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Abstract 

The Retail industry is facing a big challenge, competition from e-commerce that is taking 

market shares. This poses a problem for shopkeepers and therefore also for property owners. 

Today various people agree that the retail industry will need to undergo major changes to keep 

attracting customers. Many stores today become more like showrooms where people test 

products that are then bought online. When this happens, the shop's purpose changes from 

sales to being more like marketing for the brand. Today, a stores rent is determined at a fixed 

amount or based on sales, but if the store becomes a marketing site, it may be more relevant to 

charge based on how many people see the store. Using a new technique called geotracking, 

you can get accurate data on how many people pass outside a store. Geotracking is a 

collective term for different approaches to trace people's geographic position through their 

mobile phones. It works by measuring radio waves as the phones broadcast. The purpose of 

this report is to investigate whether geotracking can be used as a basis for determining rent. 

To answer this, the report has been divided after three, for geotracking, basic conditions. 

These are technology, rent determination and integrity. 

The result of the study shows that there is a need to optimize the rent determination of stores 

to meet future challenges. It also shows that the three basic conditions for geotracking can be 

met, why it is advisable to use geotracking when determining rent for a shop space. 
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Sammanfattning 
 

Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar 

marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för 

fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva 

genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. Många butiker blir idag mer som 

showrooms där människor testar varor som sedan handlas online. När detta sker så skiftar 

butikens syfte från försäljning till att vara en marknadsföringskanal för varumärket. Idag 

bestäms butikshyran till ett fast belopp eller baseras på omsättning men om butiken blir en 

marknadsföringsplats kan det vara mer relevant att ta betalt baserat på hur många som ser 

butiken. Med hjälp av en ny teknik vid namn geotracking kan man ta fram noggrann data på 

hur många personer som passerar utanför en butik. Geotracking är ett samlingsbegrepp för 

olika tillvägagångssätt att spåra människors geografiska position genom deras mobiltelefoner. 

Det går ut på att man på olika sätt mäter radiovågor som telefonerna sänder ut. Syftet med 

denna rapport är att undersöka om man kan använda geotracking som underlag för 

hyressättning av butikslokaler. För att besvara detta har rapporten delats in efter tre, för 

geotracking, grundläggande förutsättningar. Dessa är teknik, hyressättning och integritet. 

Resultatet av studien visar att det finns ett behov av att optimera hyressättningen av butiker 

för att möta framtida utmaningar. Den visar också att de tre grundförutsättningarna för 

geotracking går att uppfylla varför det är lämpligt att använda geotracking vid hyressättning 

av butikslokaler.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

I Utrikes departementets rapport, Strategiska trender ur ett globalt perspektiv, från 2014, antas 

digitaliseringen vara den största förändringsfaktorn för vårt samhälle fram till år 2025 

(Hagman HC, 2014). Digitaliseringen har redan nu förändrat förutsättningarna för många 

etablerade branscher. Man kan till exempel se hur Uber har förändrat taxibranschen och hur 

Google maps har ändrat sättet som människor använder sig av GPS. Dessa exempel visar på 

hur etablerade aktörer har fått stora problem för att de inte har följt med i utvecklingen. Enligt 

Altus Group CRE Innovation Report som beskriver investeringar i teknik hos kommersiella 

fastighetsbolag ligger fastighetsbranschen långt efter flera andra stora branscher när det gäller 

investeringar i ny teknik (Dimitrov, 2015). Med detta i åtanke blev utgångspunkten för denna 

rapport att undersöka vad för typ av problem som finns i fastighetsbranschen och om dessa 

kan lösas med hjälp av ny teknik. Ägare till fastigheter med butikslokaler står idag inför ett 

problem. Den klassiska handeln i fysiska butiker har fått hård konkurrens från e-handel. Detta 

innebär vikande försäljning i framförallt retail men också i andra typer av butiker. Enligt 

många står handeln inför ett paradigmskifte. Ingen vet hur morgondagens handel kommer att 

se ut men marknaden tycks vara överens om att förändringar kommer att bli nödvändiga. När 

förutsättningarna för butiker ändras så förändras även möjligheterna för fastighetsägarna att ta 

ut hyra. Det blir allt vanligare att butiker används som showrooms dit kunderna kommer och 

känner på varor som man senare handlar online (Andersson, 2013). Detta medför att butikerna 

blir viktiga i reklamsyfte snarare än att de är en plats för handel. Idag tas hyra ut genom en 

fast avgift eller som en del av butikens omsättning. En parameter som saknas i hyressättning 

är butikens reklamvärde, hur många som ser och besöker butiken, något som i framtiden 

kanske kan bli viktigare än hur mycket som faktiskt omsätts där. Det har tidigare varit svårt att 

mäta människors rörelse i stadsmiljöer. Tidigare har Citysamverkan gjort uppskattningar av 

besöksflöden genom att man vart annat år ställer ut personer i gathörn som räknar hur många 

människor som passerar (Citysamverkan, 2017). Idag finns teknik för att göra mycket mer 

precisa mätningar av besöksflödet. Geotracking är ett samlingsnamn för olika tekniker att 

mäta besöksflöde genom att utvinna positioner från människors smartphones. Denna rapport 

ämnar att undersöka om geotracking kan påverka hyressättning.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att, med hjälp av relevanta artiklar, intervjuer och andra källor, 

besvara frågeställningen angående geotrackings möjliga framtida position inom 

fastighetsbranschen. Detta görs genom att beskriva de olika tekniker som finns inom 

geotracking, hur de fungerar och de olika teknikernas för- och nackdelar. Geotrackingens 

potentiella roll inom hyressättning på butikslokaler är ett intressant undersökningsobjekt då 

besöksflöden i dagsläget inte ingår i processen för att sätta priset på hyran. Då geotracking är 

ett relativt nytt fenomen med låg kännedom hos allmänheten finns det lite källor att utgå ifrån. 

Att finna relevanta källor till det tämligen outforskade ämnet kan därför ses som en av de 

stora utmaningarna för studien.  

 

Denna studie undersöker geotrackingteknikens potential inom fastighetsbranschen för att 

besvara följande frågeställning; Kan fastighetsbranschen använda geotracking vid 

hyressättning av butiksytor? 

 

1.3 Avgränsningar   

Som undersökningsobjekt väljs geotrackingens påverkan på hyror för butikslokaler på 

gatuplan. Detta då befintlig teknik är inriktad på att mäta människors rörelser utomhus och 

därav kan det antas att hyressättningsprocessen av butikslokaler kan dra nytta från denna 

information. Geografiskt avgränsas rapporten till butikslokaler i Sverige.  

 

1.4 Rapportens struktur  

I det inledande kapitalet presenteras rapportens syfte och frågeställning, avgränsningar samt  

struktur. Följande kapitel innehåller metod och insamlingen av primär och sekundär data. I 

kapitel 3 redovisas rapportens teori som är uppdelad i tre underkategorier; teknik, hyror och 

integritet. Kapitel 4 består av studiens resultat. Under resultatet sammanfattas intervjuerna 

indelat i underkategorierna; teknik, hyror och integritet. Kapitel 5 innehåller analys. Kapitel 6 

innehåller slutsats, kritik av eget arbete, samt förslag till fortsatta studier. Slutligen återfinns 

referenser och bilagor i kapitel 7.   

 

De tre delområdena återfinns i både teorikapitlet, resultatkapitlet och analysen för att 

tydliggöra paralleller där emellan. Delområdena består av de viktigaste parametrarna att ta 
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hänsyn till om geotracking skulle användas för hyressättning av butikslokaler. Dessa tre 

parametrar är teknik, hyressättning och integritet.  

 

Teknik är en grundläggande förutsättning för geotracking. Geotracking bygger på avancerade 

tekniska lösningar och för att förstå dess möjligheter krävs insikt i hur det fungerar och vad 

tekniken har för begränsningar.   

 

Butikshyror valdes för att ge en inblick i hur hyressättning går till idag, något som är 

nödvändigt att veta om det ska vara möjligt att besvara om geotracking kan förändra 

hyressättningen i framtiden.  

 

Integritet valdes då de har inneburit en del problem för geotracking hittills. Om det ska va 

möjligt att införa geotracking i stor skala så måste det va säkerställt att det går att göra utan att 

inkräkta på den personliga integriteten.  
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2. Metod 

2.1 Metodval 

För att besvara frågeställningen används både primära och sekundära kvalitativa källor.  Den 

kvalitativa datan består främst av intervjuer med respondenter från de olika intressegrupperna 

som identifierats inom geotracking. I och med att geotracking är en tämligen obeprövad 

teknik är tillgången på sekundär litteratur kring ämnet begränsad. Därav, är den primära 

kvalitativa forskningen av stor relevans och värde för studien. Ytterligare anledning till varför 

intervjuer nyttjas som insamlingsverktyg är för att få en verklig och fullständig uppfattning av 

intressenternas ställning till geotrackning inom hyressättning. Insamlat material används för 

att analysera situationen för att sedan försöka besvara rapportens frågeställning. Eftersom 

geotracking är en relativt ny teknik med låg kännedom har en kvantitativ metod uteslutits då 

det inte finns en tillräckligt stor tillgång på ”sifferdata” för att ge en beskrivande bild av 

geotracking (Fejes och Thornberg, 2009, s.18).  

 

2.2 Primärdata 

Personerna som intervjuats är Hufvudstadens Head of Business Development Retail, Emanuel 

Westin, Bumbee Labs grundare och VD, Staffan Liljestrand och SICS forskare, Jacob Dexe, 

samt  chefsstrateg, Johan Davidsson och jurist, Camilla Sjöberg på Svensk Handel. De valda 

intervjupersonerna har gett ett nyanserat underlag till analysen genom att upplysa ämnet olika 

perspektiv.  

 

Intervjuerna har förts med en semistrukturerad karaktär där respondenterna haft mycket 

utrymme att utrycka sig. En individuell frågemall för varje intervju togs fram med hänsyn till 

respondenternas bakgrund. Frågemallarna har legat till grund för vad intervjuerna ska handla 

om. Intervjuerna har sedan utvecklats till konversationer där respondenterna själva har fått 

styra. Alla intervjuer skedde i person förutom intervjun med Emanuel Westin som skedde 

över telefon. Fördelen med intervjuer i person är att det är lättare att fånga upp signaler såsom 

kroppspråk för att tydligare ge en bild av vad respondenten tycker (Widerberg, 2002, s.16). 

Alla intervjuer spelades in med respondenternas medgivande. Ljudinspelningarna har sedan 

transkiberats för att bättre återge vad som sagts i resultatet. Fördelen med att göra en 

fullständig transkibering är att man bättre kan analysera språket, pauser i berättelse och hur 
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respondenter utrycker sig (Widerberg, 2002, s.116). 

 

Även då intervjupersonerna representerar olika branscher ställs ett antal gemensamma frågor. 

De gemensamma frågorna berör intervjupersonernas åsikter kring framtiden för geotracking 

inom hyressättning. I och med att intervjupersonerna är aktivt verksamma inom organisationer 

som har en tydlig koppling till ämnet, är de relevanta i såväl tid som kunnande. 

 

2.3 Sekundärdata 

För att få bredare och djupare insikt för teorin rörande frågeställningen nyttjas relevanta 

litteratur- och internetkällor. Sekundärdatan som samlats in återfinns i teoridelen och 

innehåller information om teknik, hyressättning, regelverk samt e-handel. Syftet med de 

sekundära källorna är att komplettera de primära källorna med nödvändig information.  

 

2.4 Kritik av material  

Kritik kan riktas mot de få antal primärkällor rapporten bygger på. Självklart är det en 

omöjlighet att dessa representerar alla intressegrupper kring ämnet. Det är även viktigt att 

understryka risken för subjektivt återberättande vid intervjuerna, något som tas i beaktande 

vid val av frågor och intervjuperson. I och med att de finns ett mycket begränsat antal skrivna 

sekundärkällor rörande ämnet finns risken att teorin är förhållandevis snäv. Däremot är 

frågeställningen avgränsad till att undersöka något som inte än är utvecklat vilket motiverar 

den ringa teorin. 

 

2.5 Intervjuer  

2.5.1 Emanuel Westin, Hufvudstaden 

Emanuel Westin är Head of Business Development Retail, Stockholm på Hufvudstaden. 

Hufvudstaden är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och äger ett 30-tal 

fastigheter med attraktiva kontors- och butikslokaler i Stockholm och Göteborg. Att intervjua 

Emanuel Westin är relevant för den här studien då Hufvudstaden äger mycket centrala 

fastigheter i statskärnor med mycket butiksytor i bottenplanet. Intervjun ger studien en bra 

inblick i hur fastighetsägare ser på hyresmarknaden för butikslokaler samt digitaliseringen och 

vad den innebär för branschen.  
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2.5.2 Staffan Liljestrand, Bumbee Labs 

Staffan Liljestrand är grundare och VD för Bumbee Labs som är ett företag som utvecklat ett 

system bestående av WiFi-noder som sätts upp i statskärnor för att mäta folkströmmar genom 

att spåra smartphones som har WiFi påslaget. Bumbee Labs är troligen det företag i Sverige 

som kommit längst med geotrackingtekniken och är därför viktig källa för studien. Bumbee 

Labs startades 2008 av Staffan Liljestrand och har sedan dess arbetat med hur man kan mäta 

besöksflöden genom att utnyttja att i princip alla idag bär på en smartphone. Staffan 

Liljestrand har examen inom bl.a. statistik och har arbetat mycket med statistiska analyser för 

att utvärdera vad som händer med handelsplatser i framförallt mindre städer. 

 

2.5.3 Johan Davidsson och Camilla Sjöberg, Svensk Handel 

Johan Davidsson är Chefsstrateg och Camilla Sjöberg är jurist för Säkerhetscenter på Svensk 

Handel. Syftet med intervjun är att ta del av hur butiksägarna ser på hyressättningen för 

butikslokaler och hur framtidens butiker ser ut. Svensk Handel är den största 

medlemsorganisationen inom Svenskt Näringsliv och är handelns arbetsgivarpart som 

förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Medlemsorganisationen 

företräder företag verksamma inom detalj- parti- och digital handel. 

 

2.5.4 Jacob Dexe, SICS 

Jacob Dexe är forskare inom Public Policy och ICT på SICS Swedish ICT. Han har en Master 

of Social Science, Political Science från Lunds Universitet och bland annat jobbat på 

tankesmedjan FORES. Intervjun med Jacob Dexe är viktig för att se på geotracking ur ett 

integritetsperspektiv. SICS är ett ideellt forskningsinstitut för tillämpad informations- och 

kommunikationsteknologi som grundades i Sverige 1985.  
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3. Teori 

Teoriavsnittet i denna rapport är uppdelad i fyra underrubriker. Dessa fyra utgörs av de tre 

grundförutsättningarna för geotracking som identifierats, teknik, hyressättning och integritet 

samt även ett avsnitt om E-handel. Avsnittet teknik startar med ett övergripande stycke som 

beskriver de tekniska grunderna i geotracking. I följande underrubriker redogörs för de olika 

teknikerna som ligger till grund för geotracking och hur dessa fungerar. I avsnittet om 

integritet redovisas de för geotracking centrala delarna i dagens lagstiftning avseende 

integritetsfrågor, personuppgiftslagen, samt den kommande EU-lagstiftning som snart börjar 

gälla, GDPR. Det tredje avsnittet handlar om hyressättning och här behandlas hur hyror sätts 

idag. Det sista avsnittet tar upp E-handel och beskriver hur den utvecklats de senaste åren. 

Detta anses viktigt då det är en av de grundläggande anledningarna till att hyressättningen för 

butikslokaler kan komma att behöva förändras. 

3.1 Teknik  

3.1.1 Geotracking 

Geotracking är ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt att spåra människors 

geografiska position genom deras mobiltelefoner. Målet med denna studie är att undersöka 

vilka av dessa mätmetoder som skulle kunna lämpa sig för den svenska marknaden och vad 

dessa skulle kunna ha för nytta för hyressättningen av butikslokaler. Alla metoder utgår från 

samma grundläggande typ av teknik, att mäta signalstyrkan i radiovågorna som en 

mobiltelefon sänder ut. En mobiltelefon sänder ut och tar emot radiovågor i olika frekvenser. 

Vilka frekvenser som telefonen använder beror på vilken typ av kommunikation som sker. 

Under ett klassiskt telefonsamtal kommunicerar telefonen med en telefonmast via GSM-, 3G-, 

eller 4G-teknik, frekvensen variera då mellan 791 och 2690 MHz. Om telefonen är 

uppkopplad mot ett nätverk sker kommunikationen mellan telefonen och nätverket istället via 

WiFi- eller Bluetooth-teknik. I dessa fall används radiovågor med en frekvens på 2400 

och/eller 5000 MHz. Radiovågor med högre frekvens möjliggör högre överföringshastigheter 

men har sämre räckvidd än radiovågor av lågfrekvens. Det är bland annat därför som dagens 

mobiltelefoner använder sig av flera olika tekniker för att kommunicera, eftersom de med 

både hög och låg frekvens maximerar möjligheterna för både hög överföringshastighet och 

hög räckvidd. Geotracking går ut på att fastställa positionen för mobiltelefoner, det görs 

genom att signalstyrkan i mobiltelefonens utsändningar mäts. Ju närmre mätstationen 
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mobiltelefonen befinner sig, desto högre blir precisionen. Vill man därför säkerställa hög 

precision i ett område måste man sätta upp mätstationer med korta mellanrum. Nedanför följer 

en beskrivning av de olika tekniker som används för att samla in geografisk position från 

smartphones idag. (Strålskydsmyndigheten, 2017) 

 

3.1.2 GSM, 3G och 4G 

Det mesta av kommunikationen i en mobiltelefon sker via GSM-, 3G-, och 4G-nätet och det 

refereras ofta till som mobilnätet. Då kommunicerar telefonen med mobilmaster och här sker 

all klassisk mobiltrafik så som vanliga mobilsamtal och sms. När man positionerar en 

mobiltelefon via mobilnätet så sker det genom triangulering där man mäter signalstyrkan till 

en eller flera mobilmaster, ju fler master telefonen har kontakt med desto bättre blir 

precisionen. Denna metod har god räckvidd men precisionen är ofta inte så hög eftersom 

mobilmaster många gånger inte sitter särskilt tätt. Denna metod används av polis och 

räddningstjänst för att spåra mobiltelefontrafik när det inte finns någon internetuppkoppling 

eller GPS-sändning. (M3 Redaktionen, 2008)  

 

3.1.3 GPS och A-GPS 

GPS (Global Positioning System) är en positioneringsteknik med en precision på 15-75 fot. 

Tekniken bygger på att GPS-användaren har kontakt med minst tre satelliter som genom att 

mäta avståndet till dessa kan bestämma användarens position. Nackdelen med GPS är att det 

inte fungerar om användaren har en position som inga satellitsignaler kan nå fram till. GPS 

kräver ”line-of-sight” för att fungera och det innebär att GPS-modulen måste ha fri sikt mot 

satelliterna den kommunicerar med. För att få ökad precision kan man använda sig av ett 

system som heter Assisted GPS som förkortas A-GPS. A-GPS fungerar som GPS men det 

assisteras även från kommunikation med mobilmaster. Detta är särskilt användbart i storstäder 

där höga byggnader kan störa signalerna men det ofta finns täckning i mobilnätet. Av denna 

anledning är de flesta smartphones idag utrustade med A-GPS-teknik.  

(PC Mag, 2017) 

 

3.1.4 Platstjänster 

Platstjänster är en funktion i smartphones som gör att applikationer får tillgång till 

användarens position. Tanken är att det ska underlätta för användaren genom att ge tillgång 

till funktioner som exempelvis realtidsuppdatering i kartapplikationer och områdesanpassade 
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väderprognoser. Platstjänster besitter inte någon teknik för att mäta positioner utan använder 

sig av GPS, A-GPS, WiFi och Bluetooth som finns inbyggt i telefonen. Mobilanvändaren 

måste godkänna och ge sitt medgivande för att utgivaren ska få ta del av dennes geografiska 

position. Stora utgivare av appar och mobiltelefoner så som Apple, Google och Facebook har 

därav tillgång till en stor mängd geotracking-data. (Apple, 2017) 

 

3.1.5 WiFi  

Platsinformation kan även utvinnas genom uppkoppling till WiFi-nätverk. Då en smartphone 

söker efter WiFi skickar den ut signaler. Med dessa signaler kan man fastställa 

mobiltelefonens position. När signalerna når en nod registreras platsen genom att avläsa 

styrkan på signalerna och uppskatta ett avstånd. Kontakt med flera noder krävs för att en 

position ska kunna bestämmas mer exakt. En aktör som vill ha åtkomst till platsinformationen 

måste därför skapa ett nätverk av WiFi-noder som nås av signaler när en smartphone letar 

efter WiFi-nätverk. Ett företag som använder denna teknik är Bumbee Labs. (Grill Petersson, 

Nordén, 2015) 

 

3.2 Integritet  

Parallellt med att geotracking har potential att förbättra många branscher väcker tekniken 

stora diskussioner kring etik och moral. Det finns de som anser att en exponerad 

platsinformation inskränker den personliga integriteten.  Trots att det finns lagverk med syftet 

att skydda användaren har den tekniska utvecklingen gått snabbare än lagstiftarnas arbete och 

aktörer har enkelt hittat kryphål. Hur man får använda sig av och lagra personliga uppgifter 

om människor regleras i Personuppgiftslagen (PUL) och kontrolleras av datainspektionen. 

Under 2018 ersätts PUL med en ny lagstiftning som heter General Data Protection Regulation 

(GDPR) och som blir gemensam för hela EU-området. Nedan följer en beskrivning av PUL 

och GDPR och hur dessa påverkar förutsättningarna för geotracking. (Personuppgiftlag 

(1998:204)) 

 

3.2.1 Personuppgiftslagen (PUL) 

Personuppgiftslagen (PUL) bygger på gemensamma regler som beslutats inom EU och går 

under namnet dataskyddskreditivet. I Sverige trädde lagen i kraft 1998 och ersatte då den 

tidigare Datalagen (1973:289) som slutade gälla i samband med att PUL började gälla. Syftet 

med lagen är att skydda människor mot att personuppgifter missbrukas. Enligt 3 § PuL är en 
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personuppgift en slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk individ. 

Lagen handlar om att information och samtycke ska finnas mellan den som behandlar 

uppgifterna och individen. Vidare kan personuppgifter klassas som strukturerade eller 

ostrukturerade. Strukturerade personuppgifter innebär att de lagras i en databas där det är lätt 

att sortera uppgifterna medan ostrukturerade personuppgifter innebär att uppgifterna återfinns 

i en löpande text eller i e-post. Vid hantering av ostrukturerade personuppgifter tillämpas en 

förenklad reglering. För att geotracking ska vara förenligt med lagstiftningen krävs det att det 

inte går att spåra var enskilda människor har befunnit sig om man inte har ett medgivande från 

dessa personer. När geotracking-data samlas in från mobiltelefoner registreras en så kallad 

MAC-adress som är ett unikt nummer som kan identifiera användaren av telefonen och för att 

detta inte ska strida mot PUL krävs det att MAC-adressen omvandlas till opersonlig data där 

det inte går att urskilja enskilda personers position. (Datainspektionen, 2017)(de Lange, 2015) 

 

3.2.2 General Data Protection Regulation (GDPR)  

Mycket har hänt vad gäller möjligheten att få åtkomst och därmed behandla personuppgifter 

sedan det första EU direktivet, Data Protection Directive 95/46/EC, trädde i kraft 1995. En ny 

reform  av direktivet presenterades vid namn General Data Protection Regulation (GDPR) år 

2012 som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Denna reform har till syfte att ge alla EU-

medborgare dataintegritet och reglera hur organisationer inom EU behandlar 

integritetsuppgifter. (Europeiska Unionen, 2017) 

 

Den största skillnaden från tidigare direktiv är att det nya direktivet får ett utökat omfång 

vilket innebär att GDPR kommer beröra alla företag som hanterar personuppgifter om 

personer bosatta inom EU oavsett företagets geografiska plats. Tidigare var lagen mer 

tvetydig och hänvisade till dataprocessen ”i samband med etablering”. Den nya tillämpningen 

är mer tydlig då lagen kommer tillämpas på all behandling av personuppgifter, oavsett om 

behandlingen sker inom eller utanför EU. Företag som inte har sitt säte i EU men som 

behandlar personuppgifter för EU-medborgare måste enligt det nya direktivet även utse en 

representant i EU. (Europeiska Unionen, 2017) 

 

Ytterligare kommer böter för överträdelser att bli betydligt högre. De organisationer som 

bryter mot GDPR kan få böta upp till så mycket som 4% av den årliga globala omsättningen 

eller € 20 miljoner. En överträdelse kan till exempel vara att organisationen inte har 
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tillräckligt mycket kundsamtycke för att få bearbeta datan. (Europeiska Unionen, 2017) 

Det nya direktivet kommer även innebära att villkoren för samtycke stärks. Företag kommer 

inte längre kunna använda långa oläsliga villkor på juridiskt fackspråk utan kommer behöva 

presentera villkoren på ett begripligt och lättillgängligt sätt för att databehandlingen ska få 

samtycke av den som godkänner villkoren. De villkor som berör samtycke måste vara tydligt 

urskiljbart från andra frågor och vara skrivet på ett lättbegripligt språk. Det ska även vara lika 

lätt att återkalla samtycke som det är att ge det. Det kommer ha stor effekt på hur företag får 

samla in och sälja data genom en mobiltelefons applikationer som är kopplade till 

platstjänster. Som det ser ut idag så har personer som godkänt platstjänster på sin telefon 

också godkänt att data om hur de har rört sig geografiskt får användas och säljas av de företag 

som är utgivare av applikationerna. Dagens avtal är väldigt generella och svårtydda och 

innebär att företag har stor frihet i vad de får använda datan till när användaren get sitt 

medgivande. Med den nya lagen kommer det krävas tydligare avtal kring vad företag får 

använda personuppgifter till. Företag kommer till exempel behöva ta fram särskilda avtal där 

de måste precisera att dom avser att använda sig av telefoninnehavarens geografiska position. 

Dessutom måste företagen vara tydliga med om man har som avsikt at sälja datan vidare. 

(Europeiska Unionen, 2017) 

 

3.3 Hyressättning  

I Sverige är det hyreslagstiftningen som reglerar hyresnivåerna för butikslokaler. 

Lagstiftningen är uppbyggd för att skydda hyresgästen som annars anses vara en svagare part 

än hyresvärden eftersom det kan bli väldigt kostsamt för en hyresgäst om denne tvingas byta 

lokal. Systemet bygger på något som kallas ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att en 

hyresgäst har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt. Om hyresvärden säger upp kontraktet 

så blir denne skyldig att ersätta hyresgästen för de kostnader som uppsägningen innebär. För 

att detta ska ha någon verkan så kontrolleras även hyran så att inte hyresvärden kan få 

hyresgästen att flytta genom att höja hyran. I de flesta fallen så förhandlas hyran enskilt 

mellan hyresgäst och hyresvärd men om parterna inte kommer överens så kan ärendet avgöras 

i hyresnämnden. I lagen står det att nivån för hyran inte får överstiga vad som är skäligt. I 

förarbetena till lagen så beskrivs det hur hyresnämnden ska avgöra vad som är en skälig hyra. 

För att beräkna om en hyra är skälig så uppskattar man vad lokalen skulle inbringa för hyra på 

den öppna marknaden. Detta görs genom en metod i tre steg. Först tar man fram liknande 

objekt, sedan beaktas skillnaderna hos dessa, för att till slut räkna ut en jämförelsehyra. När 
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jämförelseobjekten tas fram utgår man från vilken typ av lokal det rör sig om, till exempel 

butiks- eller industrilokal. Man tar sedan hänsyn till läge, storlek, utförande, standard och 

avtalsvillkor. Om hyran ska omförhandlas så måste kontraktet sägas upp för omförhandling 

till kontraktstidens slut. Om parterna inte kan komma överens om hyran och det slutar med att 

det inte blir något nytt kontrakt så kan hyresgästen få rätt till skadestånd om man finner att 

den begärda hyran var högre än vad som är skäligt. (Allt om juridik, 2014)(Hyresnämnden, 

2017)(12e kapitlet Jordabalken, 2017)(Zamuhl och Lifsten, 2015) 

 

3.4 E-handel 

E-handelns utveckling är relevant för den här studien då den påverkar förutsättningarna för 

handel i fysiska butiker. E-handeln har sedan den kom igång på riktigt under 2000-talet 

ständigt tagit marknadsandelar från den fysiska handeln. Under perioden 2004-2015 växte e-

handeln med genomsnitt 20 procent per år samtidigt som hela handeln under samma period 

växte 4 procent per år. Idag sker 8% av den totala handeln via internet. Svensk Handel tror att 

år 2025 kommer internethandel att utgöra mellan 20-30% av den totala handeln. (Svensson, 

Bergh, Agnarsson, 2016) 

 

Den digitala konsumtionen är idag förskjuten till de yngre konsumenterna då personer under 

50 år handlar i högre grad än de som fyllt 50 år. Andelen konsumenter som någon gång 

handlat på internet når en brytpunkt vid 50 års ålder för att sedan avta. Denna brytpunkt 

förutspås att flyttas fram med fem år i taget var femte år. Detta innebär en organisk tillväxt 

inom åldersspannet 50-65 år som är den åldersgrupp med högst disponibel inkomst. 

(Svensson, Bergh, Agnarsson, 2016) 

 

Elektronik-, heminredning- och sporthandeln är de branscher inom detaljhandeln som har 

tappat flest antal butiker mellan åren 2008-2015. Elektronikhandeln har tappat så mycket som 

20 procent av sina butiker sedan 2008. (Svensson, Bergh, Agnarsson, 2016) 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

4. Resultat  

Under resultat sammanfattas de fyra intervjuer som gjorts som rapportens analys sedan bygger 

på. För att presentera teorin på ett tydligt sätt har intervjuresultatet delats in i tre områden; 

teknik, hyressättning och integritet. Intervjumaterialet har delats in under de området som de 

rör. Resultat från samma intervju kan alltså tas upp i flera områden.  

 

4.1 Teknik 

Bumbee Labs är i princip ensamma i Sverige om att utveckla geotrackingteknik för både 

utomhus- och inomhusmiljöer. ”De konkurrenter vi har är framförallt på amerikanska 

marknaden men det finns även en del på europeiska men de är väldigt fokuserade på 

inomhusmiljö.” säger Staffan Liljestrand. År 2014 satte Bumbee Labs upp sitt första 

pilotprojekt i Västerås i samarbete med Citysamverkan. WiFi-noder sattes upp i stort sett hela 

Västerås innerstad. Alla människor med en smartphone som har WiFi påslaget fångades upp 

av noderna som registrerar avståndet och på så vis bestämmer personens position. 

Informationen är helt avidentifierad från person- och telefonnummer då det är nätverkskortet i 

telefonen som registreras. ”Det som är intressant med vår teknik är att vi mäter 85% av alla 

besökare, men eftersom att bortfallet är skevt kan vi skala våra siffror med ett 

konfidensintervall på 99%. Datan är därmed extremt träffsäker. Man kan jämföra det med att 

slangmätningarna som sker på gatan för att mäta trafik har ett konfidensintervall mellan 60-

80%.” säger Liljestrand. Bumbee Labs teknik ersätter en förlegad metod för att ta fram 

besöksstatistik som bestod av en person på gatan står med en klickräknare och noterar hur 

många som passerar. I Västerås hade man en bild av att den mest välbesökta gatan var 

Vasagatan men efter att ha installerat alla WiFi-noder kunde Bumbee Labs konstatera att 

Vasagatan inte var den mest folktäta gatan i stan.  

 

Bumbee Labs har idag flertalet olika affärsmodeller varav tre av dem presenteras nedan. Den 

ena modellen kallas Hardware Service och innebär att Bumbee Labs säljer ett system till en 

kund som betalar en löpande driftkostnad men äger all den data som samlas in.  I allmänhet 

säljs denna lösning  till mindre städer. En annan modell är att man sätter upp en tillfällig 

lösning som består av batteridrivna WiFi-noder som sitter uppe i cirka fem dagar. Den 

sistnämnda affärsmodellen har bland annat använts till att mäta tillfälliga event som pågår 

under en kortare tid. Den tredje modellen går ut på att Bumbee Labs själva sätter upp ett eget 



 
 

14 

permanent nät bestående av Bumbee Labs egenägda WiFi-noder i samverkan med 

fastighetsägare, Citysamverkan eller staden. I de öppna näten är tanken att vem som helst som 

betalar för tjänsten ska få tillgång till datan genom en webbaserad portal. För en 

månadskostnad ska till exempel butiksägare ha möjlighet att logga in och se data på hur 

människor rört sig utanför butiken den senaste månaden. ”Idag kan vi gå in i vårt system och 

ta fram data från 10 x 10 meter i stadsrummet och då kan vi mäta hur många som har gått 

utanför den här butiken och hur många av dessa som gick in, så kallad 

skyltfönsterkonvertering.” säger Liljestrand.  

 

En av de viktigaste statistiska måtten, den geografiska positionsnoggrannheten, visar hur 

noggrant man kan se var folk varit. Tekniken fungerar på så sätt att en smartphone sänder ut 

ett så kallat ”ping” till närmaste WiFi-nod. En smartphone som har WiFi påslaget försöker 

konstant söka sig till nätverk att ansluta sig till, denna förfrågan om att få ansluta till Bumbee 

Labs WiFi-nod registreras och positionen fås därefter. Personers positioner läggs sedan 

samman på en ”heatmap” som över tid visar var det är som mest folktäthet. Avståndet mellan 

WiFi-noderna avgör precisionen, ju tätare de är uppsatta desto noggrannare kan positionen fås 

ut. I inomhusmiljö kan en träffsäkerhet på cirka en meter tas fram om man sätter upp WiFi-

noderna med cirka tio meters mellanrum. ”Våra WiFi-noder finns på K25 och där kan man se 

hur många som går förbi, hur många som går in, hur länge dom stannar och hur de rört sig där 

inne.” säger Liljestrand. I stadsmiljö finns inte behovet av att ha samma precision som i 

inomhusmiljö i lika stor utsträckning. I utomhusmiljö är det vanligare att man tar fram en 

träffsäkerhet på två till tre meter och då sitter noderna med ungefär 50 meters mellanrum. 

Tittar man idag upp på byggnaderna kring Sergelgatan, Kungsgatan eller Biblioteksgatan kan 

man där se att det finns installerade WiFi-noder med ungefär 50 meters mellanrum.  

 

Bumbee Labs erbjuder sina kunder en basplattform som bygger på tre verktyg; antal besök, 

besökslängd och besökstäthetens volym och korrelationen där emellan. Information utifrån de 

tre verktygen kan sedan användas för att gynna till exempel en butiksägare. Vid exempelvis 

en kampanj kan man använda sig av ”eventoptimering” för att se hur mycket pengar en 

specifik satsning betalar tillbaka. ”En klassisk sån grej är att man hyr in en rockstjärna till ett 

köpcentrum men det är ganska olönsamt för det är ofta dyrt och folk går dit och lyssnar men 

sen går folk därifrån i ganska hög utsträckning. Men erbjuder man istället ansiktsmålning för 

barn som är ganska billigt så lockar man dit familjer som stannar i högre utsträckning och 
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utför andra ärenden.” förklarar Liljestrand. Vidare kan Bumbee Labs utföra mer avancerade 

analyser på den data som samlas in. ”Förutom att vi ser hela volymer, så ”crunchar” vi vår 

egen data så vi kan klassificera och säga hur olika typer av besök ser ut. Vi kan se olika typer 

av besökare och klassificera personer utan att ha vetskap om den faktiska identiteten. Till 

exempel om en person har besökt Vasamuseet och sedan köper glass i Kungsträdgården så 

kanske vi klassificerar den personen som turist och ser vad gruppen turister har för mönster.” 

säger Staffan Liljestrand.  

 

Liljestrand ser idag inte de stora teknikjättarna, Google, Apple och Facebook med flera, som 

sitter på mycket användarinformation, som ett hot men utesluter inte att konkurrens skulle 

kunna komma från det hållet. Han tror dock att de kommer få det ännu svårare att konkurrera 

med Bumbee Labs efter att det nya GDPR direktivet träder i kraft. Det nya EU direktivet 

kommer innebära att villkor för samtycke måste presenteras mycket tydligare, vilket skulle 

innebära att teknikjättarna skulle behöva fråga om ett särskilt samtycke för att få sälja den 

informationen de samlar in om människors positioner. Vidare är GPS tekniken som Google, 

Apple och Facebook har tillgång till inte särskilt exakta. ”För Google till exempel så måste de 

utnyttja GPS:en som sitter i telefonen och i stadsmiljö så är den noggrannheten inte bättre än 

100 meter, vilket i sig beror på att man måste ha direktkontakt med satelliter och i städer så är 

det ofta byggnader som stör.” säger Liljestrand.  

 

Andra befintliga företag som varit inne på samma affärsidé är telebolagen som idag har 

tillgång till telefonmasterna. Ett av de stora svenska telebolagen har tittat på att sälja sin data 

men har lagt ner den verksamheten då de var oroliga för att deras abonnenter skulle säga upp 

sina abonnemang. Dessutom har triangulering med hjälp av telefonmaster, likt GPS, inte en 

bättre noggrannhet än 100 meter. Det finns däremot ett användningsområde för telefonmast-

triangulering i större sammanhang när noggrannheten inte är lika viktigt. ”Vi hade en 

delegation här från Singapore för ett tag sedan och där har de helt andra regler än vad vi har. 

Där använder de redan teledata, men noggrannheten är som sagt inte bättre än 100 meter, men 

i ett helt lands perspektiv är det jätteintressant. Hur rör sig människor mellan Stockholm City 

och Saltsjöbaden eller Kista?” frågar Liljestrand. Bumbee Labs teknik konkurrerar sedermera 

inte med den teknik som telebolagen idag skulle kunna utnyttja då Bumbee Labs fokuserar på 

att ta fram mer noggrann data i stadsrummet medan telebolagens befintliga teknik lämpar sig 

bättre i större sammanhang.  
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4.2 Hyressättning 

”Det kan handla om att förlora halva omsättningen om butiken ligger 50 meter fel åt något 

håll så det är viktigt att ha med läget i beräkningen just när det gäller butikshyror.” säger 

Emanuel Westin på Hufvudstaden som menar att mikroläget är väldigt viktigt när det kommer 

till butiker. En annan viktig parameter när det kommer till hyror av kommersiella 

butikslokaler är att hyran ska vara kopplad till omsättning på ett eller annat sätt. Av den 

anledningen har det blivit vanligare att man betalar en högre hyra för de första 150 kvm mot 

gatan och en lägre hyra för de sekundära ytorna längre bak i butiken. Vidare säger Westin att 

”Det är vanligare utomlands och att det inte är lika etablerat i Sverige, men tänket är logiskt 

då det brukar vara så att man omsätter ungefär hälften så mycket av varorna som finns så pass 

långt in i lokalen.”  

 

Idag har Bumbee Labs framförallt kommuner, myndigheter och fastighetsägare som kunder. 

Datan används framförallt till statsutveckling och planering. I den offentliga sektorn tas 

många beslut utan att man har någon ordentlig fakta om vad människor efterfrågar.” Många 

gånger kommer vi till kommuner där man stoppar fingret i luften och bygger om torget för x 

antal miljarder, man blir mörkrädd” säger Liljestrand. Bumbee Labs tror dock att deras data 

kan användas till mycket mer än statsplanering, framförallt inom framtidens hyressättningar. 

Liljestrand anser att man bör gå från omsättningshyror till besökshyror när det kommer till 

kommersiella fastigheter. Han tror att E-handeln kommer ha alldeles för stor påverkan på den 

fysiska handeln och det kommer att påverka hyresnivåerna i slutänden. ”Vissa lägen som är 

AA-lägen kommer inte vara AA-lägen längre. Tittar man på Biblioteksgatan till exempel så 

ser man tydligt att det finns mycket flöden på den gatan, men tvärgatorna har nästan inget 

flöde och hyresnivåerna korrelerar inte helt med det.” säger Liljestrand. Det finns två falanger, 

där det dels finns de som tror att det kommer bli mer som "showrooms", en studio där man 

visar upp saker som sedan köps på internet, och dels de som tror att folk kommer vilja 

fortsätta handla i butik. "Hur som helst så måste fastighetsägarna förhålla sig till att det dyker 

upp nya sätt att handla på." säger Liljestrand. Idag har fastighetsägarna en tacksam modell där 

man inte behöver bry sig så mycket om omvärlden eftersom det finns behov av lokaler i dom 

större städerna och att det kommer bli en jättestor utmaning för fastighetsägarna om 

marknaden viker sig.  
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Hufvudstaden har sedan några månader tillbaka tillgång till data från Bumbee Labs som 

täcker Biblioteksgatan och Kungsgatan där de äger flertalet fastigheter. Varje månad får de en 

rapport om hur besöksflödena har varit. Hufvudstaden, som äger varuhuset NK på 

Hamngatan, använder sig även av vanliga räknare som sitter i varje entré för att se 

besöksflödena men de är inte lika utförlig data som den från Bumbee Labs. Westin anser att 

Bumbee Labs data än så länge inte varit särskilt nyttig eftersom man inte har något att jämföra 

med just nu, men att den kommer att komma till större användning i framtiden vid till 

exempel nyetableringar. ”I före detta Urban Outfitters lokal på Biblioteksgatan kommer det att 

öppna ett koncept som heter Eataly, som öppnar i höst, och då kan det va rätt intressant att se 

vad besöksantalet var innan, och då jämföra besöken på Biblioteksgatan oktober 2016 och sen 

då när Eataly har öppnat se hur många besök som skedde där oktober 2017.” säger Westin. 

Datan kommer även att komma till användning för att se hur mycket mer folk som dras till 

området vid särskilda event, såsom Modeveckan och Fashion Night. ”Där kommer datan va 

väldigt användbar från och med nu egentligen, idag har vi ingenting att jämföra med eftersom 

det nyligen installerades.” säger Westin.  

 

I nuläget delar inte Hufvudstaden med sig av datan från Bumbee Labs till sina hyresgäster. 

”Vi har inte kommit så långt med användande av tekniken ännu, men sen är det lite så också 

att det finns alltid en risk i att får fel personer för mycket information så kan det också va 

negativt, för då blir klagomålen därefter. Är trenderna positiva här så vill man gärna tala om 

det och vi har självklart en kontinuerlig dialog med hyresgästerna men dom är inte heller sena 

att klaga om det inte går bra. Det finns en sån oro också från vår sida, men ska vi ha ett nära 

samarbete med hyresgästerna handlar det i slutänden om att kunna förstå kunden.” säger 

Westin. Bumbee Labs tycker däremot att det är viktigt att göra datan i större städer tillgängligt 

för alla. ”Det är kontraproduktivt för staden att den här informationen inte kommer ut till 

alla.” säger Liljestrand. Han anser att i Stockholm och andra storstäder finns det så många 

intressenter som skulle vilja ta del av datan, allt ifrån fastighetsbolag till retailbutiker till 

myndigheter. När det blir så många intressenter blir informationen för viktig för att en enskild 

aktör ska äga systemet så målet är därför att så många som möjligt ska få ta del av den.  

 

Westin ser inte datan som Hufvudstaden får från Bumbee Labs som en direkt parameter för att 

sätta hyrorna för butikslokalerna. Däremot ser han det som ett komplement likt 

omsättningsrapporteringen för att kunna se indikationer på hur det går för hyresgästerna. ”Jag 
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ser det som ett instrument att kunna fånga upp signaler och att kunna agera proaktivt istället 

för att bli väckt när det redan är för sent, men även också se positiva trender, om vi ser både 

en omsättnings- och besöksökning, då kommer det väldigt snabbt komma en fråga från vår 

styrelse: varför går inte hyrorna upp? Pekar båda dom kurvorna uppåt så borde det finnas 

väldigt goda möjligheter för hyreshöjningar.” säger Westin. Detta stämmer överens med 

Liljestrands syn på hur fastighetsbolag generellt använder sig av datan i nuläget, 

”Fastighetsbolagen tycker att det är jätteintressant med datan och att man behöver förstå det, 

men att man inte riktigt har fått in det som del av värderingsprocessen.”  

 

Svensk Handel delar inte samma uppfattning som Bumbee Labs och Hufvudstaden om hur 

besöksflödena kan komma att bli en viktig parameter i framtida hyressättningar av 

butikslokaler i centrala lägen. ”Även om man skulle mäta alla kundströmmar så har det 

väldigt lite att göra med vad som händer i butiker och hur mycket folk handlar, det har ingen 

direkt koppling till omsättningen i en butik eller intjäningsförmågan och det är ju ofta det man 

har velat fånga i hyresdelar som har varit omsättningsbaserade.” säger Johan Davidsson. 

Vidare ifrågasätter även Davidsson hur pass träffsäker datan är som man kan få fram med den 

nya tekniken, ”Det är klart att det är intressant att det finns mycket människor men om det 

bara är skolklasser som går förbi ett köpcentrum varje dag så har det inte någon betydelse, 

eller produkter som folk vill gå in och titta på men som ingen köper.” försätter Davidsson. 

Camilla Sjöberg anser vidare att skyltfönsterkonvertering, där man ser vilka som stannade till 

framför skyltfönstret för att sedan gå in i butiken, inte är särskilt bra data eftersom man inte 

kan härleda om den enskilda personen gjorde ett köp inne i butiken eller ej.  

 

Sjöberg som varit med i flertalet hyresförhandlingar mellan butiksägare och fastighetsägare 

säger dock att man redan idag använder besöksstatistik från Citysamverkan när 

fastighetsägaren och hyresgästen argumenterar om hyran, men poängterar att den datan är en 

väldigt liten del av hyresnivån idag. Hon menar även att omsättningshyror idag inte är särskilt 

populärt och det är någonting man försöker förhandla bort från butiksägarens sida och säger 

”Det är knepigt i hyresnämnden, vissa hyresnämnder vill inte uttala sig om marknadshyran 

om det finns omsättningsklausul för marknadshyra har inget att göra med butikens prestation 

som en omsättningshyra är.” Sjöberg vill även belysa problematiken som finns med att utgå 

från antalet besökare vid hyressättningar av butikslokaler ur ett juridiskt perspektiv, ”Om vi 

utgår från hyreslagen, och den ändrar man inte så lätt, så är det marknadshyra som gäller och 
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då handlar det inte om omsättningshyra, det finns möjlighet till omsättningshyra men då är det 

mer ett undantag från huvudprincipen. Och den är inte så populär längre. Det blev lite så att 

istället för riskdelning så blev det snarare fastighetsägarens möjlighet till extra avans om det 

går bra för butiken.” Sjöberg säger även att ”Fastighetsägare är ute och försöker hitta ett annat 

sätt att hyressätta sina objekt som ett resultat av att man ser att handeln håller på att flytta ut 

från deras domäner.”  

 

4.3 Integritet 

Enligt integritetsforskaren Jacob Dexe är integritet nödvändigtvis inte en motpol till 

geotracking-teknik, utan det handlar snarare om i vilken kontext som du som person väljer att 

dela platsinformation om dig själv i.  Folk är mer villiga att dela information om sig själva om 

de får veta vad syftet är, samt att de själva får bestämma om de vill delta eller inte. ”Det skulle 

gälla även geotracking.” säger Dexe. Problematiken med de tjänster som använder sig av 

geotracking är att de samlar in informationen från passiva apparater. I tjänster som Google, 

Apple och Facebook görs det en förfrågan om att godkänna att ens plats delas och man kan 

även stänga av det men valet är egentligen inte särskilt aktivt” enligt Dexe. Att användaren är 

medveten om vad som sker har fått en stor betydelse för attityden mot geotracking. För att ge 

användaren detta krävs det öppenhet och transparens från teknikbolagen som tillhandahåller 

tjänsten. ”Det finns ingen anledning att det som Bumbee Labs gör inte skulle kunna beskrivas 

i väldigt konkret ordalag.” säger Dexe. Det finns troligen flera anledningar till varför 

teknikbolag med mycket personuppgifter inte är transparenta med vad informationen om 

användarna används till. Delvis kan det vara av konkurrensskäl. Sen finns det även en tro om 

att folk inte skulle tycka om det bolaget om de berättade allt. ”Men bara det att det gnager i 

bakhuvudet lite grann att folk inte gillar det här med övervakning så mycket.” säger Dexe. 

Skulle den här tekniken beskrivas öppet för allmänheten tror inte Dexe att det skulle påverka 

tjänsten särskilt mycket, framförallt tror han att företaget skulle gynnas av att ge möjlighet till 

de som verkligen inte vill skulle kunna undvika tjänsten.  

 

Liljestrand säger att det sker en viktig avvägning mellan samhällsnytta och integritet i den 

data som Bumbee Labs tar fram. Bumbee Labs förstod tidigt när de började utveckla sitt 

system att de skulle tangera personuppgiftslagen så de kontaktade Datainspektionen så tidigt 

som 2008. Svaret från Datainspektion blev dock att de var en granskande myndighet som inte 

sysslade med rådgivning så Bumbee Labs fick utveckla systemet först för att senare bli 
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granskade när systemet var i bruk. År 2015 bestämde sig Datainspektionen för att i samband 

med pilotprojektet i Västerås granska Bumbee Labs system. Granskningen kom att bli ett 

uppmärksammat fall i media. Datainspektionen beslutade att tjänsten i dess dåvarande form 

skulle stoppas eftersom den stred mot personuppgiftslagen. Det uppstod en tvist i huruvida en 

MAC-adress (individuell IP-adress för dator, mobil etc.) skulle anses vara en personuppgift 

eller inte. Bumbee Labs ståndpunkt var att MAC-adresser inte gick att härleda till en specifik 

individ och därmed inte stred mot personuppgiftslagen. Datainspektionen hävdade det 

motsatta, att en MAC-adress skulle anses vara en personuppgift eftersom den indirekt kunde 

kopplas till en individ, vilket innebar att Bumbee Labs stred mot personuppgiftslagen. ”Det 

var första gången som den här metoden prövades i Europa. För vår del blev det ett tufft år med 

anledning av att vi inte kunde stänga några affärer under tiden Datainspektionen granskade 

vår teknik” säger Liljestrand. Efter att Datainspektionen stoppat Bumbee Labs vidtog 

företaget en hel del åtgärder och såg framförallt till att MAC-adresserna inte sparades längre. 

”Vi är nu det enda bolaget i Europa som är godkända att ha den här mätmetoden." säger 

Liljestrand. Nu sparas endast mobilens position, all annan data raderas inom ett par sekunder. 

Liljestrand tror även att den värsta kritikstormen har lagt sig vad det gäller medias syn på 

tekniken. ”Man kan jämföra det med cookie-lagen som kom för tio år sen, då var det ramaskri 

men nu tänker vi inte på det. Jag tror det blir en normaliserande process, 2015 var det massa 

journalister som ställde frågor och nu är det dött, nu istället så skriver dom på ett positivt sätt. 

Det är oerhört viktigt att veta hur man ska hantera datan.” säger Liljestrand.  

 

Det finns en stor teknisk och juridisk utmaning för Bumbee Labs som egentligen skulle kunna 

få den informationen de behöver från redan existerande WiFi-nätverk men i dessa nätverk 

lagras identiteten på ett sätt som gör att det inte är lagligt att använda informationen. ”Vi får 

mycket förfrågningar på att använda andras WiFi-noder. Många retailkedjor har idag något 

installerat som vi skulle kunna använda, men det är inte möjligt.” säger Liljestrand.  

 

Dexe tycker att det som skiljer de olika geotrackingteknikerna från varandra är hur pass 

detaljerad information som går att ta fram om enskilda personers positioner. ”Det som blir 

problematiskt är när det blir för detaljerat. När det blir för tydligt att man kan identifiera en 

enskild persons rörelse.” säger Dexe. Därav tycker han att de ”heatmaps” som Bumbee Labs 

utvecklar inte kränker den personliga integriteten på något sätt. En tjänst som Bumbee Labs 

tillhandahåller är ur det hänseendet bättre än GPS, då den bara utnyttjar det faktum att det 
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finns signaler i miljön. Vidare belyser Dexe att mycket kommer att förändras då GDPR träder 

i kraft 25 maj 2018, framförallt för de aktörer som idag kan identifiera enskilda personer. 

Dexe beskriver lagen kort som att den kommer skapa enhetliga regler för hela EU gällande 

personuppgifter. Vidare kommer lagen innebära att företag, till skillnad från idag, kan komma 

att behöva betala stora summor pengar om man bryter mot lagen. Sedan har man utökat 

definitionen för hela EU om vad som är en personuppgift, men de nya definitionen tror inte 

Dexe kommer påverka Sverige särskilt mycket. ”De saker som sker här på EU-nivå påverkar 

inte Sverige så mycket, då Datainspektionen redan har en väldigt tuff definition på vad som är 

personuppgifter.” 

 

Den nya regleringen om hur personuppgifter ska hanteras träder i kraft i en digitaliserad tid 

där oron  för att saker som man själv inte vill ska delas med andra ökar snabbare en vad den 

generella inställningen till att personuppgifter samlas in gör. ”Det finns en teknikoptimism där 

vi vill använda data till mer saker och det är i grunden bra. Men det finns också en stor latent 

oro som de flesta inte agerar på, men den finns där, och den skapar politiskt tryck, och massa 

andra problem som företag måste hantera.” säger Dexe. Sedan skiljer sig förhållningssättet till 

att dela personuppgifter om sig själv mellan olika generationer. Framförallt har den yngre 

generationen som vuxit upp mitt i digitaliseringen lärt sig att hantera informationsdelning på 

ett annat sätt än den äldre generationen.   Dexe hänvisar till en attitydundersökning med 

namnet Delade Meningar som tagits fram av Insight Intelligence för att få bättre förståelse för 

hur svenska folket ser på att dela personliga uppgifter om sig själva på internet. ”Vi såg i förra 

årets undersökning att det var fler äldre som aktivt delade information om sig själva varje dag, 

vilket vi inte trodde på. Tolkningen av det blev att den yngre generationen som använder sig 

av till exempel Snapchat och Instagram inte ser det som att dela information. De ser det som 

att kommunicera och att umgås, så det handlar inte egentligen om informationsinsamling 

tycker man. Vilket också är ett problem.” säger Dexe.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

5. Analys 

I följande analys kommer teorier och insamlat material från respondenterna att analyseras och 

appliceras för att undersöka om geotracking kan bidra till att belysa information som kan vara 

av betydande nytta vid hyressättning. Analysen bygger på samma tre delområden som övriga 

rapporten nämligen teknik, hyressättning och integritet samt ett avsnitt om övriga 

användningsområden.  

 

5.1 Teknik 

Om fastighetsbranschen ska kunna använda geotracking vid hyressättning av butikslokaler så 

är det en grundförutsättning att tekniken besitter hög precision. Tekniken måste va så precis 

att den kan svara på vilken sida av gatan en person går och exakt vilket skyltfönster personen 

står och tittar genom eftersom trafiken måste kunna härledas till en specifik butik. GPS-

tekniken kan uppnå hög precision men i stadsmiljö är det sällan möjligt då byggnader och 

andra höga föremål stör för mycket för att få tillräcklig satellitkontakt. Geotracking via 

mobilnätet uppnår sällan den höga precision som krävs för att det ska kunna nyttjas vid 

hyressättning. Den enda tekniken som besitter så hög noggrannhet inne i stadsmiljö är WiFi. 

Det enda företaget som jobbar med WiFi-tekniken i Sverige idag är Bumbee Labs. De har 

permanenta WiFi-nätverk uppsatta utomhus på några platser i landet. För att få in tillräckligt 

med data för att möjliggöra ett hyressystem som helt eller delvis bygger på besöksflöden så 

måste WiFi-nätverken byggas ut väsentligt. 

 

5.2 Hyressättning 

Anledningen till att geotracking skulle vara en bra parameter i hyressättningen av 

butikslokaler är att man inte behöver anta hur mycket folk som rör sig utanför butiken. 

Geotracking öppnar för att ta fram exakt data som speglar butikens mikroläge. Som tidigare 

nämnt används besöksstatistik idag från till exempel City Samverkan när hyror ska förhandlas 

fram, men den besöksstatistiken har fram tills nu baserats på okontinuerlig data som inte 

fångat varje enskild butiks läge. Det finns därmed en plats för geotracking inom hyressättning 

eftersom människors rörelse utanför butiken är en faktor som speglar butikens förutsättning 

att sälja sina produkter.  
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Fastighetsägare står tillsammans med butiksägare inför utmaningen att fortsatt tillhandahålla 

attraktiva platser för fysisk handel som konkurrerar med snabba, enkla och mindre kostsamma 

lösningar på internet. Detta är inte minst sagt påtagligt i intervjuerna som förts i denna studie 

där samtliga respondenterna instämmer i att den fysiska handeln kommer att behöva genomgå 

stora förändringar för att kunna konkurrera med e-handeln. Man är dock inte överens om i 

vilken utsträckning det kommer ske, bara att en förändring är nödvändig för att inte tappa 

marknadsandelar. Ett eventuellt utfall är att butikerna blir mindre, mer konceptuella och har 

mer nischexpertis snarare än de stora och mångsidiga butikskedjor som är vanliga idag. En 

annan potentiell förändring som diskuterats är att butiker blir allt mer som ”showrooms” där 

produkter primärt säljs på internet men visas upp i butiker. Ett utfall där fler butiker har till 

syfte att visa upp saker som sedan köps på internet gör geotracking till en intressant parameter 

vid hyressättningen av en sådan lokal. Denna typ av butikskoncept har till syfte att agera 

reklampelare för ett varumärke där det primära syftet för butiken inte är att gå med vinst utan 

att visa upp varumärket. Här kan man dra paralleller till utomhusreklam som idag prissätts 

efter hur många som uppskattningsvis passerar reklamskylten. På samma sätt skulle en butik 

med syfte att stärka ett varumärke kunna prissättas efter hur många personer som ser butiken.   

 

Utgångspunkten att geotracking ska kunna påverka hyra bygger på antagandet att det finns ett 

värde i besöksflöde. Med det menas att det ligger ett värde i hur många människor som 

passerar utanför en butik. Vi anser att det finns värde i besöksflöden och att det värdet beror 

på två anledningar. Den ena anledningen är, som tidigare nämnts ett reklamvärde där man 

utgår efter hur många som ser butiken. Den andra anledningen är ett mer direkt värde som 

bygger på att om ett stort antal människor passerar butiken så kommer också många gå in och 

handla där. Beroende på vad för typ av verksamhet man bedriver blir de två värdena olika 

viktiga. Till exempel om man har en verksamhet som säljer bilar så blir reklameffekten 

viktigast. Detta beror på att väldigt få människor går in och spontant köper en bil för att man 

såg den i skyltfönstret när man passerade utanför men det är viktigt med igenkänning och 

varumärkesbyggnad som reklamen ger. Om man istället bedriver en caféverksamhet så blir 

den direkta effekten viktigast eftersom få människor söker sig till ett speciellt café utan det är 

vanligare att man väljer ett café som man råkar passera och då blir inte heller varumärket lika 

viktigt. Båda dessa anledningar gör att det finns ett behov av att på ett noggrant sätt kunna 

mäta besöksflöden något som kan göras genom geotracking. 
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Det kan antas att det finns två olika sätt som resultatet från geotracking kommer kunna 

användas. Troligtvis kommer besöksflödes-data som utvinns med hjälp av geotracking bli 

underlag för argument vid hyresförhandlingar mellan hyresgäst och hyresvärd. Detta 

förekommer till viss del redan idag då man använder data från City Samverkans mätningar 

men kan komma att få mycket större vikt i och med att data som utvinns med geotracking är 

mycket mer detaljerad. Denna data skulle också kunna skapa ett mervärde för hyresgästen 

som då också blir värdefull för hyresvärden. Mervärde i form av att hyresgästen med hjälp av 

geotracking löpande kan utvärdera butikens attraktionskraft. Om det visar sig finnas en 

korrelation med besöksflödet och försäljningen är en god attraktionskraft sannolik.  

 

En annan möjlig utveckling är en klausul i hyreskontraktet som bygger på besöksflöden. Den 

skulle innebära att det fanns en rörlig del i kontraktet som bygger på hur stort besöksflödet är. 

Å ena sidan skulle det vara svårt att genomföra i dagsläget då svensk lag inte medger att hyra 

bestäms på det sättet. Å andra sidan kan det med stor förmodan antas att om e-handeln 

fortsätter ha den starka utveckling den haft de senaste åren, kommer lagstiftare vara tvungna 

att anpassa lagen. Detta genom att acceptera att olika besöksflöden bör ge olika hyrespriser 

och anpassa lagen till hur situationen ser ut. En klausul i hyran skulle också leda till att 

fastighetsägaren får ett större ansvar där man som ägare måste se till att skapa en attraktiv 

miljö runt de butiker man hyr ut för att locka mycket folk till området för att på så vis kunna 

ta ut mycket i hyra. Detta skulle kunna leda till samarbeten fastighetsägare emellan samt med 

stad och kommun för öka attraktiviteten. Detta är något som skulle kunna gagna samhället.  

 

5.3 Integritet   

För att geotracking ska kunna användas vid hyressättning av butikslokaler är det viktigt att 

enskilda individers integritet inte kränks. I och med att geotracking i studiens fall analyseras 

på retailindustrin finns det risk att vinstintresset hos fastighetsägaren och butiksägaren blir så 

stor att respekten mot dess potentiella kunders integritet kommer i andra hand. Det finns dock 

tydliga regelverk idag som skyddar individers integritet gentemot företag. Dessa regelverk 

kommer dessutom styrkas ytterligare i och med det nya GDPR direktivet. Det intressanta för 

fastighetsbranschen, framförallt när man undersöker butikshyror, är att kunna mäta den 

samlade mängden människor och inte vad den enskilde individen gör. Det bör även tas i 

beaktning att integritet och geotracking inte nödvändigtvis behöver stå i motpol till varandra. 

Syftet med geotracking är inte att spåra enskilda personers positioner utan att få en samlad 
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bild av besöksflödet. För att människor ska kunna känna sig trygga krävs att företagen är 

transparenta med hur tekniken fungerar och vad den innebär. Förmedlar man detta på ett 

tydligt sätt bör geotracking inte vara något som kommer i konflikt med personers integritet.  

 

5.4 Övriga användningsområden 

Denna rapport har undersökt hur geotracking kan komma att påverka hyror för butikslokaler. 

Under arbetets gång har det framkommit att det även finns andra användningsområden som är 

värda att nämna. Noggrann data på hur besöksflöden ser ut kan vara till stor nytta. Det beror 

på att det underlättar att ha god kännedom om hur människor rör sig i en stad. Till exempel 

vid väg- och ombyggnationer för att man dels kan prioritera bättre vilka sträckor som är 

viktigast att bygga om beroende på att det går mycket människor där men också at man kan 

göra bättre uppskattningar av var människor kommer att ta för alternativa vägar om man 

stänger av gator. Det är även bra för att optimera lokaltrafik och förutsättningarna för andra 

färdmedel för att undvika köbildning. Detta gör att det inte bara finns en ekonomisk vinning 

för enskilda aktörer men att det också finns ett samhällsekonomiskt perspektiv som gör att ett 

välfungerande geotracking system kan komma att gagna hela samhället.   
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6. Slutsats  

Denna rapports frågeställning; Kan fastighetsbranschen använda geotracking vid 

hyressättning av butikslokaler? har besvarats med hjälp av intervjuer samt en teoretiskt 

referensram. Analysen har visat att det finns ett behov av att optimera hyressättningen hos 

butiker, en optimering som kan nås med hjälp av geotracking. Frågeställningen har besvarats 

genom att visa att det är tekniskt, hyressättnings- och integritetsmässigt möjligt att koppla 

ihop geotracking med hyressättningen av butikslokaler.  

 

Utifrån ett tekniskt perspektiv kan man dra slutsatsen att tekniken för att mäta besöksflöden 

med god presicion finns idag. Detta görs bäst genom att använda sig av WiFi-tekniken då den 

har hög precision och bra träffsäkerhet.  

 

Kring hyressättningen kan man dra slutsatsen att det med gällande hyreslagstiftning inte går 

att använda besöksflödesdata från geotracking som en direkt parameter vid hyressättning av 

en butikshyra. För att detta ska bli möjligt krävs en ändring av lagstiftningen för 

hyressättning. Man kan dock redan idag ta statistik från geotracking i beaktning när man sätter 

hyrorna, men inte direkt koppla antalet som ser butiken med hyran då det skulle krävas en 

lagändring.  

 

Integritetsmässigt finns det idag ett tydligt regelverk i Sverige som förhindrar att man med 

geotrackingteknik får fram data som skulle kunna kränka den enskilda individen. Vidare är 

det framförallt folkmängden som är av intresse vid en eventuell hyressättning med hjälp av 

geotracking. Detta innebär att en konflikt mellan personligt integritet och geotracking inte är 

särskilt trolig.  

 

Denna rapport har fokuserat på geotracking för hyressättningen av butikslokaler, men 

resultatet av analysen är tillämpbart i ett bredare sammanhang. Fastighetsbranschen har länge 

varit på efterkälken vad gäller digitaliseringen. I denna studie presenteras en teknik som 

fastighetsbranschen kan utnyttja för att följa med i digitaliseringen.  
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6.1 Kritik av eget arbete 

Det finns säkerligen fler aspekter än geotracking som skulle effektivisera och optimera 

hyressättningen hos butiker. Dessa övriga aspekter har framgått i de intervjuer som hållits, 

men på grund av rapportens platsbegränsning har vi valt att avgränsa oss till påverkan av 

geotracking.  

 

När geotracking diskuteras under rapportens gång har fokus legat på att undersöka teknikens 

möjlighet att definiera användarens position. Givetvis är detta inte den enda informationen 

geotracking kan utvinna. Funktionens användningsområden har en oändlig horisont. På grund 

av att vi anser att platsinformationen är det som spelar mest roll vid bedömningen av 

hyresnivån och där med vår frågeställning har dessa andra funktioner inte tagits upp.  

 

Rimligtvis har även rapportens snäva teoretiska referensram bidragit till att de uppkommer 

motstridigheter mellan teori och resultat som försvårar att ge en fulländad analys. Detta kan 

tänkas bero på ett icke-fullständigt insamlande av intervjuer. Fler intervjuer hade möjligtvis 

kunnat ge en bredare grund att undersöka frågeställningen på. Frågan kvarstår om detta beror 

på en för snäv teoretisk referensram, eller otillräcklig forskning inom området. 

 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Det vore intressant att fastställa hur mycket besöksflöden påverkar butikers resultat. Detta 

skulle kunna göras genom en regressionsanalys. Om man utgår från ett stort antal butiker och 

tar hänsyn till många resultatdrivande faktorer bör man kunna isolera hur besöksflöden 

påverkar resultatet. Man skulle då kunna sätta ett ekonomiskt värde på besöksflöde något som 

skulle kunna förstärka bilden av att det är en viktig parameter vid hyressättning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor Staffan Liljestrand, Bumbee Labs 

• Vad arbetar Bumbee Labs med? 

• Hur länge har ni varit verksamma? 

• Hur kom ni på den här affärsidén? 

• Vilka är era kunder idag och vad använder kunderna informationen ni ger dem till? 

• Berätta om de juridiska tvister som uppstod när er teknik användes i Västerås. Vilka 

åtgärder gjorde ni efter det? 

• Tror ni att er teknik kan komma att vara grundläggande för butikshyror i framtiden? 

• Vad är er syn på enskilda personers integritet i och med den här tekniken?  

• Hur långt tycker ni personligen att man kan gå när det gäller vilken information som ska få 

visa om besökaren? 

• Vilka är era konkurrenter idag? 

• Ser ni Google, Apple och Facebook som ett hot mot er verksamhet om de skulle börja sälja 

sina användares platsinformation? 

• Vad tror ni om denna tekniks utveckling de kommande 10 åren? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor Emanuel Westin, Hufvudstaden 

• Berätta lite generellt hur hyressättningarna går till för era retailytor.  

• Vilka är de viktigaste parametrarna vid hyressättningen? 

• Har ni många hyreskontrakt med omsättningshyror? Isånnafall, hur hanterar ni fenomenet 

att fler butiker blir till showrooms och handeln sker på internet? 

• Vet ni hur mycket folk det rör sig utanför butikerna? isånnafall, hur mäter ni det? hur mätte 

de innan Bumbee labs?  

• Kan ni tala om för era hyresgäster hur mycket folk som är i rörelse olika dagar och tider? 

• Hur pass pålitliga är i sånnafall de mätningarna? 

• Hur ser era samarbeten ut med kunderna idag, stödjer ni dom något med att dra dit folk?  

• Har ni några andra samarbeten med till exempel stad och kommun för att öka antalet 

besökare i era områden? 

• Hur tar ni hänsyn till folkströmmar? 

• Känner ni till tekniken geotracking? är det något som diskuterats? 

• Är det något ni skulle kunna tänka er att använda i framtiden? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Johan Davidsson och Camilla Sjöberg, Svensk 

Handel 

• Berätta vad Svensk Handel är och vad ni gör? 

• Hur fungerar hyressättningen generellt för butiker idag? 

• Vad vet ni om människors rörelsemönster inne i butiker och utanför? 

• Vad tror ni om att man i framtiden kommer ersätta omsättningshyror och istället tillämpa 

besökshyror? 

• Hur ser butiksnäringens framtid ut? Vad gör man för att konkurrera med internet? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor Jacob Dexe, SICS 

• Berätta lite om dig själv och vad du forskar om? 

• Hur skulle du beskriva vad integritet är? 

• Hur har ny teknik förändrat vår integritet? 

• Vad anser folk i allmänhet var av största integritet? var hamnar den här tekniken? 

• Vad tror du det finns för risker med att mäta människors rörelsemönster? 

• Vad tror ni om framtiden för människors integritet? kommer vi ställa högre krav eller 

fortsätta i samma riktning? 
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