med	  vetskapen	  om	  att	  det	  går	  att	  bygga	  ut	  och	  
en	  beskrivning	  om	  hur	  detta	  skulle	  påverka	  hyran.	  	  	  
	  
Olsson	  (Lindex)	  anser	  att	  geografisk	  placering	  är	  viktigast	  vid	  val	  av	  lager-‐	  och	  
logistikfastighet.	  Storlek,	  möjligheten	  att	  kunna	  automatisera,	  golvkvalité,	  värme	  och	  
konstruktion	  är	  också	  av	  stor	  vikt	  -‐	  så	  att	  det	  är	  anpassat	  för	  Lindex	  verksamhet.	  Vidare	  är	  
även	  hyresnivån	  väsentlig,	  medan	  löptid	  är	  underordnad	  givet	  att	  lokalen	  är	  automatiserad.	  
Kortare	  löptid	  på	  hyresavtalet	  är	  väsentlig	  när	  hyresgästen	  efterfrågar	  ha	  flexibilitet,	  vilket	  
Lindex	  skulle	  vara	  villig	  att	  betala	  en	  högre	  hyra	  för.	  För	  Webhallen	  är	  det	  geografiska	  läget	  
av	  störst	  vikt	  vid	  val	  av	  logistikfastighet,	  enligt	  Sporrong.	  Webhallens	  lager-‐	  och	  logistiklokal	  
ligger	  idag	  i	  anslutning	  till	  en	  av	  deras	  butiker,	  vilket	  Sporrong	  förespråkar	  i	  allra	  högsta	  grad.	  
Han	  menar	  Webhallen	  logistikmässigt	  vill	  ha	  goda	  kommunikationer	  med	  bra	  butiksläge:	  
"Det	  är	  väldigt	  hett.	  Du	  kan	  direkt	  öppna	  en	  butik	  som	  bär	  kostnaderna	  för	  hela	  logistiken	  
första	  året	  -‐	  det	  är	  ju	  helt	  fantastiskt	  att	  ingen	  annan	  gör	  det".	  	  

Enligt	  Ventelä	  (Gina	  Tricot)	  är	  den	  geografiska	  placeringen	  den	  viktigaste	  faktorn	  vid	  
nytecknande	  av	  hyresavtal.	  Detta	  eftersom	  företaget	  måste	  byta	  ut	  hela	  organisationen	  vid	  
byte	  av	  region,	  eftersom	  lagerpersonalen	  av	  naturliga	  skäl	  inte	  flyttar	  med.	  Det	  föreligger	  
mycket	  värde	  i	  organisationen	  som	  hanterar	  logistiken	  idag	  och	  därmed	  blir	  den	  geografiska	  
placeringen	  av	  stor	  vikt	  vid	  val	  av	  lager-‐	  och	  logistiklokal	  för	  Gina	  Tricot.	  Vid	  frågan	  om	  vilken	  
faktor	  som	  är	  viktigast;	  löptid	  på	  hyresavtalet	  eller	  hyresnivå,	  svarar	  Ventelä	  att	  han	  hellre	  
hade	  tecknat	  ett	  hyresavtal	  med	  längre	  löptid,	  givet	  en	  lägre	  hyresnivå.	  Om	  Gina	  Tricot	  vid	  
en	  framtida	  nybyggnation	  tecknar	  ett	  hyresavtal	  med	  en	  löptid	  på	  10	  år,	  så	  har	  de	  
förhoppningsvis	  etablerat	  sig	  på	  ett	  attraktivt	  geografiskt	  läge.	  Detta	  skulle	  då	  medföra	  att	  
de	  kan	  hålla	  en	  dialog	  med	  fastighetsägaren	  om	  att	  hitta	  en	  annan	  hyresgäst,	  i	  det	  fall	  Gina	  
Tricot	  av	  någon	  anledning	  behöver	  säga	  upp	  hyresavtalet.	  Det	  attraktiva	  läget	  på	  fastigheten	  
skulle	  medföra	  att	  chansen	  för	  att	  fastighetsägaren	  hittar	  en	  annan	  hyresgäst	  som	  kan	  flytta	  
in	  blir	  större.	  	  

	  
Vid	  frågan	  om	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  val	  av	  logistikfastighet	  för	  e-‐handelsföretagen	  
svarar	  Silver	  (Umeå	  universitet)	  att	  geografisk	  placering	  är	  den	  viktigaste	  faktorn.	  Han	  säger	  
även	  att	  kostnad	  har	  en	  betydande	  roll,	  vilket	  avser	  den	  kostnad	  att	  förfoga	  över	  lager-‐	  och	  
logistiklokalen	  beroende	  på	  om	  e-‐handelsföretagen	  äger	  fastigheten	  själva,	  hyr	  av	  en	  
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fastighetsägare	  eller	  hanterar	  logistiken	  externt	  hos	  en	  tredjepartslogistiker.	  Silver	  pratar	  
vidare	  om	  att	  närhet	  till	  kommunikationer	  som	  exempelvis	  vägar,	  tåg,	  flyg	  och	  hamn	  är	  av	  
stor	  vikt.	  För	  ett	  e-‐handelsföretag	  som	  beställer	  in	  produkter	  från	  hela	  världen	  är	  den	  
geografiska	  placeringen	  av	  centrallagret	  inte	  av	  stor	  betydelse,	  således	  är	  närheten	  till	  kund	  
mer	  väsentligt.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  är	  flexibilitet	  i	  yta	  en	  faktor	  som	  e-‐handelsföretagen	  ideligen	  kräver,	  
fortsätter	  Silver.	  Samtidigt	  menar	  han	  att	  e-‐handelsföretagens	  valmöjligheter	  är	  begränsade	  
och	  att	  risken	  ligger	  i	  att	  skriva	  hyresavtal	  med	  för	  långa	  löptider.	  Ett	  hyresavtal	  med	  kortare	  
löptid	  och	  högre	  hyra	  är	  ett	  bättre	  val	  i	  jämförelse	  med	  ett	  hyresavtal	  med	  längre	  löptid	  och	  
lägre	  hyra,	  för	  e-‐handelsföretag	  som	  befinner	  sig	  i	  expansionsfas.	  För	  e-‐handelsföretag	  med	  
relativt	  låg	  tillväxttakt	  är	  det	  motsatta	  att	  föredra,	  det	  vill	  säga	  ett	  hyresavtal	  med	  längre	  
löptid	  och	  lägre	  hyra.	  Sammanfattningsvis	  menar	  Silver	  att	  tillväxttakten	  är	  avgörande	  vid	  
val	  och	  utformning	  av	  hyresavtal.	  
	  
5.4	  Geografisk	  placering	  och	  storlek	  
Respondenterna	  fick	  svara	  på	  hur	  de	  tror	  att	  lager-‐	  och	  logistiklokalerna	  
kommer	  se	  ut	  i	  framtiden	  och	  även	  huruvida	  marknaden	  kommer	  bestå	  av	  
enstaka	  större	  eller	  flera	  mindre	  lokaler	  utspridda	  i	  landet.	  De	  flesta	  tror	  inte	  
att	  lokalerna	  kommer	  vara	  små	  och	  utspridda	  utan	  snarare	  att	  efterfrågan	  på	  
stora	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  kommer	  bestå.	  Nästan	  alla	  nämner	  även	  att	  
efterfrågan	  på	  citylogistik	  ökar.	  	  	  
	  
Carlsöö	  (Corem)	  anser	  att	  den	  geografiska	  spridningen	  av	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  är	  
verksamhetsstyrd.	  Ett	  exempel	  är	  Martin	  &	  Serveras	  verksamhet	  som	  behöver	  ha	  
omlastningscentraler	  nära	  city,	  som	  en	  förutsättning	  för	  att	  deras	  verksamhet	  ska	  fungera.	  
Detta	  med	  anledning	  av	  att	  de	  har	  kunder	  som	  kräver	  kortare	  ledtid.	  Larsson	  (PostNord)	  
instämmer	  med	  att	  den	  geografiska	  spridningen	  av	  lokaler	  är	  verksamhetsstyrd.	  Enligt	  
honom	  kan	  exempelvis	  en	  kund	  som	  Nespresso	  ha	  flera	  lager	  utspridda	  eftersom	  de	  har	  få	  
varuartiklar.	  Däremot	  går	  det	  inte	  att	  ha	  flera	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  utspridda	  på	  flera	  
ställen	  för	  ett	  e-‐handelsföretag	  som	  exempelvis	  säljer	  kläder,	  på	  grund	  av	  att	  de	  har	  
varuartiklar	  i	  för	  stora	  mängder.	  Larsson	  anser	  att	  lösningen	  till	  kortare	  ledtid	  snarare	  
kommer	  vara	  att	  e-‐handelsföretaget	  etablerar	  lokalen	  nära	  en	  omlastningscentral,	  där	  
paketen	  sedan	  skickas	  ifrån.	  	  
	  
Behovet	  av	  citylogistik	  ökar	  men	  Carlsöö	  tror	  att	  det	  trycks	  utåt,	  "last	  mile"	  in	  till	  staden	  får	  
istället	  bli	  "last	  three	  miles"	  på	  grund	  av	  bostadsbyggandet.	  Linas	  Matkasse	  hyr	  en	  lokal	  av	  
Corem	  och	  ytterligare	  lokaler	  av	  andra	  fastighetsägare.	  De	  sprider	  ut	  sina	  lagerlokaler	  för	  att	  
kunna	  leverera	  till	  olika	  orter.	  Linas	  Matkasse	  kan	  omöjligen	  ha	  ett	  stort	  centrallager	  i	  Växjö	  
på	  grund	  av	  att	  de	  levererar	  färskvaror.	  Deras	  distribution	  skulle	  rimligtvis	  vara	  baserad	  på	  
den	  typ	  av	  fastighet	  som	  erbjuds	  av	  Corem	  i	  dagsläget;	  12	  000	  kvadratmeter	  som	  lagrar	  för	  
matkassarna	  som	  ska	  ut	  i	  den	  specifika	  regionen.	  Vidare	  säger	  Carlsöö	  att	  efterfrågan	  på	  
mindre	  fastigheter	  kommer	  att	  öka	  i	  framtiden	  med	  tanke	  på	  automatisering	  och	  de	  enorma	  
ytminskningar	  det	  medför.	  Det	  är	  väldigt	  kompakt	  och	  ett	  e-‐handelsföretag	  kan	  med	  hjälp	  
av	  automatisering	  lagra	  produkter	  i	  större	  omfattning	  på	  samma	  kvadratmeteryta.	  	  	  
	  
Franzén	  (Catena)	  nämner	  att	  de	  haft	  ett	  möbelföretag	  som	  kund	  som	  kunde	  tänka	  sig	  att	  
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placera	  sin	  lager-‐	  och	  logistiklokal	  i	  ”mörkaste	  Småland”	  eftersom	  de	  eftersträvade	  ett	  
hyresavtal	  med	  låg	  hyra.	  Tack	  vare	  att	  de	  säljer	  möbler	  fungerar	  det	  bra	  med	  en	  lägre	  
takhöjd,	  vilket	  gör	  att	  möbelföretaget	  kunde	  ha	  verksamheten	  i	  en	  gammal	  nedlagd	  fabrik.	  
När	  Franzén	  pratar	  om	  Boozt.com	  som	  de	  för	  nuvarande	  bygger	  43	  000	  kvadratmeter	  åt	  
nämner	  han	  att	  deras	  krav	  är	  annorlunda	  jämfört	  med	  möbelföretaget.	  Boozt.com	  har	  
större	  krav	  gällande	  takhöjder	  och	  även	  möjligheten	  att	  automatisera	  är	  väsentlig	  för	  dem.	  	  
	  
Enligt	  Kennerhed	  (NREP)	  vill	  e-‐handelsföretagen	  ha	  stora,	  moderna	  och	  nybyggda	  lokaler	  
nära	  storstäderna	  och	  det	  är	  en	  trend	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  vara	  konkurrenskraftiga.	  Han	  tror	  
även	  att	  etableringar	  av	  flera	  omlastningscentraler	  samt	  mindre	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  
kommer	  att	  öka	  i	  framtiden.	  Fortsättningsvis	  tror	  Kennerhed	  på	  en	  förändring	  av	  
köpmönstret	  och	  att	  kunder	  kommer	  ha	  möjligheten	  att	  välja	  exakt	  när	  de	  vill	  ha	  varan	  
levererad.	  När	  han	  pratar	  med	  e-‐handelsföretagen	  talas	  det	  ofta	  om	  skalfördelar	  och	  även	  
möjligheten	  att	  bygga	  ett	  till	  lager	  i	  samma	  stad	  som	  de	  kan	  förvalta	  med	  samma	  personal	  
som	  i	  den	  ursprungliga	  lokalen.	  Detta	  riktas	  främst	  till	  de	  etablerade	  e-‐handelsföretagen	  
som	  är	  i	  expanderingsfas.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts	  ser	  Törnqvist	  (Aditro)	  att	  kunderna	  oftast	  efterfrågar	  stora	  lager	  och	  vill	  
vara	  nära	  kunderna	  gällande	  geografisk	  placering.	  Törnqvist	  tror	  att	  trenden	  kommer	  att	  gå	  
mot	  att	  lagren	  flyttar	  närmare	  storstäderna	  samtidigt	  som	  han	  noterar	  att	  e-‐
handelsföretagen	  vill	  dela	  upp	  sin	  lagerhållning	  till	  följd	  av	  krav	  på	  kortare	  ledtid.	  Silver	  
(Umeå	  universitet)	  tror	  att	  både	  stora	  centrallager	  med	  utspridda	  omlastningscentraler	  
kommer	  bli	  aktuellt.	  Samtidigt	  nämner	  han	  att	  e-‐handelsföretag	  vill	  minimera	  lagret	  så	  
mycket	  som	  möjligt	  genom	  hög	  omväxling	  av	  produkter,	  eftersom	  produkter	  lagrade	  på	  
lager	  inte	  genererar	  någon	  ränta.	  Till	  följd	  av	  detta	  vill	  e-‐handelsföretag	  undvika	  att	  lagra	  
produkter	  under	  en	  längre	  tid.	  Enligt	  Vilhelmson	  (Castellum)	  ser	  många	  e-‐handelsföretag	  
över	  möjligheten	  att	  kunna	  samarbeta	  med	  varandra	  i	  olika	  kluster;	  det	  vill	  säga	  att	  e-‐
handelsföretag	  från	  samma	  typ	  av	  bransch	  vill	  etablera	  sig	  nära	  varandra.	  Detta	  för	  att	  
eventuellt	  kunna	  samverka	  med	  transporter	  i	  framförallt	  uppstartsfasen.	  	  
	  
En	  geografisk	  spridning	  är	  alltid	  en	  nackdel	  och	  Ellos	  skulle	  därmed	  inte	  vilja	  se	  en	  
decentralisering	  av	  sina	  lager-‐	  och	  logistiklokaler,	  enligt	  Johanson	  (Ellos).	  Möjligtvis	  skulle	  
han	  vilja	  se	  att	  möblerna	  inte	  lagrades	  på	  samma	  ställe	  som	  resterande	  produkter,	  eftersom	  
de	  inte	  har	  samma	  packningsstruktur.	  Den	  efterfrågade	  varan	  ligger	  ofta	  på	  fel	  ställe	  om	  
lagren	  är	  utspridda	  och	  då	  har	  e-‐handelsföretaget	  bästa	  servicenivå	  men	  inte	  ledtid.	  Med	  ett	  
centrallager	  klarar	  Ellos	  den	  ledtid	  som	  efterfrågas	  idag,	  fortsätter	  Johanson.	  Olsson	  (Lindex)	  
instämmer	  med	  Johanson	  och	  skulle	  också	  vilja	  undvika	  att	  sprida	  ut	  sina	  lokaler	  geografiskt	  
mer	  än	  nödvändigt.	  Verksamheten	  uppnår	  som	  tidigare	  nämnt	  skalfördelar	  med	  ett	  
centrallager.	  Dock	  medger	  Olsson	  att	  Lindex	  eventuellt	  kommer	  bli	  tvungna	  att	  sprida	  ut	  
sina	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  geografiskt	  i	  framtiden,	  på	  grund	  av	  ökat	  krav	  på	  kortare	  ledtid	  
som	  även	  nämnts	  av	  Törnqvist.	  	  
	  
Sporrong	  (Webhallen)	  säger	  också	  att	  e-‐handelsföretagen	  antagligen	  kommer	  bli	  tvungna	  till	  
att	  sprida	  ut	  sina	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  geografiskt	  i	  framtiden,	  dock	  inte	  för	  att	  minska	  
ledtiden,	  utan	  snarare	  för	  att	  det	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  serva	  uppåt	  70	  butiker	  i	  
Sverige.	  Enligt	  Ventelä	  (Gina	  Tricot)	  har	  inte	  Gina	  Tricot	  några	  planer	  på	  att	  dela	  upp	  sitt	  
centrallager	  i	  flera	  mindre	  inom	  Sverige.	  Han	  menar	  att	  träffsäkerheten	  vid	  inköpsordern	  blir	  
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svårare	  vid	  en	  spridning	  av	  lokalerna;	  hur	  mycket	  produkter	  som	  ska	  till	  Sverige	  och	  hur	  
mycket	  produkter	  som	  exempelvis	  ska	  till	  Tyskland.	  Leverantörerna	  skulle	  även	  få	  mindre	  
order	  att	  hantera,	  vilket	  medför	  att	  detta	  inte	  finns	  med	  i	  Gina	  Tricots	  logistikplaner	  inom	  
den	  närmsta	  framtiden.	  	  
	  
Vid	  frågan	  om	  hur	  Gina	  Tricots	  tankegångar	  ser	  ut	  kring	  geografisk	  placering	  av	  lager-‐	  och	  
logistiklokaler	  svarar	  Ventelä	  att	  det	  är	  väsentligt	  med	  ett	  bra	  skyltläge,	  eftersom	  möjliggör	  
att	  etablera	  en	  outlet	  i	  anslutning	  till	  lagret.	  Andra	  faktorer	  har	  en	  avgörande	  roll	  är	  närhet	  
till	  omlastningscentraler,	  vilket	  kan	  bidra	  till	  mer	  flexibla	  upphämtningstider.	  Geografisk	  
placering	  är	  minst	  lika	  väsentlig	  för	  Webhallen	  med	  tanke	  på	  att	  de	  öppnar	  butiker	  i	  
anslutning	  till	  deras	  centrallager,	  enligt	  Sporrong.	  En	  sådan	  butik	  som	  de	  öppnar	  i	  anslutning	  
till	  centrallagret	  kan	  omsätta	  över	  150	  miljoner	  årligen,	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  mycket	  
lönsamt	  att	  ha	  en	  butik	  i	  anslutning	  till	  ett	  centrallager.	  I	  ett	  fall	  där	  Webhallen	  skulle	  flytta	  
ifrån	  deras	  nuvarande	  lokal	  idag	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  för	  dem	  att	  hitta	  ett	  geografiskt	  läge	  där	  
det	  är	  strategiskt	  att	  etablera	  en	  butik,	  vilket	  oftast	  är	  citynära	  lägen.	  	  
	  
5.5	  Automatisering	  
Automatisering	  av	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  blir	  mer	  och	  mer	  aktuellt	  och	  
tankegångarna	  kring	  detta	  var	  spridda.	  Fokus	  i	  intervjuerna	  vid	  diskussioner	  
kring	  automatisering	  handlade	  om	  helautomatiserade	  lager.	  Fastighetsägarna	  
och	  tredjepartslogistikerna	  tror	  att	  detta	  kommer	  bli	  aktuellt	  först	  om	  cirka	  10	  
år,	  medan	  i	  synnerhet	  e-‐handelsföretaget	  Sportamore	  ser	  automatisering	  i	  deras	  
verksamhet	  inom	  ett	  år.	  En	  annan	  aktör	  som	  ligger	  i	  framkant	  gällande	  
automatisering	  är	  Lindex,	  som	  investerade	  cirka	  100	  miljoner	  i	  detta	  år	  2007.	  	  	  
	  
Vilhelmsson	  (Castellum)	  inleder	  med	  att	  det	  oftast	  handlar	  om	  att	  fastighetsägare	  hyr	  ut	  ett	  
”skal”,	  det	  vill	  säga	  fastigheten,	  som	  e-‐handelsföretagen	  sedan	  investerar	  i.	  Det	  kan	  kännas	  
som	  en	  trygghet	  för	  fastighetsägaren	  att	  e-‐handelsföretagen	  själva	  investerar	  i	  
automatisering	  i	  fastigheten,	  eftersom	  det	  är	  en	  indikation	  på	  att	  hyresgästen	  är	  där	  för	  att	  
stanna.	  Det	  kan	  även	  handla	  om	  att	  fastighetsägaren	  på	  hyresgästens	  begäran	  investerar	  i	  
automatisering,	  i	  samband	  med	  att	  hyresgästen	  i	  utbyte	  skriver	  ett	  hyresavtal	  med	  längre	  
löptid.	  Enligt	  Franzén	  (Catena)	  kan	  detta	  vara	  en	  trygg	  lösning	  för	  en	  fastighetsägare.	  
Samtidigt	  lyfter	  han	  vikten	  av	  att	  det	  i	  sådana	  fall	  ska	  ske	  med	  en	  etablerad	  
tredjepartslogistiker	  som	  till	  exempel	  DHL,	  för	  att	  kunna	  inkludera	  banken	  i	  en	  sådan	  
investering.	  
	  
Tredjepartslogistikerna	  på	  sin	  sida	  vill	  leverera	  de	  lösningar	  som	  deras	  kunder	  efterfrågar	  
och	  automatisering	  är	  en	  trend	  som	  Törnqvist	  (Aditro)	  ser	  efterfrågas	  i	  större	  utsträckning	  
idag.	  Törnqvist	  nämner	  samtidigt	  att	  fastigheten	  blir	  låst	  med	  automatiseringar,	  vilket	  gör	  
det	  svårt	  att	  utveckla	  verksamheten	  genom	  försäljning	  av	  andra	  produkter.	  Vidare	  nämner	  
Larsson	  (PostNord)	  att	  de	  i	  dagsläget	  inte	  har	  automatisering	  i	  större	  utsträckning.	  Dock	  tror	  
han	  att	  det	  i	  framtiden	  kommer	  byggas	  lokaler	  med	  högre	  takhöjd	  än	  11,7	  meter,	  som	  i	  
dagsläget	  är	  en	  norm	  för	  denna	  typ	  av	  lokal,	  som	  kommer	  omfattas	  av	  helautomatisering.	  
Fortsättningsvis	  tror	  han	  att	  det	  kommer	  dröja	  ett	  tag	  tills	  det	  sätter	  igång.	  Detta	  eftersom	  
han	  anser	  att	  personalkostnaden	  i	  Sverige	  är	  låg	  i	  relation	  till	  de	  omfattande	  investeringar	  
som	  automatisering	  innebär.	  	  
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För	  Gina	  Tricot	  och	  Ellos	  är	  automatisering	  inte	  aktuellt	  inom	  den	  närmsta	  framtiden.	  Gina	  
Tricot	  har	  en	  låg	  personalkostnad	  vilket	  medför	  att	  de	  inte	  är	  i	  behov	  av	  det	  i	  dagsläget,	  
enligt	  Ventelä	  (Gina	  Tricot).	  Johanson	  (Ellos)	  menar	  på	  sitt	  håll	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  en	  
anpassningsbar	  automatisering	  och	  att	  Ellos	  vill	  vara	  mer	  rörlig	  med	  sina	  produkter.	  Därmed	  
avvaktar	  även	  dem	  med	  automatisering.	  Ett	  annat	  e-‐handelsföretag	  som	  däremot	  ser	  
automatisering	  som	  ett	  krav	  inom	  den	  närmsta	  tiden	  är	  Sportamore.	  Kolehmainen	  
(Sportamore)	  har	  beslutat	  att	  deras	  lager-‐	  och	  logistiklokal	  som	  byggs	  till	  nästa	  sommar	  
kommer	  vara	  helautomatiserad.	  Som	  tidigare	  nämnt	  tror	  han	  att	  90-‐95	  procent	  av	  
Sportamores	  varuartiklar	  går	  in	  i	  någon	  form	  av	  maskin	  och	  därmed	  tycker	  han	  att	  det	  är	  en	  
rimlig	  utveckling	  i	  deras	  verksamhet.	  
	  	  
Lindex	  är	  ett	  företag	  som	  i	  dagsläget	  ligger	  i	  framkant	  gällande	  omfattande	  automatisering	  
av	  deras	  centrallager.	  År	  2007	  investerade	  Lindex	  cirka	  100	  miljoner	  i	  
automatiseringslösningar	  och	  det	  är	  en	  kostnad	  som	  de	  lyckas	  räkna	  hem.	  Enligt	  Olsson	  
(Lindex)	  tror	  de	  på	  automatisering	  i	  rätt	  omfattning.	  Deras	  automatisering	  består	  bland	  
annat	  av	  transportbanor	  samt	  robotar	  och	  automatkranar	  som	  lyfter	  lådor.	  Webhallen	  har	  
delvis	  automatisering,	  enligt	  Sporrong	  (Webhallen).	  De	  har	  gått	  från	  att	  utföra	  allt	  manuellt	  
till	  ett	  eget	  internt	  utvecklat	  datorsystem	  där	  produkter	  sorteras	  och	  plockas	  ut	  med	  
handdatorer.	  Idag	  är	  lagerarbetet	  pappersfritt,	  men	  det	  är	  fortfarande	  lagerpersonal	  som	  
plockar	  produkterna.	  Vidare	  nämner	  Sporrong	  att	  de	  lyckats	  uppnå	  en	  effektiv	  logistik	  och	  
att	  deras	  logistikkostnad	  endast	  ligger	  på	  1,25	  procent	  idag.	  Detta	  är	  ytterligare	  ett	  skäl	  till	  
varför	  automatisering	  inte	  är	  aktuellt	  i	  nuläget,	  men	  att	  de	  antagligen	  kommer	  behöva	  se	  
över	  det	  i	  framtiden.	  	  
	  
Enligt	  Silver	  (Umeå	  universitet)	  är	  automatisering	  av	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  aktuellt	  till	  
viss	  utsträckning.	  Han	  gör	  en	  liknelse	  med	  automatiseringens	  utveckling	  med	  industrirobotar	  
under	  90-‐talet.	  På	  den	  tiden	  var	  det	  inte	  många	  industriaktörer	  som	  var	  benägna	  att	  
investera	  i	  automatisering	  av	  industrifastigheter,	  samtidigt	  som	  det	  idag	  är	  vanligt	  
förekommande.	  Denna	  utveckling	  menar	  Silver	  kommer	  ske	  för	  automatisering	  av	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter.	  Silver	  lyfter	  dock	  utmaningen	  med	  automatisering	  av	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter.	  Han	  säger	  att	  e-‐handelsföretag	  som	  investerar	  i	  automatisering	  
inledningsvis	  bör	  säkerställa	  att	  de	  vill	  vara	  kvar	  i	  lokalen	  i	  fråga	  under	  en	  längre	  tidsperiod.	  
Exempelvis	  satsade	  e-‐handelsföretaget	  Stadium	  på	  nybyggnation	  av	  ett	  helautomatiserat	  
lager	  i	  Norrköping,	  eftersom	  de	  var	  säkra	  på	  att	  de	  ville	  etablera	  sig	  där.	  	  
	  
Den	  andra	  utmaningen	  som	  Silver	  nämner	  är	  när	  försäljning	  av	  en	  helautomatiserad	  lager-‐	  
och	  logistikfastighet	  ska	  ske.	  En	  primär	  fråga	  som	  många	  aktörer	  ställer	  sig	  i	  denna	  situation	  
är	  huruvida	  det	  är	  möjligt	  att	  räkna	  hem	  automatiseringen	  i	  kalkylen.	  Silver	  förmodar	  att	  
helautomatisering	  av	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  kommer	  bli	  aktuellt	  inom	  cirka	  15	  år	  och	  
syftar	  på	  en	  standardiserad	  automatisering	  där	  anpassning	  till	  flera	  olika	  verksamheter	  ska	  
vara	  möjlig.	  Avslutningsvis	  nämner	  han	  att	  fördelen	  med	  automatisering	  bland	  annat	  är	  att	  
e-‐handelsföretagen	  får	  bättre	  kontroll	  över	  vart	  varuartiklarna	  befinner	  sig,	  vilket	  är	  ett	  
hjälpmedel	  i	  deras	  processhantering.	  	  
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5.6	  Förändringar	  i	  transaktionsmarknad	  och	  fastighetsvärdering	  
Intervjuer	  med	  personer	  på	  fastighetskonsultbolaget	  CBRE	  har	  genomförts	  för	  
att	  vidareutveckla	  huvudfrågeställningen;	  "Hur	  kommer	  en	  eventuell	  förändring	  
på	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden	  till	  följd	  av	  e-‐handelns	  utveckling	  att	  påverka	  
transaktionsmarknaden	  samt	  värdet	  på	  fastigheterna?".	  	  

5.6.1	  Transaktionsmarknad	  
Vid	  frågan	  om	  hur	  automatiserade	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  påverkar	  
transaktionsmarknaden	  säger	  Daniel	  Andersson	  ("Andersson"),	  Head	  of	  Capital	  Markets	  på	  
CBRE,	  att	  automatisering	  borde	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  de	  bästa	  lägena,	  men	  en	  negativ	  
inverkan	  på	  mindre	  bra	  lägen.	  Han	  tror	  inte	  att	  automatisering	  har	  en	  avsevärd	  påverkan,	  
men	  att	  städer	  som	  till	  exempel	  Stockholm	  borde	  gynnas.	  Anledningen	  till	  varför	  Stockholm	  
inte	  har	  mer	  logistik	  idag	  menar	  Andersson	  beror	  på	  att	  det	  är	  en	  utmaning	  att	  få	  tag	  i	  
lagerpersonal	  och	  ytterligare	  en	  utmaning	  att	  behålla	  dem.	  	  
	  
Andersson	  nämner	  att	  fastigheterna	  blir	  mer	  svårsålda	  om	  det	  är	  fastighetsägaren	  som	  gjort	  
investeringarna.	  Så	  länge	  det	  är	  hyresgästerna	  själva	  som	  står	  för	  investeringarna	  ska	  det	  
mycket	  till	  för	  att	  de	  ska	  flytta,	  eftersom	  de	  får	  en	  så	  kallad	  inlåsningseffekt	  i	  lokalen.	  Vidare	  
är	  detta	  även	  lägesberoende;	  ju	  bättre	  lägen,	  desto	  mindre	  betydelse	  får	  automatiseringen	  -‐	  
det	  går	  alltid	  att	  hitta	  en	  ny	  hyresgäst.	  Vid	  frågan	  om	  hur	  kortare	  löptid	  på	  hyresavtalen	  
påverkar	  transaktionsmarknaden	  säger	  Andersson	  att	  det	  har	  en	  avgörande	  roll	  vid	  en	  
fastighetstransaktion.	  Det	  finns	  två	  olika	  kategorier	  av	  köpare	  idag,	  där	  den	  ena	  kategorin	  
utgörs	  av	  core-‐fonder	  som	  investerar	  i	  alla	  fastighetsslag,	  och	  den	  andra	  kategorin	  är	  
specialiserade	  fastighetsägare	  inom	  logistiksegmentet:	  

I	  regel	  har	  de	  generella	  core-‐fonderna	  mycket	  billigare	  kapital	  så	  de	  är	  villiga	  att	  betala	  
mycket	  mer	  så	  länge	  produkten	  är	  rätt.	  Så	  om	  vi	  skulle	  gå	  ut	  och	  sälja	  en	  fin	  fastighet	  i	  ett	  
bra	  läge	  med	  ett	  10-‐årigt	  avtal,	  då	  är	  det	  nästan	  ingen	  idé	  att	  prata	  med	  fastighetsägarna.	  
De	  kommer	  aldrig	  kunna	  vara	  konkurrenskraftiga	  utan	  då	  blir	  det	  någon	  internationell	  
fond	  som	  köper	  den	  för	  de	  har	  mycket	  billigare	  kapital,	  men	  de	  skulle	  aldrig	  våga	  köpa	  ett	  
3-‐årigt	  hyresavtal	  för	  de	  har	  inte	  kompetensen	  att	  bedöma	  dels	  läget	  och	  framförallt	  vad	  
som	  händer	  om	  de	  flyttar.	  Medan	  fastighetsägarna	  älskar	  det;	  ett	  fint	  hus	  med	  kort	  avtal	  
och	  då	  är	  ju	  de	  jättesvåra	  att	  slå.	  De	  är	  så	  komfortabla	  i	  sin	  egen	  förmåga	  att	  hyra	  ut	  så	  att	  
så	  fort	  vi	  hamnar	  under	  10	  år	  då	  är	  det	  nästan	  bara	  logistikexperterna	  som	  kan	  
konkurrera.	  
Daniel	  Andersson,	  CBRE	  

	  
Andersson	  fortsätter	  med	  att	  löptiden	  är	  extremt	  prispåverkande	  idag,	  men	  att	  det	  beror	  på	  
att	  det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  köpare	  och	  att	  den	  som	  kan	  betala	  bäst	  kräver	  hyresavtal	  med	  
längre	  löptid.	  Återigen	  är	  detta	  också	  lägesberoende;	  ju	  bättre	  det	  geografiska	  läget	  är,	  
desto	  mindre	  blir	  skillnaden	  på	  ett	  hyresavtal	  med	  kortare	  respektive	  längre	  löptid.	  Sedan	  
tillägger	  Andersson:	  "Men	  det	  håller	  på	  att	  förändras;	  just	  det	  där	  med	  acceptansen	  till	  
kortare	  avtal.	  Vi	  är	  nog	  inte	  riktigt	  där	  än".	  	  

Vid	  frågan	  om	  hur	  transaktionsmarknaden	  påverkas	  av	  e-‐handelsföretagens	  osäkerhet	  i	  
behov	  av	  yta	  diskuterar	  Andersson	  att	  det	  optimala	  hade	  varit	  möjligheten	  för	  e-‐
handelsföretagen	  att	  bygga	  ut,	  men	  att	  det	  inte	  heller	  är	  det	  som	  är	  avgörande.	  Det	  är	  
enklare	  att	  behålla	  en	  hyresgäst	  om	  fastighetsägarna	  kan	  erbjuda	  flexibilitet,	  men	  samtidigt	  
är	  det	  inte	  alla	  som	  efterfrågar	  det.	  E-‐handelsföretagen	  har	  mer	  eller	  mindre	  råd	  att	  betala	  
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för	  flexibiliteten	  i	  hyresavtalet	  eftersom	  hyresnivån	  för	  lager-‐	  och	  logistik	  generellt	  inte	  är	  
särskilt	  hög.	  Den	  stora	  kostnaden	  är	  snarare	  om	  de	  ska	  flytta	  ifrån	  lokalen	  vid	  ett	  senare	  
skede.	  Andersson	  tror	  att	  hyresgäster	  är	  beredda	  att	  maximera	  sitt	  utnyttjande	  så	  länge	  de	  
undviker	  att	  flytta,	  och	  då	  träder	  byggrätter	  in	  i	  bilden.	  Han	  säger	  även	  att	  logistikbyggnader	  
är	  enkelt	  utformade	  och	  att	  det	  därmed	  går	  relativt	  fort	  att	  bygga	  ut.	  	  
	  
Vidare	  säger	  Andersson	  att	  det	  inte	  är	  många	  lägen	  där	  det	  råder	  brist	  på	  mark.	  För	  de	  flesta	  
fastighetsägare	  är	  det	  inte	  marken	  som	  är	  utmaningen,	  utan	  snarare	  att	  hitta	  en	  hyresgäst.	  
Andersson	  tror	  att	  fastighetsägare	  är	  villiga	  att	  offra	  den	  byggrätt	  som	  krävs	  för	  att	  få	  och	  ha	  
kvar	  hyresgästen.	  När	  vi	  under	  intervjun	  nämner	  att	  vissa	  fastighetsägare	  inte	  är	  positivt	  
inställda	  till	  att	  erbjuda	  e-‐handelsföretagen	  byggrätter	  i	  hyresavtalet	  svarar	  Andersson	  att	  
dessa	  förmodligen	  har	  många	  citynära	  fastigheter	  i	  Stockholm	  och	  Göteborg.	  Han	  har	  full	  
förståelse	  för	  att	  fastighetsägare	  vill	  bebygga	  den	  marken,	  men	  att	  de	  i	  sådana	  fall	  kan	  lösa	  
situationen	  genom	  att	  teckna	  så	  kallade	  "tillfällighetsavtal".	  Dessa	  går	  ut	  på	  att	  
fastighetsägaren	  bygger	  och	  sedan	  hyr	  ut	  ytan	  till	  en	  annan	  hyresgäst	  med	  hyresavtal	  med	  
kortare	  löptid.	  	  	  

Avslutningsvis	  lyfter	  Andersson	  att	  läget	  är	  avgörande	  för	  hur	  mycket	  fastighetsägaren	  ska	  
anpassa	  sig:	  "Sitter	  du	  på	  ett	  bra	  läge	  med	  en	  bra	  fastighet	  så	  är	  det	  ju	  du	  som	  på	  något	  vis	  
dikterar	  lite	  villkor	  mot	  din	  hyresgäst.	  Medan	  det	  svänger	  om	  extremt	  fort	  i	  logistik.	  Sitter	  du	  
med	  en	  annan	  typ	  av	  fastighet	  i	  annat	  läge	  gör	  du	  allt	  du	  kan	  för	  att	  ha	  kvar	  hyresgästen".	  	  

5.6.2	  Fastighetsvärdering	  
Enligt	  Andreas	  Eckermann	  ("Eckermann"),	  Director	  på	  CBRE	  Valuation	  Advisory,	  påverkas	  
inte	  fastighetsvärdet	  avsevärt	  av	  automatisering.	  Det	  är	  ofta	  e-‐handelsföretagen	  själva	  som	  
står	  för	  investeringarna	  och	  det	  brukar	  snarare	  ses	  som	  ett	  positivt	  tecken	  på	  att	  de	  trivs	  i	  
fastigheten.	  För	  övrigt	  ses	  automatisering	  som	  en	  modernitet	  och	  eftersom	  många	  
eftersträvar	  moderna	  logistikanläggningar	  kan	  det	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  
fastighetsvärdet,	  fortsätter	  Eckermann.	  	  

Vid	  frågan	  om	  hur	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  påverkar	  fastighetsvärdet	  svarar	  
Eckermann	  att	  det	  minskar	  fastighetsvärdet	  avsevärt	  som	  ett	  resultat	  av	  den	  risk	  som	  det	  
föranleder.	  Samtidigt	  leder	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  till	  högre	  hyresintäkter	  i	  
jämförelse	  med	  20-‐åriga	  hyresavtal,	  vilket	  möjliggör	  att	  fastighetsvärdena	  hålls	  på	  samma	  
nivå	  och	  att	  de	  två	  faktorerna	  spelar	  ut	  varandra.	  Bortsett	  från	  det	  har	  hyresavtal	  med	  
kortare	  löptid	  en	  stor	  inverkan	  på	  fastighetsvärdet,	  allt	  annat	  lika.	  	  

Vidare	  beror	  det	  även	  på	  var	  fastigheterna	  är	  belägna	  och	  vilken	  risknivå	  som	  gäller.	  
Eckerman	  nämner	  exempelvis	  att	  risken	  inte	  är	  särdeles	  hög	  om	  en	  fastighetsägare	  får	  en	  
vakant	  yta	  i	  Göteborgs	  hamn	  i	  jämförelse	  med	  ett	  annat	  läge,	  tack	  vare	  att	  efterfrågan	  är	  
större	  i	  Göteborg.	  Motsvarande	  gäller	  beträffande	  en	  fastighet	  med	  en	  stor	  hyresgäst	  i	  
förhållande	  till	  en	  fastighet	  med	  flera	  mindre	  hyresgäster,	  där	  ett	  hyresbortfall	  från	  enstaka	  
hyresgäster	  inte	  slår	  lika	  hårt.	  	  

Vid	  frågan	  om	  hur	  fastighetsvärdering	  påverkas	  av	  e-‐handelsföretagens	  osäkerhet	  i	  behov	  av	  
yta	  avslutar	  Eckermann	  med	  att	  det	  maximala	  fastighetsvärdet	  uppnås	  om	  fastigheten	  är	  
fullt	  uthyrd,	  utan	  hyresreduceringar	  och	  liknande	  förmåner.	  Skulle	  fastighetsägaren	  inte	  
lyckas	  med	  det	  och	  fastigheten	  står	  vakant	  alternativt	  hyrs	  ut	  mot	  hyresreduceringar;	  då	  
sjunker	  fastighetsvärdet	  i	  proportion	  med	  det.	  
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6.	  Analys	  och	  diskussion	  
I	  kapitlet	  presenteras	  egna	  tankar	  och	  reflektioner	  kring	  studiens	  teori	  och	  resultat.	  
	  
	  
6.1	  Flexibilitet	  och	  löptid	  i	  hyresavtal	  
Baserat	  på	  respondenternas	  svar	  råder	  det	  inget	  tvivel	  om	  att	  e-‐handelsutvecklingen	  
påverkar	  fastighetsmarknaden.	  Som	  fastställs	  i	  (Sarv	  et	  al.	  2002)	  bidrar	  den	  växande	  e-‐
handeln	  till	  att	  samhället	  förändras,	  på	  grund	  av	  att	  alla	  inblandade	  aktörer	  inom	  e-‐handels-‐	  
och	  logistiksegmenten	  påverkas.	  En	  tydlig	  inverkan	  som	  e-‐handelsföretagen	  har	  på	  
fastighetsmarknaden	  är	  deras	  efterfrågan	  på	  mer	  anpassade	  och	  flexibla	  hyresavtal	  med	  en	  
kortare	  löptid.	  Fastighetsägarna	  är	  traditionellt	  sett	  vana	  vid	  att	  teckna	  hyresavtal	  med	  en	  
löptid	  på	  mellan	  10-‐15	  år,	  samtidigt	  som	  e-‐handelsföretagen	  kräver	  kortare	  löptid	  i	  
kombination	  med	  flexibilitet	  vid	  tecknande	  av	  hyresavtal.	  Detta	  leder	  till	  att	  de	  
decennielånga	  hyresavtalen	  inte	  längre	  är	  tillämpbara	  och	  problematiken	  ställs	  på	  sin	  spets.	  	  
	  
Att	  det	  finns	  ett	  större	  utbud	  än	  efterfrågan	  på	  att	  hyra	  lager-‐	  och	  logistiklokaler	  stärker	  inte	  
fastighetsägarnas	  ställning	  vid	  hyresförhandlingen	  (Tematransport,	  2016).	  En	  trend	  är	  att	  allt	  
fler	  fastighetsägare	  försöker	  möta	  denna	  efterfrågade	  flexibilitet	  genom	  att	  erbjuda	  olika	  
sorters	  utformningar	  av	  hyresavtalen.	  De	  flesta	  respondenter	  svarade	  att	  de	  erbjuder	  e-‐
handelsföretagen	  så	  kallade	  "intrappningsmodeller",	  som	  sammanfattningsvis	  ger	  dem	  
möjlighet	  att	  växa	  i	  lokalen	  över	  tid.	  Det	  andra	  alternativet	  är	  att	  hyresgästen	  får	  hyra	  med	  
möjlighet	  att	  bygga	  ut	  vid	  behov	  och	  det	  tredje	  alternativet	  är	  att	  hyresgästen	  får	  hyra	  en	  
yta	  som	  är	  för	  stor	  som	  de	  kan	  växa	  in	  i,	  samtidigt	  som	  de	  får	  hyresreduceringar	  de	  första	  
åren.	  Dessa	  lösningar	  är	  dock	  inte	  ultimata	  eftersom	  det	  förstnämnda	  är	  en	  lösning	  som	  e-‐
handelsföretagen	  uttrycker	  missnöje	  kring,	  medan	  fastighetsägare	  av	  förklarliga	  skäl	  inte	  är	  
positivt	  inställda	  till	  att	  erbjuda	  byggrätter.	  	  
	  
Grunden	  till	  varför	  e-‐handelsföretagen	  uttrycker	  missnöje	  kring	  "intrappningsmodellen"	  är	  
för	  att	  kostnaderna	  blir	  densamma	  och	  att	  den	  enda	  fördelen	  är	  att	  de	  får	  ett	  jämnare	  
kassaflöde.	  Fastighetsägarna	  uttrycker	  missnöje	  med	  byggrätter	  eftersom	  marken	  står	  tom	  
och	  inte	  genererar	  någon	  avkastning.	  Det	  är	  vidare	  inte	  hållbart	  att	  erbjuda	  
hyresreduceringar	  på	  längre	  sikt,	  eftersom	  fastighetsägaren	  varken	  optimerar	  användningen	  
av	  ytan	  eller	  maximerar	  driftnettot	  samt	  värdet	  på	  fastigheten.	  Då	  inga	  av	  de	  rådande	  
anpassningarna	  i	  hyresavtalen	  möter	  den	  nya	  situationen	  på	  dagens	  fastighetsmarknad	  har	  
skräddarsydda	  förslag	  bearbetats	  fram	  med	  hjälp	  av	  studiens	  resultat	  som	  utgångspunkt,	  se	  
kapitel	  7.2	  Rekommendationer.	  	  
	  
6.2	  Geografisk	  placering	  och	  storlek	  
För	  att	  lyckas	  vara	  konkurrenskraftiga	  behöver	  e-‐handelsföretagen	  ta	  hänsyn	  till	  de	  ökade	  
kraven	  på	  kortare	  ledtider.	  De	  flesta	  e-‐handelsföretag	  vill	  inte	  se	  en	  geografisk	  spridning	  av	  
sina	  lager-‐	  och	  logistiklokaler,	  förutom	  i	  de	  fall	  där	  de	  planerar	  att	  expandera	  i	  Europa.	  Detta	  
eftersom	  e-‐handelsföretagen	  anser	  att	  de	  klarar	  de	  ledtiderna	  inom	  Sverige.	  Som	  nämnts	  i	  
(Abrahamsson,	  Rehme	  och	  Sandberg,	  2011)	  bekräftar	  forskarna	  att	  e-‐handelsföretag	  uppnår	  
skal-‐	  och	  resursfördelar	  genom	  centraliserade	  lager.	  Några	  respondenter	  nämner	  dock	  att	  
decentralisering	  är	  verksamhetsstyrt.	  I	  stora	  drag	  prioriterar	  e-‐handelsföretagen	  att	  ha	  ett	  
stort	  centrallager	  framför	  flera	  mindre	  utspridda	  till	  grund	  av	  det	  som	  (Abrahamsson,	  
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Rehme	  och	  Sandberg,	  2011)	  fastställer	  och	  för	  att	  de	  klarar	  ledtiderna	  inom	  Sverige.	  	  
	  
Vad	  gäller	  geografisk	  placering	  nämner	  majoriteten	  av	  respondenterna	  problematiken	  kring	  
citylogistiken.	  De	  flesta	  e-‐handelsföretag	  vill	  placera	  sina	  lokaler	  nära	  storstäder	  och	  vid	  val	  
av	  logistiklokal	  är	  geografisk	  placering	  bland	  de	  viktigaste	  faktorerna.	  Trots	  det	  är	  lager-‐	  och	  
logistik	  ett	  ämnesområde	  som	  oftast	  hamnar	  i	  skymundan	  bland	  politikerna	  på	  grund	  av	  den	  
stora	  bostadsfrågan,	  vilket	  är	  en	  bidragande	  faktor	  till	  det	  bristande	  utbudet	  av	  citylogistik.	  
Det	  kanske	  blir	  att	  "Last	  mile"	  istället	  blir	  "Last	  three	  miles"	  på	  grund	  av	  att	  
bostadsbyggandet	  trycker	  ut	  citylogistiken.	  Alternativt	  att	  sista	  milen	  för	  citylogistik	  
fortfarande	  kommer	  att	  bestå,	  förutsatt	  att	  e-‐handelsföretagen	  skapar	  ett	  större	  samarbete	  
gällande	  omlastningscentraler.	  	  
	  
6.3	  Automatisering	  
En	  trend	  som	  utvecklas	  på	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden	  är	  helautomatisering.	  I	  nuläget	  är	  
det	  ingen	  naturlig	  del	  av	  e-‐handelsföretagens	  verksamhet	  eftersom	  det	  är	  kostsamt	  och	  
oprövat	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  Trots	  det	  har	  de	  flesta	  e-‐handelsföretag	  i	  studien	  varit	  
positivt	  inställda	  till	  frågan.	  Det	  finns	  andra	  aktörer	  såsom	  AutoStore	  i	  Norge	  (Robotnyheter,	  
2015)	  och	  Amazon	  i	  USA	  (Schultz,	  2015)	  som	  ligger	  i	  framkant	  med	  automatisering.	  I	  Sverige	  
är	  vi	  inte	  där	  ännu	  eftersom	  det	  av	  ovanstående	  skäl	  föreligger	  en	  inträdesbarriär.	  Enligt	  
(Abrahamsson,	  Rehme	  och	  Sandberg	  2011,	  4)	  hårdnar	  konkurrensen	  till	  följd	  av	  
internationaliseringen	  och	  kravet	  på	  kostnadseffektivitet	  ökar	  i	  alla	  verksamheter.	  De	  
branscher	  som	  tidigare	  drivit	  sin	  logistik	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  börjar	  utmanas	  och	  
ifrågasättas.	  
	  
Trots	  den	  stora	  investeringen	  och	  risk	  som	  medföljer	  är	  helautomatisering	  ett	  behov	  som	  
fastighetsägare	  och	  tredjepartslogistiker	  måste	  våga	  bemöta	  i	  framtiden.	  Till	  följd	  av	  att	  
kravet	  på	  kostnadseffektivitet	  i	  logistiken	  ökar	  bör	  e-‐handelsföretag	  överväga	  att	  investera	  i	  
helautomatisering	  för	  att	  lyckas	  vara	  konkurrenskraftiga	  på	  längre	  sikt.	  Detta	  syftar	  till	  mer	  
etablerade	  och	  kapitalstarka	  e-‐handelsföretag	  som	  har	  en	  personalstyrka	  på	  över	  100	  
anställda	  i	  lagret	  där	  helautomatisering	  kan	  bli	  lönsamt.	  Likvärt	  annan	  teknik	  kommer	  
automatisering	  förmodligen	  bli	  mindre	  kostsamt	  efter	  en	  period,	  vilket	  minskar	  den	  
inträdesbarriär	  som	  står	  i	  vägen	  för	  det	  idag.	  
	  
6.4	  Transaktionsmarknad	  och	  fastighetsvärdering	  
Det	  faktum	  att	  fastighetsbolagen	  tvingas	  erbjuda	  e-‐handelsföretagen	  hyresavtal	  med	  löptid	  
på	  mellan	  3-‐5	  år,	  istället	  för	  de	  decennielånga	  hyresavtalen	  som	  det	  varit	  traditionellt	  sett,	  
leder	  till	  en	  ökad	  risk	  (Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  268-‐269).	  Bland	  annat	  
medför	  den	  ökade	  risken	  till	  ett	  mer	  omfattande	  uthyrnings-‐	  samt	  upphandlingsarbete	  i	  
fastigheten.	  Med	  ett	  högre	  risktagande	  ökar	  kalkylräntan	  enligt	  den	  avkastningsbaserade	  
metoden,	  vilket	  i	  sin	  tur	  försämrar	  värdet	  på	  fastigheten	  (Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  
och	  SFF	  2015,	  349-‐365).	  Idag	  är	  många	  fastigheter	  högt	  belånade	  och	  en	  värdeminskning	  på	  
fastigheten	  skulle	  i	  nästa	  led	  innebära	  en	  högre	  risk	  för	  banken	  som	  har	  fastigheterna	  som	  
säkerhet	  för	  lånet.	  Bankerna	  är	  inte	  bekväma	  med	  detta	  eftersom	  e-‐handelsföretag	  är	  en	  
oprövad	  kategori	  av	  aktörer	  på	  marknaden.	  För	  att	  fastighetsägare	  ska	  lyckas	  möta	  det	  
behov	  som	  e-‐handelsutvecklingen	  kräver	  kommer	  de	  i	  sin	  tur	  behöva	  utbilda	  bankerna,	  
genom	  att	  presentera	  fall	  med	  e-‐handelsföretag	  som	  lyckats	  och	  på	  så	  sätt	  vinna	  bankernas	  
förtroende.	  	  
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Kortare	  löptid	  på	  hyresavtal	  påverkar	  transaktionsmarknaden	  för	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter	  avsevärt.	  Till	  att	  börja	  med	  är	  det	  idag	  allt	  vanligare	  med	  finansiella	  
aktörer	  som	  har	  ett	  kapitalinvesteringssynsätt	  och	  investerar	  i	  fastigheter	  för	  att	  uppnå	  bra	  
avkastningar	  (Institutet	  för	  fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  330	  och	  350).	  Bland	  dessa	  
ingår	  de	  core-‐fonder	  som	  normalt	  inte	  investerar	  i	  fastigheter	  med	  hyresavtal	  med	  kortare	  
löptid	  än	  10	  år.	  Dock	  har	  de	  i	  stort	  sett	  har	  billigare	  kapital	  och	  kan	  därmed	  gå	  ner	  betydligt	  i	  
direktavkastning	  i	  samband	  med	  en	  fastighetstransaktion.	  En	  lägre	  direktavkastning	  leder	  i	  
sin	  tur	  till	  en	  lägre	  kalkylränta	  och	  därmed	  ett	  högre	  värde	  på	  fastigheten	  (Institutet	  för	  
fastighetsvärdering	  och	  SFF	  2015,	  349-‐365).	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  det	  som	  
Andersson	  (CBRE)	  fastställer	  om	  att	  core-‐fonderna	  är	  villiga	  att	  betala	  högt	  för	  en	  lager-‐	  och	  
logistikfastighet	  med	  grund	  av	  att	  de	  generellt	  har	  ett	  lågt	  direktavkastningskrav	  i	  samband	  
med	  deras	  tillgång	  till	  billigare	  kapital.	  	  
	  
Om	  fastighetsmarknaden	  inom	  lager-‐	  och	  logistikhållningen	  går	  mot	  hyresavtal	  med	  en	  
löptid	  på	  mellan	  3-‐5	  år	  skulle	  det	  medföra	  att	  det	  blir	  mindre	  attraktivt	  för	  core-‐fonderna	  att	  
investera	  i	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  i	  Sverige.	  Detta	  eftersom	  denna	  köparkategori	  
vanligtvis	  varken	  kan	  marknaden	  bra	  eller	  har	  uthyrning	  inkluderad	  i	  deras	  kärnverksamhet.	  
Å	  andra	  sidan	  bör	  de	  anpassa	  sin	  verksamhet	  efter	  den	  rådande	  utvecklingen	  och	  eventuellt	  
överväga	  en	  extra	  gång	  att	  lära	  känna	  marknaden	  bättre	  och	  anlita	  en	  extern	  uthyrare;	  i	  de	  
fall	  de	  inte	  är	  benägna	  att	  satsa	  på	  uthyrning	  i	  kärnverksamheten.	  Det	  behöver	  inte	  
nödvändigtvis	  innebära	  att	  core-‐fonderna	  ska	  gå	  med	  på	  att	  investera	  i	  fastigheter	  med	  
löptid	  på	  mellan	  3-‐5	  år,	  utan	  snarare	  att	  möta	  marknaden	  halvvägs	  och	  godta	  löptider	  på	  
mellan	  8-‐12	  år,	  istället	  för	  att	  enbart	  investera	  i	  fastigheter	  med	  hyresavtal	  med	  en	  löptid	  på	  
mellan	  10-‐15	  år.	  	  	  
	  
Avslutningsvis	  ökar	  fastighetsägare	  sin	  kassaflödesrisk	  genom	  att	  erbjuda	  e-‐
handelsföretagen	  flexibla	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid.	  De	  riskerar	  att	  förlora	  en	  grupp	  
potentiella	  investerare	  vid	  en	  fastighetstransaktion	  om	  dessa	  inte	  är	  villiga	  att	  anpassa	  sig	  till	  
marknaden.	  Vidare	  får	  fastighetsägare	  även	  en	  värdeminskning	  på	  sina	  tillgångar;	  under	  
tiden	  som	  de	  behöver	  arbeta	  proaktivt	  med	  att	  få	  med	  bankerna	  i	  ledet.	  Det	  är	  av	  stor	  vikt	  
att	  fastighetsägare	  gör	  de	  anpassningar	  som	  krävs	  för	  att	  möta	  de	  nya	  behov	  som	  
uppkommer	  på	  fastighetsmarknaden,	  men	  samtidigt	  är	  det	  av	  lika	  stor	  vikt	  att	  e-‐
handelsföretagen	  förstår	  de	  risktaganden	  som	  fastighetsägarna	  tar	  i	  beslutsprocessen.	  
Fastighetsägare	  och	  e-‐handelsföretag	  är	  två	  helt	  olika	  verksamheter	  som	  inte	  är	  i	  linje	  med	  
varandra;	  samtidigt	  som	  de	  är	  beroende	  av	  varandra.	  För	  att	  på	  bästa	  sätt	  möta	  den	  nya	  
förändringen	  som	  skett	  på	  fastighetsmarknaden	  krävs	  det	  ett	  större	  samarbete	  mellan	  de	  
berörda	  aktörerna.	  	  
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7.	  Avslutning	  
I	  det	  avslutande	  kapitlet	  presenteras	  slutsatsen	  som	  svarar	  på	  frågeställningarna	  i	  studien.	  
Vidare	  presenteras	  de	  rekommendationer,	  begränsningar	  och	  avslutningsvis	  förslag	  till	  
fortsatt	  studier.	  	  
	  
	  
7.1	  Slutsats	  	  
Slutsatsen	  i	  studien	  är	  att	  e-‐handelns	  utveckling	  påverkar	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden.	  
Inledningsvis	  ökar	  behovet	  av	  lager-‐	  och	  logistikfastigheter	  i	  takt	  med	  den	  växande	  e-‐
handeln.	  E-‐handelsföretagen	  ställer	  högre	  krav	  på	  flexibla	  hyresavtal	  med	  kortare	  en	  löptid	  
och	  automatisering	  av	  lagerlokaler	  blir	  allt	  mer	  aktuellt.	  De	  viktigaste	  faktorerna	  för	  e-‐
handelsföretagen	  vid	  val	  av	  lager-‐	  och	  logistikfastighet	  är	  geografisk	  placering,	  flexibilitet	  i	  
yta	  och	  avtalslängd,	  totalpris,	  hyresnivå,	  automatisering	  och	  byggrätter.	  Många	  e-‐
handelsföretag	  anser	  att	  hyresnivå	  är	  viktigare	  än	  löptiden	  på	  hyresavtalet,	  givet	  att	  
hyresavtal	  med	  längre	  löptid	  ger	  en	  lägre	  hyra.	  Geografisk	  placering	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  
vid	  val	  av	  logistikfastighet.	  
	  
E-‐handelns	  utveckling	  öppnar	  upp	  nya	  möjligheter	  för	  logistikområden	  som	  tidigare	  varit	  
mindre	  attraktiva.	  Efterfrågan	  på	  citylogistik	  ökar,	  samtidigt	  som	  utbudet	  inte	  lyckas	  möta	  
denna	  efterfrågan	  på	  grund	  av	  brist	  på	  mark	  i	  citylägen.	  Större	  centrallager	  kommer	  att	  
bestå	  och	  de	  flesta	  e-‐handelsföretagen	  vill	  inte	  se	  en	  geografisk	  spridning	  på	  sina	  
lagerlokaler.	  De	  flesta	  anser	  att	  de	  klarar	  ledtiderna	  inom	  Sverige	  med	  de	  lager-‐	  och	  
logistiklokaler	  de	  har	  idag.	  Slutsatsen	  här	  är	  att	  det	  ena	  nödvändigtvis	  inte	  behöver	  utesluta	  
det	  andra.	  Den	  geografiska	  placeringen	  är	  verksamhetsstyrd	  och	  många	  e-‐handelsföretag	  
eftersträvar	  att	  etablera	  sig	  nära	  sina	  största	  kundgrupper.	  En	  trend	  som	  växer	  fram	  är	  att	  e-‐
handelsföretag	  vill	  samverka	  med	  varandra	  i	  uppstartsfasen	  för	  att	  uppnå	  skalfördelar.	  I	  
framtiden	  kommer	  det	  ske	  större	  samarbeten	  mellan	  e-‐handelsföretag	  beträffande	  
omlastningscentraler,	  för	  att	  återkoppla	  till	  att	  alla	  inte	  får	  plats	  med	  sin	  logistik	  i	  cityläge.	  	  	  
	  
E-‐handelsföretagens	  krav	  på	  flexibla	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptid	  påverkar	  
transaktionsmarknaden	  och	  värdet	  på	  fastigheterna	  avsevärt.	  Det	  innebär	  ett	  större	  
risktagande	  för	  fastighetsägare	  och	  gör	  det	  mindre	  attraktivt	  för	  core-‐fonderna	  att	  investera	  
på	  den	  svenska	  fastighetsmarknaden.	  Vidare	  har	  automatisering	  ingen	  större	  inverkan	  på	  
transaktionsmarknad	  och	  fastighetsvärdering.	  Effekten	  på	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden	  till	  
följd	  av	  e-‐handelns	  utveckling	  är	  sammanfattningsvis	  stor	  då	  den	  tvingar	  
fastighetsbranschen	  till	  en	  situation	  som	  de	  inte	  är	  vana	  vid	  att	  hantera.	  De	  inblandade	  
aktörerna	  inom	  e-‐handels-‐	  och	  logistiksegmenten	  måste	  anpassa	  sig	  till	  den	  nya	  strukturen	  
och	  skapa	  ett	  större	  samarbete	  sinsemellan,	  för	  än	  idag	  finns	  det	  ingen	  ultimat	  lösning	  på	  
problemet.	  	  
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7.2	  Rekommendationer	  

7.2.1	  Hyresavtal	  mellan	  fastighetsägare	  och	  hyresgäst	  	  
Följande	  förslag	  eftersträvar	  att	  ge	  en	  lösning	  på	  den	  ovissa	  situation	  som	  uppstår	  när	  e-‐
handelsföretagens	  verksamhet	  expanderas	  alternativt	  reduceras	  inom	  hyresavtalets	  löptid.	  	  

Rekommendationen	  innefattar	  ett	  hyresavtal	  med	  en	  löptid	  på	  cirka	  10	  år,	  där	  hyresgästen	  
efter	  halva	  löptiden	  har	  möjlighet	  att	  flytta	  till	  en	  större	  lokal	  inom	  fastighetsägarens	  
bestånd,	  förutsatt	  att	  hyresgästen	  nått	  den	  nuvarande	  fastighetens	  maxkapacitet.	  För	  att	  
skapa	  bättre	  grundförutsättningar	  bör	  hyresgästen	  vid	  ingåendet	  av	  hyresavtalet	  flytta	  in	  i	  
en	  lokal	  som	  vid	  den	  givna	  tidpunkten	  är	  aningen	  för	  stor,	  trots	  att	  hyresreducering	  inte	  
utgår	  till	  följd	  av	  detta.	  Om	  hyresgästens	  verksamhet	  expanderar	  så	  pass	  mycket	  att	  de	  
växer	  ur	  sin	  lokal	  och	  fastighetsägaren	  efter	  de	  första	  fem	  åren	  inte	  har	  en	  lokal	  som	  är	  
lämplig	  för	  den	  aktuella	  hyresgästen	  i	  sitt	  befintliga	  bestånd,	  åtar	  sig	  fastighetsägaren	  
skyldigheten	  att	  bygga	  en	  ny	  fastighet.	  Då	  flyttkostnader	  förekommer	  vid	  en	  eventuell	  flytt,	  
åtar	  sig	  fastighetsägaren	  skyldigheten	  att	  erbjuda	  hyresgästen	  en	  hyresreducering	  under	  
sjätte	  innevarande	  år,	  som	  kompensation	  för	  flytten.	  

Ett	  möjligt	  utfall	  som	  bör	  tas	  i	  beaktande	  vid	  tillämpning	  av	  denna	  rekommendation	  är	  de	  
fall	  hyresgästens	  verksamhet	  inte	  expanderas	  i	  den	  takt	  som	  prognostiserats.	  Därför	  är	  det	  
av	  stor	  vikt	  att	  tillägga	  en	  klausul	  i	  hyresavtalet	  som	  ger	  hyresgästen	  rättigheten	  att	  minska	  i	  
yta	  inom	  den	  nuvarande	  fastigheten,	  alternativt	  flytta	  till	  en	  annan	  fastighet	  med	  en	  mindre	  
yta.	  Hyresgästen	  skall,	  efter	  halva	  löptiden	  på	  hyresavtalet,	  få	  möjlighet	  att	  minska	  ytan	  till	  
70	  procent	  av	  ursprungsytan.	  De	  kvarstående	  åren	  skall	  hyresgästen	  betala	  hyra	  för	  den	  nya	  
ytan.	  Som	  kompensation	  för	  eventuell	  vakant	  yta,	  åtar	  sig	  hyresgästen	  skyldigheten	  att,	  
förutom	  att	  betala	  den	  nya	  hyran,	  betala	  upp	  till	  30	  procent	  av	  ursprungshyran	  under	  ett	  till	  
två	  år	  som	  kompensation	  för	  den	  uppkomna	  vakansen.	  Vid	  eventuell	  flytt	  till	  en	  mindre	  
lokal,	  åtar	  sig	  fastighetsägaren	  inga	  skyldigheter	  att	  kompensera	  för	  flyttkostnader.	  	  	  

Detta	  hyresavtal	  är	  en	  kompromissorienterad	  överenskommelse	  mellan	  fastighetsägare	  och	  
hyresgäst,	  vilken	  reducerar	  fastighetsägarens	  kassaflödesrisk	  genom	  den	  långa	  löptiden	  
samtidigt	  som	  hyresgästens	  oförutsägbara	  verksamhetsutveckling	  tas	  i	  beaktande.	  	  

7.2.2	  Hyresavtal	  mellan	  fastighetsägare	  och	  tredjepartslogistiker	  
Följande	  förslag	  eftersträvar	  att	  reducera	  det	  risktagande	  som	  tredjepartslogistiker	  och	  
fastighetsägare	  exponeras	  för,	  till	  följd	  av	  tredjepartslogistikernas	  kortare	  uppdragsavtal	  
med	  e-‐handelsföretagen.	  	  

Fastighetsägare	  och	  tredjepartslogistiker	  ingår	  ett	  hyresavtal	  med	  en	  löptid	  på	  cirka	  10	  år.	  
Tredjepartslogistiker	  i	  sin	  tur	  har	  oftast	  uppdragsavtal	  med	  e-‐handelsföretag	  med	  en	  löptid	  
på	  cirka	  fem	  år.	  Denna	  situation	  innebär	  en	  risk	  för	  tredjepartlogistiker	  då	  de	  inte	  kan	  
säkerställa	  att	  de	  har	  en	  kund	  i	  lokalen	  under	  de	  fem	  resterande	  åren	  av	  hyresavtalet	  med	  
fastighetsägaren.	  En	  ny	  upphandling	  mellan	  tredjepartslogistiker	  och	  e-‐handelsföretag	  sker	  
cirka	  sex	  månader	  innan	  uppdragsavtalets	  slut,	  i	  syfte	  att	  förhandla	  om	  en	  eventuell	  
förlängning	  av	  uppdragsavtalet.	  I	  det	  fall	  en	  förlängning	  på	  uppdragsavtalet	  inte	  blir	  aktuell,	  
har	  tredjepartslogistikerna	  enbart	  sex	  månader	  på	  sig	  att	  ersätta	  den	  aktuella	  ytan	  med	  ett	  
nytt	  e-‐handelsföretag.	  För	  att	  dela	  på	  risken	  som	  uppstår,	  rekommenderas	  att	  
fastighetsägare	  åtar	  sig	  skyldigheten	  att	  kompensera	  tredjepartslogistikerna	  med	  en	  
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hyresreducering	  under	  en	  sexmånadersperiod	  från	  och	  med	  början	  av	  år	  fem.	  

Detta	  hyresavtal	  är	  en	  kompromissorienterad	  överenskommelse	  mellan	  fastighetsägare	  och	  
tredjepartslogistiker,	  vilken	  reducerar	  fastighetsägarens	  kassaflödesrisk	  genom	  den	  långa	  
löptiden	  samtidigt	  som	  tredjepartslogistikerna	  får	  längre	  tid	  på	  sig	  att	  hitta	  en	  ny	  kund	  utan	  
att	  behöva	  exponera	  sig	  mot	  ytterligare	  risker.	  	  

7.3	  Begränsningar	  
Resultatet	  i	  denna	  studie	  grundas	  på	  intervjuer	  med	  14	  utvalda	  aktörer	  inom	  e-‐handels-‐	  och	  
logistiksegmenten.	  Antalet	  aktörer	  är	  en	  begränsning	  då	  ett	  större	  antal	  respondenter	  skulle	  
ge	  en	  rättvisare	  bild	  av	  hur	  e-‐handelns	  utveckling	  påverkar	  lager-‐	  och	  logistikmarknaden.	  
Därmed	  blir	  denna	  studie	  svår	  att	  generalisera.	  Vidare	  genomfördes	  två	  intervjuer	  via	  
telefon,	  vilket	  har	  begränsat	  respondenternas	  svar	  och	  därmed	  vårt	  resultat.	  Detta	  eftersom	  
besöksintervjuer	  ger	  möjlighet	  till	  bättre	  och	  mer	  djupgående	  diskussioner.	  	  
	  
7.4	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Denna	  studie	  fokuserar	  främst	  på	  effekterna	  på	  fastighetsmarknaden	  och	  berör	  enbart	  
andra	  delar	  av	  logistikkedjan	  till	  en	  viss	  utsträckning.	  Som	  presenterats	  i	  resultatet	  tror	  
många	  respondenter,	  med	  hänsyn	  till	  minskad	  trängsel	  och	  miljöpåverkan,	  att	  
omlastningscentraler	  med	  ökat	  samarbete	  mellan	  inblandade	  aktörer	  kommer	  bli	  aktuellt.	  
Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  är	  således	  att	  mer	  ingående	  studera	  hur	  områden	  som	  
exempelvis	  transporter	  och	  omlastningscentraler	  till	  följd	  av	  e-‐handelns	  utveckling	  kommer	  
att	  planeras	  i	  framtiden.	  	  
	  
En	  ytterligare	  intressant	  aspekt	  att	  undersöka	  mer	  djupgående	  är	  hur	  värdet	  på	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter	  samt	  transaktionsmarknaden	  påverkas	  till	  följd	  av	  e-‐handelns	  utveckling.	  
Studiens	  resultat	  visar	  att	  fastighetsvärdering	  och	  transaktionsmarknaden	  påverkas	  avsevärt	  
av	  hyresavtal	  med	  kortare	  löptider.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  en	  
kvantitativ	  studie,	  givet	  rådande	  direktavkastning	  och	  värdeförändring,	  kalkylera	  hur	  mycket	  
värdet	  på	  fastigheterna	  påverkas	  av	  kortare	  löptid.	  Vidare	  hade	  det	  varit	  intressant	  att	  
undersöka	  om	  det	  finns	  incitament	  för	  core-‐fonder	  att	  investera	  i	  lager-‐	  och	  
logistikfastigheter	  med	  löptid	  under	  10	  år.	  	  	  
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