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Undersökning av nytt biljettsystem 
 
1 . Bakgrund 

Under våren påbörjade Näringslivsansvarig ett arbete för att kunna förbättra anmälningssystemet till de 
evenemang som hålls under TLTHs ledning. Detta för att det har varit problematiskt att dels administrera 
på ett smidigt sätt men också för att det inte fanns ett smidigt sätt med reservplatser för event. Även 
ÖverPhöskollegiet hade börjat föra diskussioner om smidigare anmälningssystem än fysiska köer och 
bristen på bra och tydliga sätt att kommunicera med de nyantagna studenterna. Det insågs att detta är ett 
problem som egentligen rör samtliga som håller i event på hela LTH. Därför tillsattes en projektgrupp 
(Näringslivsansvarig, Nollegeneral och Aktivitetssamordnare) för att dels försöka dokumenterade 
problem som ett eventuellt system ska kunna lösa men också för att erbjuda ett förslag på ett faktiskt 
system. Då arbetsgruppen har bestått av personer som anordnar event, men väldigt olika event, samt 
sitter med i dessa kollegier anses det att det allra flesta  aspekter som ett eventuellt system skulle kunna 
lösa har tagits i beaktning. De aspekter som bedömdes som viktiga var: 
 

● Ett lätthanterligt anmälningssystem 
● Biljettsystem för både betal- och gratisevent 
● Eventkalender 
● Kommunikation (T.ex. push-notiser via app) 
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2. Utvärdering av biljettsystem 

Nedan finns en sammanställning av arbetsgruppens utvärdering av biljettsystem. Biljettpriserna är alltid 
per biljett. 
 
2.1 Simply Gadder 

Info: Simply Gadder är ett biljettsystem utvecklat av några studenter från LTH. Den drivs just nu av 2 
studenter från M-sektionen och en utvecklare som jobbar heltid på Danske Bank. De började sommaren 
2017 och användes främst av M-sektionen under nollningen. De har nu även använts av Medicinska 
Föreningen under deras Examensfest, och har testats av Näringslivsutskottet på Teknologkåren under 
några gratisevent. De använder sig av företaget Stripe för betalningsfunktionen. 
 
Hittas på: www.simplygadder.com  
 
Pris: 2,5% + 2.50 kr /biljett 
 

+  - 

De är flexibla  
 

Mailkommunikation 

De kommer från LTH, och kan strukturen för 
LTHs studentliv 

Små och inte stabila. Ingen som jobbar heltid. 
osäker framtid 

Har ett system för rabatter  Ej väletablerade 

Utvecklaren jobbar på bank, är väldigt stabil 
programmerare. 

Ingen app 
- inga push notification  
- inget sätt att skicka meddelande  
- ingen eventkalender  

De vill samarbete med Fortnox för att göra det 
lättare med bokföring. 

Inte användarvänligt  
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2.2 Manggo 

Info: Manggo är ett finskt företag som grundades 2014. De heter Bailataan i Finland men vill byta namn 
till Manggo för att öppna upp till en mer internationell marknad. Används just nu av mer än 55 000 
personer, i ca 120 studentföreningar, i ca 20 städer i Finland. På grund av framgången för företaget utökar 
de nu till Sverige och fokuserar först på Lund och Uppsala. De använder sig av en app, men man kan 
även använda hemsidan för samma funktion. De har ett flöde med event, men inget sätt att filtrera 
eventen. Deras huvudsakliga funktion är biljetter, vilket de har gjort väldigt smidigt och lätthanterligt.  
 
De använder sig inte av Stripe för att de tycker att det är för dyrt, utan de använder ett finskt företag som 
heter Payment Highway. 
 
Hittas på: https://bailataan.fi/#!/  
 
Pris: 3% + 2 kr/biljett 
 

+  - 

Väletablerat   Ingen sökfunktioner 

Användarvänligt  Förstod sig inte riktigt på Lunds studentliv och 
studentorganisationer 

Heltidsprojekt  Inte flexibla  

Har en app  Går inte att filtrera event 

Refunds är smidigt  Har inte push notifikationer (men kommer 
troligtvis få det) 

  Har inte kontor i Sverige, sitter endast i Finland. 
(Kommer kanske få kontor i Sverige senare) 

  Ej testat av oss 
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2.3 Bonsai Campus 

Info: Bonsai är ett företag från Göteborg som är grundat av några studenter från Chalmers. Deras 
huvudsakliga verksamhet ligger i en personalpool för att hitta arbetstagare till företag. Det är nu ett 
startup företag med totalt 15 personer som jobbar där, varav 4 stycken jobbar heltid som utvecklare av 
Bonsai Campus. Bonsai kontaktades först genom att Nollegeneralen fick veta att appen “Nollekollen” har 
avslutat sin app, men att Bonsai Campus skulle fungera på samma sätt. I appen skapar man ett konto där 
man säger vilket program man går, vad man är intresserad av, vilka matpreferenser man har osv. Via sitt 
konto får man upp ett flöde av event som finns på campus som är öppna för dig, också från andra 
sektioner om den sektionen specifikt har sagt att eventet är öppna fler sektioner. Förra hösten började 
Bonsai med ett anmälningssystem för event, men man var fortfarande tvungen att hämta sin biljett fysiskt. 
Nu utvecklar Bonsai Campus ett biljettsystem, med betalningsevent också, som ska vara klart i maj. De 
kommer att använda sig av företaget Stripe för biljettsystemet. 
 
Hittas på: http://bonsaicampus.se/ 
 
Pris: 3% + 3 kr /biljett 
 

+  - 

Heltidsprojekt  
 

Inte etablerat biljettsystem  

Flexibla  Ej testat än av oss 

App 
- flöde 
- prenumeration 
- push notiser 
- meddelanden  

 

Har bra vägbeskrivningsfunktion till event   

Används idag på Chalmers   

Har system för reservplatser   

Kommer anpassa hela appen för hur vårt campus 
funkar 

 

 

2.4 F-appen 

Info: F-sektionens nyutvecklade app. De håller på att undersöka möjligheterna att ha betalbiljetter och 
anmälningssystem via appen också. Den har under en lång period utvecklats av funktionärer på 
F-sektionen, sk. spindelmän, och just nu är det totalt 15 funktionärer som jobbar med den. Den har 
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använts under nollningen av F-sektionen, för att kunna kommunicera till alla nollor och faddrar. Den 
användes istället för “Nollekollen”.  
 
Hittas på: Sök på “F sektionen” på Google Play Store eller App Store 
 
Pris: - 
 

+  - 

Eventkalender (både flöde + månadskalender)  Bygger på funktionärer 

Push-notiser finns  Osäker framtid 

Sångbok i app (endast F-sek dock)  Inga anställda 

  I nuläget  finns inget betalsystem 

   

   

 

2.5 Tickster 

Info: Tickster är ett system som används av nationerna i Lund för biljetter. De används inom många 
organisationer för biljetthantering. De är inte anpassade för studenter utan för alla typer av event. Tickster 
undersöktes då arbetsgruppen ville få en bredare bas på vilka system som skulle vara möjliga att använda. 
 
Hittas på: https://www.tickster.com/ 
 
Pris: 10 kr + 1 kr/biljett vid kortköp  
 

+  - 

Väl etablerat   Inget reservsystem  

Billigt vid dyra event  Inga bra kommunikationsmöjligheter 

  Dyrt vid billiga event  

  Gratisevent finns inte 

 
2.6 Pej 

Info: Pej är en betallösning som fokuserar på att ta bort betalningar i fysiska miljöer. För att t.ex. minska 
köer. De ska nu införa ett nytt system där man ska kunna förbeställa mat mm. Där tror de även att vi 
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skulle kunna passa in t.ex. genom att sälja biljetter till sittningar osv via deras plattform. De har en app 
som är platsspecifik, dvs. att den transformeras beroende på var man är. Till oss skulle de erbjuda en 
tilläggslösning också, där vi kan lägga in våra event på en hemsida där man som användare kan scrolla 
igenom alla event och anmäla sig. Det skulle även kunna gå att göra via deras app, men inget av deras 
system är till för marknadsföring i sig utan då hänvisar de till de traditionella sociala medierna.  
 
Hittas på: https://www.pej.se/  
 
Pris: 2%/biljett 
 

+  - 

Billigt system  Inga gratisevent via Pej  

8 stycken som jobbar heltid på företaget  Inget reservsystem för event 

Används vid stora event (t.ex. vid Malmö Arena 
och Globen) 

Ingen möjlighet att integrera och sprida alla 
sektionernas event, eller att filtrera dem därefter  

Biljett via mejl och app  Inga kommunikationsmöjligheter (annat än mail) 

  Eventkalender endast på hemsida och inte i app 

  Inte så mycket funktionalitet i anmälningssidan 

  Systemet är inte anpassat för studentsammanhang 

 
 

3. Analys 

Det vi har letat efter är ett system som kan användas av alla på campus också just det faktum att det är ett 
system som används av alla. Fördelen med det bara skulle vara en app på hela campus är att det skulle bli 
lätt för studenterna att bara ha koll på en app. Men framförallt skulle det bli lättare att sprida de 
evenemangen som vill nå ut till flera än sina egen sektion, t.ex. om en sektion anordnar pub så är det inte 
några vidare problem att nå ut till sin egen sektion, men det är betydligt svårare att nå ut till andra 
sektioner som ibland skulle vilja. Tidigare har många förlitat sig på Facebookevenmang, vilket har 
fungerat relativt bra, men i takt med större förändringar av Facebooks struktur och en förändring av 
användandet så är det många som vittnar om att det blir allt svårare att nå ut på samma sätt till samma 
mängd. Därför tror vi att ett system för alla evenemang är en bra väg att gå för att på sikt få ett campus 
med mer interaktion mellan sektionerna.  
 
Teknologkåren och Sektionerna har tillsammans en väldigt stor verksamhet vilket kommer bli väldigt 
krävande för det system som vi väljer, oavsett system. På grund av detta anser vi att man borde ha ett 
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kommersiellt system, och inte ett som grundar sig på ideellt engagemang, bland annat för att kunna få en 
garanterad nivå av service, bl.a. genom SLA (service-level agreement). 
 
En viktig aspekt som vi har tänkt på när vi undersökt vilka alternativ som finns är nuvarande stabilitet och 
framtida garanti. Därför har vi fokuserat mycket på de tjänster som har heltidsanställda, vilket i detta fall 
är Manggo , Bonsai Campus, Pej och Tickster. Manggo övertygar mycket genom att vara väl etablerade 
och ha befintliga fungerande anmälnings- och betalsystem. Nackdelen är att deras system i nuläget ej kan 
filtrera bort vissa evenemang, och att man då som användare kommer se allt som händer i Lund. Detta 
kan bli problematiskt  då de vill nå ut till flera kårer och nationer och man därav kommer se alla dessa 
evenemang. Bonsai Campus har en filtreringsfunktion där man kan prenumerera på olika delar av 
verksamheten och på sätt välja att se vilka evenemang man vill se, vilket är önskvärt om man ser på hur 
Teknologkåren och sektionernas verksamhet är uppbyggd. Det är heller inte önskvärt att våra evenmang 
exponeras för hela Lund då icke-teknologer oftast inte kan medverka. Vi tror att Manggos system blir 
svårt att implementera i verksamheten såsom den ser ut idag, medan Bonsai Campus redan är anpassat till 
evenemangsstrukturen på campus då det tagits fram på Chalmers som har liknande uppbyggnad. Av 
samma anledning tror vi inte att Tickster är ett alternativ att föredra. 
 
Vi tror att Pej är ett väldigt bra och tryggt system. Vi tror dock inte att det är ett sådant system som 
efterfrågas just nu då de inte har de funktionaliteter som exempelvis Bonsai Campus har. De fokuserar på 
transaktioner och hade varit jättebra för större event som kostar, som är större än en gasque. Problemet är 
dock att vi tycker att det är viktigare med gratisevent som inte nödvändigtvis ska vara stora. Dessutom är 
Pej inte ett planeringsverktyg och heller ej  ett marknadsföringsverktyg, vilket vi anser väger mycket i 
granskningen av lösningarna. I jämförelsen med Bonsai Campus och Pej så skulle vi säga att Bonsai 
Campus är en marknadsföringsplattform/planeringsplattform som börjar få anmälnings- och 
betallösningar medans Pej är ett betalningssystem som börjar, lite smått, få planerings- och 
marknadsföringsverktyg. Att Pej inte heller kommer att kunna hantera gratisevent ser vi som ett stort 
problem. Därav tror vi att Bonsai Campus är det bättre alternativet. 
 

3. Slutsats 
Vi anser att Bonsai Campus är det system som skulle passa oss bäst och gynna oss mest. Det är ett system 
som välbeprövat på ett annat campus och högskola som är väldigt likt våran, de uppfyller alla krav i det 
som har sökts efter och de är fyra anställda som jobbar heltid med systemet kommer därmed kunna 
garantera den service vi behöver. 
 
 
Vid frågor om rapporten, kontakta någon i arbetsgruppen: 

● Näringslivsansvarig, naringsliv@tlth.se 
● Aktivitetssamordnare, aktsam@tlth.se 
● Nollegeneralen, nollegeneral@tlth.se  
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