
- Den smarta staden – paradigmskifte 
i hur vi mäter gång- och cykeltrafik



• Beskrivning av vårt system och vad som gör vår metod unik

• Datainspektionen och kort vad det innebär

• Vårt arbete med teknikkonsulter och tillfälliga mätningar 
(Mobile Surveys) 

• Bumbee Labs medverkan i Regeringens samverkansprogram 
för Smarta Städer och det arbete som pågår kring ”Öppen 
data”.

• Mattias Ekberg, Karl Samuelsson och Ludvig Kratz

Den smarta staden – paradigmskifte i 
hur vi mäter gång- och cykeltrafik



Staffan Liljestrand
Analytiker och grundare av Bumbee Labs AB

Verkat inom statistisk analys och applicerad 
matematik sedan år 1999. Färdigställt över 2.000 st. 
analyser, attitydmätningar och mätningar av 
empirisk data inom främst detaljhandel och smarta 
städer.

Ledamot i Regeringens samverkansprogram för Smarta Städer
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/samve
rkansgrupper-utsedda-for-regeringens-strategiska-
samverkansprogram

/







• Forskning och utveckling av ett positioneringssystem 
påbörjades redan år 2008.

• Bumbee Labs AB grundades år 2011. Då gjorde vi 
inomhusnavigering och ICA:s första appar.

• År 2012 började vi fokusera även på utomhusmiljöer   och 
inledde samarbeten med Fastighetsägarna, NCSC och 
Svenska Stadskärnor.

• Datainspektionen har precis godkänt vårt sätt att räkna 
besöksflöden. Vi är det enda företaget i Europa som fått vår 
tjänst prövad och godkänd av en datamyndighet.



Så fungerar det
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• Från känsla och tyckande –
till faktabaserade beslut

• Analys och utveckling av 
staden, event, handel, gata 
och trafik

• What’s measured get’s
done

• Maria Fors, VD City 
Samverkan: ”Att vet hur 
besökarna rör sig i city och 
hur länge de stannar – det 
är varje stadsplanerares 
våta dröm”. 





Exempel korrelationsmatris



Exempel korrelationsdata



Webbgränssnitt lansering 2017



Idag saknas tillförlitlig insikt om kunder och besökare oavsett om du är en
retail kedja, köpcentrum eller stadsplanerare.

Hur rör sig 
gångtrafikanter och 
cyklister, vilka vägar

väljer de?

Var finns varma och 
kalla ytor i staden?

Hur länge stannar de i
centrum och på andra 

platser?

Vilka gångstigar 
används och hur står 

användandet i 
korrelation til

investeringen?



Vi erbjuder

Navigering Besöksflöden Gratis Wi-Fi App-funktionalitet



Våra lösningar för dig

Stadskärnor Köpcentrum Detaljhandel Arenor & Event Transport



Stadskärnor & Köpcentrum

Besöksflödesdata Ombyggnationer Event Wi-Fi Affärslägen



Bumbee Labs iBeacon Besöksräkning (kamera)

Antal besök P P
Besökslängd P

Besöksdensitet P
Filtrering och klassificering av data P

Skyltfönsterkonvertering P
Kundflöden P
Navigering P

Push promotion P P
Gratis Wi-Fi P

Vi erbjuder allt i ett.



Summering
- Både för inom- och utomhusbruk.

- Mycket hög noggrannhet i positionsberäkningarna.

- Urval på 85 % av populationen, bortfallet visar
mycket liten skevhet.

- Metod godkänd av Datainspektionen.

- PDF rapporter eller djupdyka i vårt beslutstöd.

- Goda möjligheter att bryta ner datat i geografiska
ytor, tidsserier m.m. Filtrering och klassificering av
data, korrelation m.m.

- Möjlighet att erbjuda gratis Wi-Fi, App –
funktionalitet

- Enkel installation



Tack för att ni lyssnade!

Mattias.ekberg@bumbeelabs.se

www.bumbeelabs.se


