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Tungvektere 
satser på  
svensk  
dataanalyse
Grunde Eriksen i Altitude Capital, 
MP Pensjon og MT Fort Invest  
satser 21 millioner på data-
analyseselskapet Bumbee  
Labs.  SIDE 21

Tror Kahoot-
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brutalt halvår. 
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Mobile Soft-
ware prises til 
500 millioner. 
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sentantenes egne hjemsta-
ter samt bekymringer for 
konsentrasjonen av makt i 
teknologibransjen.

Også på europeisk side 
er Google, Apple og Fa-
cebook under lupen i til 

europeiske konkurranse-
myndigheter i pågående 
antitrustsaker, blant an-
net for angivelige brudd 
på markedsføringslover, 
overdrevne avgifter i!ap-
pbutikkene og tilgang til 

musikktjenester.
For Tiles del er Probers 

budskap klart.
– Vi ønsker konkurran-

sen velkommen, men vi 
skulle ønske at det var på 
like vilkår, sier han.
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Det er mer enn nordmenn på jakt 
etter billig flesk på vei over sven-
skegrensen i disse dager.

Det svenske teknologiselska-
pet Bumbee Labs har gjort seg 
bemerket hos norske investorer 
med analyse av folkestrømmer 
i eiendomsmasser og offentlige 
rom.

I emisjon går Grunde Erik-
sen i Altitude Capital, MP Pen-
sjon og Oskar Kristiansen inn 
med totalt 21 millioner sven-
ske kroner i det svenske opp-
startsselskapet som prises 
til 91 millioner kroner etter 
penger.

Inn kommer også tidligere 
NextGenTel-toppsjef Eirik Lunde, 
som arbeidende styreleder.

«Det seneste året har vi lært 
mye om usikkerhet og volatilitet, 
og Bumbee Labs klarer å skape 
verdi med data fra gulvet for å 
bedre utstyre partnere til å plan-
legge fremover,» skriver Lunde i 
en pressemelding.

Tar tempen på folkemasser
Ved å samle inn anonymisert data 
fra wifi-strømmer på besøkendes 
telefoner, får byggeier detaljert in-
formasjon hvor besøkende opphol-
der seg og hvordan de oppfører seg.

Kundene er private eiendoms-
selskaper, kommuner og i hoved-
sak retail og shoppingsentre, og 
teknologien skal ifølge selskapet 
gi eierne et bedre informasjons-
grunnlag å ta beslutninger på.

Det kan være alt fra plan-
legging av nye butikker, ut-
nyttelse av kontorlokaler og 
gulvareal, prissetting av leie 
eller verdsettelse av eiendom.

I Norden samarbeider Bumbee 
Labs blant annet med Telia, som 
skal tilby produktet som en del av 
sin portefølje, og planen nå er å 
vokse raskt internasjonalt.

– Vi ser primært til de store 
europeiske landene, som Storbri-
tannia, Tyskland, Frankrike og 
Spania. Midtøsten er også inter-
essant med mye kjøpesentre, og 

vi har noe interesse fra Asia, sier 
Karl Samuelsson, daglig leder i 
Bumbee Labs.

Krever kun wifi
Selskapet vil komme inn på de nye 
markedene gjennom telekom- og 
wifi-integratører. Datastrøm-
mene skal være GDPR-sikre og, 
ifølge Samuelsson, kreves ingen 
infrastruktur så lenge det finnes 
wifi.

– Hva gjør dere interessante 
for norske investorer og telekom-
selskapene?

– Besøksdata blir stadig mer 
interessant, til dels på grunn av 
pandemien, hvor man i realtid 
kan se hvor mange mennesker 
som samles på et sted av gangen.

Han sier selskapet pr. i dag har 
et offentlig prosjekt gående som til 
enhver tid viser hvor mange men-
nesker som er samlet på 40 sven-
ske strender, angitt med grønt, 
gult og rødt nivå.

– For retail og i bymiljø er det 
store skifter, der vi på et tidlig 
tidspunkt kan gi kundene data 
om hvordan besøksmønstrene ser 
ut og hvordan man kan forbedre 
lokalene. I store kontormiljø eller 
coworkingspaces handler det om 
å se hvilke del av kontorene det er 
mye folk i til enhver tid.

Selskapet omsatte for i under-
kant av 6 millioner svenske kroner 
i fjor, men Samuelsson påpeker at 
dette skal øke på sikt.

– Kundetilstrømmingen er bra 
og vi er i oppstarten med å etablere 
oss i flere nye land.

Norske tungvektere inn 
i svensk dataanalyse
Grunde Eriksen i Altitude Capital, MP Pensjon og MT Fort 
Invest går inn med til sammen 21 millioner i det svenske 
dataanlyseselskapet Bumbee Labs.

INVESTOR: Grunde Eriksen i Altitude Capital er blant de norske investorene som 
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SATSER INTERNASJONALT: Karl 
Samuelsson, daglig leder i Bumbee Labs.
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UNDER LUPEN: Apple, Facebook, Amazon og Google har fått 
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