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Världens smartaste förvaringslösning!

Lagerkungen® tillhandahåller torra,  uppvärmda, larmade och
bevakade förråd som alltid är tillgängliga.

Affärsidé

Tillgängligt
Öppet 24/7 med hög säkerhetsnivå.

Enkelt
Boka online, omedelbar tillgång.
Tag med eget hänglås så säkerställs endast egen access.

Prisvärt
För den säkerhetsnivå och tillgänglighet vi tillhandahåller är 
det prisvärt. Dessutom är prissättning transparent.
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Vad gör Lagerkungen® unikt?

Online sedan 2013
Kunderna bokar själva via internet och får en accesskod som 
ger tillgänglighet till anläggningen dygnet runt, året runt.

Säker betalningslösning
Betalning sker automatiskt via kortbetalning varje månad tills 
förrådet sägs upp.

StoreMan®
IT-plattformen StoreMan® ger full kontroll på 
förrådsanläggningen.
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Är detta du?

Lagerkungen® erbjuder via franchisekoncept en lättskött och
lönsam verksamhet i en expansiv bransch. 

Vi söker personer som vill vara med på vår tillväxtresa.

Vem söker vi?

Tillgång till startkapital
All verksamhet kräver ett visst startkapital för att komma 
igång. Detta tjänar du tillbaka med vårt koncept.

Resultatinriktad
Du ser till att det som ska ske verkligen händer.

Kommunikativ
Du har förmågan att kommunicera med kunder, leverantörer 
och kollegor.
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Vi är redo för expansion
Vill du vara med på racet till toppen?

Beprövat koncept
Sedan 2013 har Lagerkungen® tillhandahållit 
förrådsuthyrning online på Gotland.

Lönsamt
Lönsamheten kommer av relativt låg risk kombinerat med 
goda marginaler.

Skalbart
Den egenutvecklade IT-plattformen StoreMan® gör det 
enkelt att etablera flera anläggningar.
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Lagerkungen® erbjuder via franchisekoncept en lättskött och lönsam 
verksamhet i en expansiv bransch. Som franchisetagare kan du se 
fram emot en rolig och spännande resa med oss där vi tillsammans 
bygger varumärket och expanderar lokalt, regionalt, nationellt och så 
småningom internationellt.  Förutom att du tar del av en lättskött och 
lönsam verksamhet i en expansiv bransch tillsammans med andra 
drivna entreprenörer, bygger du också värde i ditt eget bolag i takt 
med att konceptet växer.  

Vad erbjuder vi 
franchisetagaren?

Varumärket Lagerkungen®
Tillgång till etablerat varumärke.

IT-plattformen StoreMan®
Tillgång till marknadens ledande bokningssystem.

Stöd vid etablering och drift
Vi finns alltid där för dig!
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IT-plattformen StoreMan® erbjuder oändliga utvecklingsmöjligheter 
av konceptet Lagerkungen®.

En del i franchisekonceptet är att franchisetagarna tillsammans 
med franchisegivaren kontinuerligt utvecklar konceptet i linje med 
efterfrågade lösningar från franchisetagarna eller kunderna.

Tänk Lagerkungen® - snöskoterförvaring, golfbagförvaring, exklusiva 
bilar m.m.

Utveckling av konceptet
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Lagerkungen® öppnade sin första
anläggning i Visby 2013.

Verksamheten bedrevs då som en del i en större fastighetsportfölj. 
De dåvarande ägarna utvecklade också grunden till den IT-plattform 
som idag är StoreMan®.  Anläggningen omfattar ca åttio förråd i
varierande storlekar. Byggnaden var tidigare förråd för Gotlands
Museum och anläggningens utformning är till stor del ett resultat av 
den ursprungliga lokalens utformning.

Under 2018 ombildades Lagerkungen® och ägarbilden förändrades. 
Två delägare lämnade verksamheten till förmån för Mikael Karlström 
och Lars-Åke Pettersson, som tillsammans med Andreas Gahne
sedan dess äger och driver Lagerkungen®.

Den nya ägartrion insåg tidigt potentialen i verksamheten
SelfStorage i kombination med en helintegrerad IT-plattform. 

Om Lagerkungen®
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Under hösten 2018 inleddes arbetet med utvecklingen av den 
befintliga IT-plattformen till dagens StoreMan® samt med det 
franchisekoncept som lanserades i Helsingborg i oktober 2019.

Franchisekonceptet valdes därför att alla affärer är lokala. Vi tror 
att en lokal entreprenör som känner sin lokala marknad har bättre 
möjlighet att lyckas jämfört med en centralstyrd organistion.

Målsättningen är att tillsammans med härliga och engagerade 
franchisetagare nå en volym om 100 anläggningar i Sverige inom 
tio år. 

Andreas Gahne, Mikael Karlström och Lars-Åke Pettersson
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Marknaden i Sverige för förrådsuthyrning växer på grund av flera 
faktorer. Värt att nämna är att nyproduktion av fastigheter innehåller 
begränsade eller helt saknar förråd. Äldre fastigheter görs om till 
bostadsrätter och man utnyttjar vindar etc till att skapa fler bostäder.  
Den svenska kärnfamiljen existerar inte längre i samma omfattning 
som tidigare och behovet av att ha förråd för sina och sina barns 
tillhörigheter ökar då familjekonstellationerna ändras.

Marknaden består av privatpersoner och företag. Behoven av förråd 
varierar från ett fortvarighetstillstånd, tex arkivering av bokföring, till 
temporär lagring av möbler vid tex en försäljning av en bostad.

Marknaden är priskänslig och billigaste pris vinner oftast. Dock är 
samtliga förråd i Sverige till 85% uthyrda över helåret. Detta talar 
för att marknaden fortfarande expanderar, framförallt runt tätorter. 
Landsbygd har inte lika stort behov då tillgång till lador och magasin 
för förvaring är stor. Dock vill man kanske inte ha sina kläder och 
finmöbler i ett stall.

Marknaden/Branchen
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Detta gör sammantaget att behovet av att hyra förråd är större i 
tätorter, vilket antyder ett potentiellt behov på ett hundratal orter i 
Sverige.

Sverige domineras av ett antal större aktörer och flera små aktörer 
som alla verkar individuellt på marknaden. Lagerkungen® fyller en 
viktig funktion med sin egenutvecklade IT-plattform StoreMan®.

Lagerkungen® har som ambition att bli den ledande franchisegivaren 
för ägare till förråd som inte vill ha personal på plats men ändå 
erbjuda en marknadsledande service och trygghet för sina kunder.

Stora aktörer i Sverige är: Shurgard, 24-Storage, Pelican Self Storage 
och City Self Storage. Dock är branchen dominerad av små enskilda 
aktörer som hyr ut förråd av varierande kvalitet.
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Hur etablerar man en 
anläggning?

Intresseanmälan

Första möte

Presentera lokal

Preliminär kalkyl

NDA

Fördjupad kalkyl

Avtal

Etablering

Driftsättning
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Intresseanmälan
Anmäl intresse via events eller via hemsidan.

Första möte
Du träffar vår etableringsansvarige så att vi lär känna varandra bättre.

Presentera lokal
Om det finns ett ömsesidigt intresse att gå vidare är nästa steg för 
franchisetagaren att hitta en lämplig lokal.

Preliminär kalkyl
Den preliminära kalkylen bygger på lokalens yta samt hyra. Kalkylen 
indikerar om lokalen är lämplig för konceptet.

NDA
När lämplig lokal lokaliserats ingås ett NDA mellan parterna.

Fördjupad kalkyl
Parterna jobbar tillsammans fram en affärsplan.

Avtal
Om franchisetagaren har lyckats säkra lokal samt finansiering ingår 
parterna ett franchiseavtal.

Etablering
Anläggningen etableras. Under etableringenfasen utbildas franchise-
tagaren i Lagerkungens koncept.

Driftsättning
Nu kör vi!



®

Schabloniserad kalkyl

Affärsmodellen bygger på två fundament; 

Exempel på månadshyror från Lagerkungens anläggning i Visby; 
 
Storlek Månadspris Motsvarar en m2-intäkt per år om

10,0 m2 1 199 kr/mån 1 439 kr
5,0 m2 699 kr/mån 1 678 kr
2,5 m2 399 kr/mån 1 915 kr
1,7 m2 299 kr/mån 2 110 kr
0,6 m2 199 kr/mån 3 980 kr

Anläggningen är huvudsakligen 100 % belagd, vilket tyder på att 
hyrorna är något låga.

StoreMan® – Lagerkungens® unika IT-plattform. 

Ett för kunden attraktivt erbjudande som för franchise-
tagaren innebär en hög intäkt per uthyrd m2 förrådsyta. 
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- I egen lokal

- I hyrd lokal

- I nyetablerad konceptanläggning

- Att försöka uppnå en ultimat mix av olika storlekar på förråd. För att 
maximera intäkten bör övervägande del av förråden vara mindre (<= 
5 m2). Erfarenheten från Visby visar att efterfrågan på mindre förråd är 
större än efterfrågan på större förråd. Finns behov av större förråd bör 
man rekommendera kunden att hyra två mindre förråd för att uppnå 
motsvarande yta som i ett större. 

- Att, om det finns möjlighet, etablera anläggningen i två plan. 

- Att marknaden finns på orten. Bedömningen är att efterfrågan på 
förråd uppgår till minst 100 förråd per 10 000 innevånare. 

Etablering kan huvudsakligen ske på 
tre sätt 

Några viktiga parametrar att ta hän-
syn till vid etablering av anläggning
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Beläggningsgraden i anläggningen är avgörande för lönsamheten. 
En beläggningsgrad om 95 % bör eftersträvas. Det bör alltid 
finnas tillgängliga förråd, då kunderna skall uppleva att det finns 
tillgänglighet i anläggningen. Vissa kunder hyr under långa 
perioder, vissa endast någon eller några månader. StoreMans 
funktion för förbokning innebär att franchisetagaren kan börja sälja 
förråd parallellt med att anläggningen etableras. Detta innebär att 
anläggningen i samband med färdigställande och öppnande redan 
har en viss beläggningsgrad.

Franchisekonceptet innebär att franchisetagaren (ett AB) alltid 
hyr den lokal i vilken verksamheten bedrivs. Detta innebär att 
”egen” lokal (befintlig eller nyetablerad) ligger i ett bolag skilt från 
franchisetagaren. Samtliga tre alternativ till etablering innebär alltså 
ett hyresförhållande mellan franchisetagaren och fastighetsägaren, 
alltså även i de fall franchisetagaren och fastighetsägaren är samma 
person. Nedan exempel på kalkyl är således relevant oavsett vilket av 
de tre alternativ för tillgång till lokal som är aktuellt.  

Viktigt att tänka på under
löpande drift

Alltid hyrd anläggning



Världens smartaste förvaringslösning

Verksamheten är i utgångsläget inte momspliktig. Det innebär att 
franchisetagaren hyr ut förråden momsfritt. I konsekvens härmed 
kan inte ingående moms lyftas (och fastighetsägaren kan inte 
fakturera hyran med moms). Det finns möjlighet att ”momsa” delar av 
verksamheten. En sådan diskussion tas mellan franchisegivaren och 
franchisetagaren i varje enskilt fall. Exempelkalkylen bygger på att 
verksamheten bedrivs 100 % momsfritt. 

Exempelkalkylen förutsätter att lokalen är förberedd för att motsvara 
vissa av konceptets krav, bland annat lämplig entré, brandutgång, 
tillgång till toalett, värme, ventilation, belysning, fiber samt om 
möjligt en inhägnad. 

Exempelkalkylen antar att franchisetagaren finansierar övriga 
investeringar i anläggningen, såsom förrådsinredning, brand/
inbrotts/sabotagelarm, kameraövervakning, accessystem, dator, 
skyltpaket och inträdesavgift. Den totala investeringskostnaden är 
i exempelkalkylen beräknad till 2 800 tkr, där 1 300 tkr finansieras 
med egna medel och 1 500 tkr finansieras med lån. 

Förutsättningar för exempelkalkyl
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Exempelkalkylens anläggning

Antagen bruttoyta: 2 500 m2

Antagen förrådsyta: 1 875 m2 (75 % av bruttoytan)

Förrådsfördelning (totalt 531 förråd)
 o 2,5 m2, 50 %
 o 5,0 m2, 25 %
 o 7,5 m2, 25 %

Hyresintäkt (Visbys aktuella prislista + 10 %)
 o 2,5 m2 = 439 kr/mån
 o 5,0 m2 = 769 kr/mån
 o 7,5 m2 = 1 099 kr/mån

Beläggningsgrad
 o 80 % månad 1 – 12
 o 90 % månad 13 – 24
 o 95 % månad 25 – 36

Lokalkostnad
 o Kallhyra; 450 kr/m2 bruttoyta/år
 o El- och värmekostnad; 150 kr/m2 bruttoyta/år
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Övriga kostnader
 o V/A
 o Städning
 o Reparation och underhåll
 o Förbrukningsmaterial
 o Telefoni/datakommunikation
 o Administration
 o Bevakning/larm
 o Försäkring
 o Kort/bankavgifter
 o Övriga kostnader

Finansieringskostnader
 o Ränta 3,0 %
 o Räntekostnaden har inte justerats för eventuell amortering
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Exempelkalkyl
alla belopp i tkr

Mån 1 – 12 Mån 13 – 24 Mån 25 – 36
Hyresintäkter 2 932 3 298 3 482
Lokalkostnader -1 500 -1 500 -1 500
Rörelsens kostnader -246 -246 -246
Kostnader franchise -513 -577 -609
EBITDA 673 975 1 127
Avskrivningar -354 -354 -354
EBIT 319 621 773
Räntekostnader -46 -46 -46
Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt

273 575 727

I procent av omsättning 9,3 17,4 20,8

Om franchisetagaren väljer att amortera ett belopp motsvarande 
avskrivningen om 354 tkr så är investeringen om 2 800 tkr betald på 
knappt 8 år (från och med år sex sjunker avskrivningarna med 143 tkr 
till 211 tkr per år). Därutöver har rörelsen under dessa 8 år genererat 
ytterligare drygt 5 600 tkr i resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, motsvarande en genomsnittlig intjäning om drygt 700 tkr 
per år. 
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Känslighetsanalyser
Om förrådshyrorna ökas med 5 % förändras exempelkalkylen enligt 
följande

Mån 1 – 12 Mån 13 – 24 Mån 25 – 36
Beräknat resultat 273 575 727
Ytterligare hyresintäkt 141 159 167
Ytterligare franchiseavgift -18 -20 -21
Ytterligare marknadsföringsavgift, gemensam -7 -8 -8
Justerat beräknat resultat 389 706 865
I procent av (ny) omsättning 12,6 20,4 23,7

Om kallhyran istället är 550 kronor per m2 förändras exempelkalkylen 
enligt följande

Mån 1 – 12 Mån 13 – 24 Mån 25 – 36
Beräknat resultat 273 575 727
Ytterligare hyreskostnad -250 -250 -250
Justerat beräknat resultat 23 325 477
I procent av (ny) omsättning 0,8 9,8 13,7
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Affärsmodellen bygger, förutom på ett för kunden attraktivt 
erbjudande som för franchisetagaren innebär en hög intäkt 
per uthyrd m2 förrådsyta, på StoreMan®, Lagerkungens® unika 
IT-plattform. 

Vad är det då som gör StoreMan® unikt?

Hela kundflödet är automatiserat, från köp till accesskod. 

Medger att anläggningen är öppen 24/7.

Alla betalningar är kortbaserade, ingen fakturering krävs. Detta 
genom en unik integration med PayEx för hantering av kort-
betalningar som prenumeration. 

Möjligheten att ha förbokning under uppstartsperiod och kö 
under löpande drift maximerar beläggningsgraden. 

Vilken är nyttan med 
StoreMan®?
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Meddelandefunkton informerar löpande om betalningar, 
uppsägningar, kodförfrågningar samt att kunderna kan ställa 
vilka frågor som helst via meddelandefunktionen. 

”Reskontrafunktion” där systemet redovisar status på fakturor.

Forum för kommunikation med franchisegivaren och andra 
franchisetagare. 

Lagerkungens® kvalitetssäkring ligger inom StoreMan®.

Lagerkungens® rutiner för drift av anläggningen ligger inom 
StoreMan®.

StoreMan® medger en lönsam verksamhet med en begränsad 
arbetsinsats. Det är dock inget som hindrar att man väljer en 
mera personlig framtoning i sin lokala verksamhet, och därmed 
engagerar sig mera än vad StoreMan® i grunden förutsätter.



Jörgen Gomander
Etableringsansvarig

jorgen@lagerkungen.se
+46 72 974 84 87
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