
16 24Storage Årsredovisning 2020

Affärsidé, mål och strategi 

AFFÄRSIDÉ
24Storage affärsidé är att erbjuda privatpersoner och företag i 
Sveriges tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, 
förvaring på ett enkelt och effektivt sätt. Verksamheten bedrivs 
framförallt i egna fastigheter som nyetablerats eller vidare-
utvecklats samt i undantagsfall via längre hyreskontrakt. Vi 
kombinerar en välbeprövad self storage-modell med en fullskalig 
onlinehandel, proptech-anpassade anläggningar och strukturerad 
kundbearbetning via CRM-system som möjliggör skalbarhet, 
vilket ger förutsättningar för lönsam tillväxt.

TILLVÄXTMÅL
Vår strategi är att växa i tillväxtområden som har positiv demo-
grafisk utveckling och där det finns en stark köpkraft, primärt i 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår  
ambition är att öppna tre till fem nya anläggningar per år, vilket 
tillför cirka 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta per år. 

SKALBARHET I AFFÄRSMODELL GER ÖKAD 
KONKURRENSKRAFT OCH MÖJLIGGÖR LÖNSAM TILLVÄXT
Vår intjäningsförmåga styrs av antalet förrådsanläggningar och 
intäkter från uthyrningsverksamheten i relation till kostnader för 
förrådsanläggningarna och administrativa kostnader. Intäkterna 
från uthyrningsverksamheten står i direkt relation till utveckling-

en av nybyggda anläggningars uthyrningsgrad parallellt som de 
mogna anläggningarna kontinuerligt genomgår en intäkts-
optimering genom expansion av fler förråd, hyreshöjningar och 
storleksanpassning.

24Storage har valt en affärsmodell med central bemanning 
istället för den inom self storage traditionella modellen med 
lokal bemanning. Centraliserad drift och bemanning möjliggörs 
genom en hög grad av automatisering och digitalisering. Våra 
proptech-lösningar gör att vi både kan bedriva en närvarande och 
skalbar kundtjänst och en effektiv fastighetsförvaltning.  

Den centraliserade affärmodellen möjliggör en bättre lönsamhet 
per anläggning och denna fördel ökar i takt med att vi öppnar fler 
anläggningar. 

FASTIGHETSUTVECKLING GER LÅNGSIKTIG VÄRDETILLÄXT
Vår strategi är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att ut-
veckla och driva egna self storage-anläggningar. Vid nyetablering 
skräddarsys anläggningsarkitekturen efter omgivningarna och på 
så vis kan den uthyrningsbara ytan maximeras redan på ritbordet. 
När en anläggning har öppnat ökar fastighetsvärdet i takt med att 
anläggningens uthyrningsgrad ökar och en successiv intäktsopti-
mering sker, vilket normalt beräknas ske över en sexårsperiod. 

ÖKAD MOGNADSGRAD OCH SKALBARHET 
I AFFÄRSMODELL  MÖJLIGGÖR  

VÄSENTLIGT HÖGRE LÖNSAMHET 
24Storage är en utmanare på self storage-marknaden med central bemanning 
genom digitalisering och smarta anläggningar med rätt läge. Vi befinner oss i 

en uppbyggnadsfas och har fortfarande en stor andel nyöppnade anläggningar. 
Kassaflödet från uthyrningsverksamheten ökar i takt med att anläggningarna uppnår 
högre mognadsgrad, i form av högre uthyrningsgrad och prisnivå. Skalbarheten i vår 

affärsmodell gör också att lönsamheten på sikt ökar när vi växer.

Skalbar affärsmodell
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Lönsamhetsförbättring och värdeökning 
över tid för en self storage-anläggning 

ÖKNING AV FASTIGHETSVÄRDE
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VÄRDESKAPANDE UPPBYGGNADSFAS

Vi bildades år 2015 och befinner oss i en uppbyggnadsfas med en 
stor andel nyöppnade anläggningar.  Det tar normalt sex år för att en 

anläggning ska anses vara mogen och nå en optimal uthyrningsgrad på 
drygt 90 procent. I takt med att uthyrningsgraden ökar kan vi successivt 

höja hyresnivåerna och intäktsoptimera. När en anläggning väl har uppnått 
en stabil uthyrningsgrad är den ytan fördelad på många kunder, vilket 
skapar stabilitet i intäktsflödena. Samtidigt har anläggningarna låga 

löpande drift- och underhållskostnader. 

I vår portfölj av anläggningar hade vid årsskiftet fyra stycken en 
uthyrningsgrad som ligger kring eller över 90 procent och sex en 

uthyrningsgrad över 80 procent. I takt med att våra anläggningar når högre 
mognadsgrad kan vi därför förvänta oss väsentligt högre bruttomarginal. 
Som jämförelse har andra europeiska self storage-bolag med en mogen 

fastighetsportfölj en bruttomarginal på mellan 60-70 procent.1) 
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1)  Årsredovisningar för Shurgard och Big Yellow.


