
Utvecklingsingenjörsprogrammet 
Halmstad Högskola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 

 
Thomas Andersson & Pierre Borgh 

 
Examinator: Leif Nordin 
Handledare: Fawzi Halila 

 
Kurs: Examensprojekt 22,5hp 

 
2012-05-21



Utvecklingsingenjörsprogrammet  
Halmstad Högskola 
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Sammanfattning  
 
I en tid där problemen med falska biljetter och andra bedrägerier inom samma område bara 
ökar och med en huvudaktör utan lösningar eller direkta viljan att göra något krävs externa 
satsningar.  
 
Den här rapporten behandlar det arbete projektgruppen gjort för att försöka lösa problemen. 
Lösningen finns i den ökande trenden att äga och använda en smartphone och dess 
applikationer. Målet var att utveckla färdigt en applikation som validerar varenda biljett i 
systemet för att bevisa att den är äkta. Resultatet är Ticketproof, en applikation för iPhones.  
 

Abstract 
 
In a time where problems with fake tickets and other frauds in the same area increases, and 
with one major actor on the ticket market without solutions or the intend to solve the problem, 
an extern group is needed. 
 
This report handles the work the project group has done in the purpose to solve the mentioned 
problem. The solution is in the fact that smartphones, applications, and it’s use is an increasing 
trend. The goal therefore was to develop a system that validates every single ticket to ensure 
that its correct . The result is Ticketproof, an application for iPhones.
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Förord 
 
Denna rapport är skriven som en del i ett examensarbete, som i sin tur är en del av 
projektgruppens utbildning, Utvecklingsingenjörsprogrammet vid högskolan i Halmstad. 
Gruppen vill tacka alla inblandade, främst handledare Fawzi Halila, men även de andra 
handledarna samt klasskamrater för värdefull information och kommentarer under projektets 
gång.
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1. Inledning 
I det här avsnittet beskrivs det som i början av projektet ledde projektgruppen in på ämnet som 
behandlats. 
 

1.1 Bakgrund 
När projektgruppen började med projektet insåg de att ett växande problem, främst på 
internetmarknaden, var försäljning av falska biljetter. Biljetter som ärliga människor köpt i 
desperation och god tro via internet då det varit deras enda möjlighet att få se deras 
favoritband eller favoritfotbollslag exempelvis. Många människor vittnar om problemet i 
tidningsartiklar runtom i Sverige och alla berättar om den enorma besvikelse som upplevts när 
personerna i fråga stått utanför porten till det evenemang de sett fram emot så mycket, men 
nekats inträde. Att problemet är på tillväxt står också klart, med fler rapporterade fall årligen 
och fler missnöjda kunder som kontaktar eventansvariga, trots att eventansvariga varken kan 
göra något eller har något med de falska biljetterna att göra. Enligt statistiska centralbyrån 
ökade internetbedrägerier med en faktor tio från 2006 fram till 2011 (SVT, 2012). 
 
Att sättet att köpa och konsumera saker på har förändrats råder inget tvivel på, med en 
internethandel som ständigt växer och en applikationsmarknad som i och med fler smartphones 
ökar i storlek kontinuerligt. Enligt statistiska centralbyrån har 38 procent av Sveriges befolknings 
mobilanvändare en smartphone och försäljningen av smartphones ökade mellan 2010 och 2011 
med 50 procent. Dessutom gör 85 procent av alla 18‐ till 40‐åringar minst ett internetköp per år 
(SCB, 2012). Att släppa gamla ideal om papperslappar som biljetter och överföra dessa till 
elektroniska biljetter i mobiltelefonen känns därför naturligt. Att dessa biljetter också köps via 
internet är redan allmänt vedertaget.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projeketet är att bistå med en alternativ köpmetod av biljetter som garanterar dess 
äkthet och garanterar inträde till det evenemang konsumenten betalat för. Genom ett 
samarbete med en etablerad evenemangsplanerare kommer applikationen användas i stor 
utsträckning och på så sätt minska försäljningen av falska biljetter i den utsträckning som är 
möjlig. 
 
Målet är att skapa ett komplett och säkert system för biljettransaktioner, både mellan 
återförsäljare och konsument och konsumenter emellan. Detta för att minimera arbetsinsats för 
såväl köpare som säljare samt minimera andelen falska biljetter på marknaden. På så sätt ökar 
kundnöjdheten och på sikt även återförsäljare av biljetters lönsamhet. 
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1.3 Avgränsningar 
Under tiden då det fortfarande är ett skolprojekt kommer gruppen avgränsa sig till att göra 
produkten tillgänglig för enbart iPhones1 och inte Androidtelefoner2. Detta beslut togs då det 
skulle vara bättre att koncentrera sig på ett område och testa produkten där för att senare 
integrera tjänsten i Android också. Det tillkom även ekonomiska aspekter.  
 

2. Projektbeskrivning 
I projektbeskrivningen redogörs olika tids‐ och budgetramar för projektet samt vilka 
intressenter som berörs. 
 

2.1 Intressenter 
Kärnintressenter: Konsumenterna som kommer använda produkten avgör huruvida den 
kommer bli lönsam eller inte.  Ticketmaster3, eller liknande företag, och deras databaser är en 
grundförutsättning för att projektet ska fungera. Projektgruppen har genomfört arbetet och 
tagit alla beslut under dess gång. 
Primärintressenter: Handledaren har under projektets gång varit rådgivare och haft ett ansvar i 
att finnas tillgänglig för projektgruppen under bestämda tider för möten.  
Sekundärintressenter: Konsumentverket kommer påverkas av projektet då det behandlar och 
utvecklar en produkt som hjälper konsumenter att genomföra säkra internetbaserade 
transaktioner. Projektet förhindrar brott vilket leder till att polisen påverkas på ett positivt sätt.  

2.2 Krav och önskemål 
Kraven på applikationen är att den ska: 
 

‐ Hantera andrahandsförsäljning på ett enkelt sätt.  
‐ Ha ett säkert bakomliggande system som validerar biljettens äkthet mot databasen som 

evenemangsansvarig lagrar information om biljetterna i.  
‐ Vara enkel att använda.  
‐ Ha en tilltalande design. 
‐ Enbart vara elektronisk och hanteras i applikationen. 

                                                
1 Apples telefon med eget operativsystem.  
2 Googles telefoner med eget operativsystem. 
3 Ticketmaster är världens största biljettåterförsäljare. 
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Önskemål är en uppsjö av upplevelseförhöjande funktioner, så som: 

‐ En funktion för att se utsikten från den plats man tänkt boka. 
‐ Kartor över området evenemanget är på, om möjligt kopplat till GPS.  
‐ Sökfunktioner baserat på GPS med mera.  
‐ Att det bakomliggande systemet även innehåller en websida så att hela processen kan 

skötas på internet också.  
 

2.3 Projektorganisation 
Projektgruppen bestod av Thomas Andersson och Pierre Borgh. Handledare har varit Fawzi 
Halila. Apping AB4 har programmerat prototyp. 

2.4 Budget 
Ett finansieringsstöd från Almi Företagspartner AB, á 20 000 kronor, har använts till 
prototyptillverkning. Bidraget från Lektor Sten Fåhrés minnesfond, á 2000 kronor, användes vid 
studieresa. 
 
För att tillverka en färdig produkt behövs det programmera en applikation och göra ett 
backupsystem som sköter alla transaktioner och ser till så att biljetterna är äkta. Detta beräknas 
kosta mellan 300 000 och 500 000 kronor. Då beräkningarna är baserade på att websidan inte 
har särskilda designkrav kommer den inte kosta mycket att programmera, men det är inte av 
högsta prioritet och således inget som gruppen har någon direkt beräkning på i nuläget. 

2.5 Tidplan 

                                                
4 Apping AB utvecklar mobila applikationer för iPhone och Android. 

Figur 1. Tidplan 
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2.6 Risker 
Projektet bottnar alltid i det faktum att det är beroende av ett samarbete med en partner som 
har en biljettdatabas. En risk kan därför vara att projektgruppen inte får ett samarbete. Det som 
är problematiskt med evenemangs biljettförsäljning till exempelvis musik, sport och festivaler är  
 
att en aktör, Ticketmaster, i stort sett har monopol. En annan risk för projektets fortsättande är 
att arbetet är ett skolprojekt och därmed är budgeten begränsad. 

2.7 Sekretess 
I början av projektet skrevs det på ett sekretessavtal mellan projektgrupperna i klassen. Detta 
eftersom alla grupper har sina projektarbetsplatser i samma lokaler.  
 

3. Metoder & verktyg 
I detta avsnitt förklaras de metoder och verktyg som använts under projektets gång. 
 

3.1 Dynamisk produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling är en metod inom produktutveckling där den slutgiltiga 
användaren, kunden, står i centrum. Här är stora krav satta på att de funktionella och sensuella 
värdena skall vara tillfredställda. Skillnaden från andra tillvägagångsätt är att det finns en frihet i 
att ta beslut på vägen till resultatet vilket medför att utvecklarna inte låses till en 
kravspecifikation. (Ottoson, S, 1999) 

3.2 Action Research 
En metod att använda vid utvecklingsprojekt är Action Research. Det innebär att istället för att 
bara observera saker på avstånd i sin research, faktiskt bli en del av själva researchen med 
närmare kontakt med problemet. En stor fördel med denna researchmetod är att möjligheten 
att implementera det som kommit fram direkt i problemlösningen är enklare (Björk, E.S 2003).  

3.3 Research 
En omfattande research på olika artiklar i olika tidningar kan göras för att säkerställa att det 
projektet innebär faktiskt löser ett problem. Researchen kan bestå av genomsökningar av 
tidningar, både på internet och i pappersform, och bör ge en objektiv bild av verkligheten. 
Research i form av sökningar på internet efter bloggar och liknande saker som kan betraktas 
som direkta åsikter från konsumenter kan också göras. Eftersom ämnet retar många 
konsumenter ansåg gruppen att detta var en viktig del i denna fas, det såg gruppen som en bra 
grund för att övertyga samarbetspartners att problemet måste lösas. 
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3.4 Gantt-schema 
Ett Gantt‐schema är en strukturerad planering för projektet som består av en tidsaxel och en 
lista över saker att göra i projektet. Sedan används markeringar som visar under vilken period 
var och en av sakerna på listan ska göras. Många aktiviteter sker parallellt och vissa sträcker sig 
över hela projektets gång, medan andra kan vara under kortare tid. Vissa aktiviteter kommer 
dock vara beroende av att andra slutförts och det bör också framgå i schemat. Under projektet 
har det varit svårt att utföra ett Gantt‐schema. Detta eftersom aktiviteter uppkommit under 
resans gång som inte gått förutse. (Tonnquist, B, 2008)  

3.5 Studieresor 
För att få en inblick i hur den största aktören i världen på biljettförsäljning sköter problemet idag 
och för att jobba fram ett eventuellt samarbete kan en resa till Ticketmasters kontor i London 
vara lämplig. Om vidare samarbete diskuteras blir en resa till Köpenhamn aktuell för mera 
ingående samtal med samma människor.  

3.6 Nätverkande 
Projektet har i stor utsträckning handlat om att bygga upp ett nätverk av människor som 
antingen besitter kompetens som projektet gynnas av, exempelvis branschfolk, programmerare 
och handledare, eller som har finansiella medel att investera i vår prototyp, exempelvis Almi 
eller privata riskkapitalister. Bland branschfolket finns även evenemangsansvariga som 
kontaktats för framtida tester av tjänsten på ett mindre evenemang. 

3.7 Prototypframtagning 
För att ta fram vår prototyp krävs ett samarbete med ett företag som kan 
applikationstillverkning till smartphones och detsamma gäller för att ta fram en fullständig 
produkt, då vi själva inte har kunskap inom programmeringsområdet. Applikationstillverkarna 
bör granskas för att vara säker på att det de levererar är av den kvalitet som kan förväntas. En 
offertjämförelse kan vara att föredra mellan olika programmerare för att kunna avgöra vilken 
som känns mest prisvärd. 

3.8 Opponering 
För att få några kommentarer från personer utan anknytning till projektet är ett 
opponeringsmöte lämpligt, där en grupp utomstående människor ger värdefull input som 
gruppen själva inte tänkt på.  

3.9 SWOT-analys 
En SWOT‐analys görs för att jämföra applikation och dess tjänster med andra motsvarande 
tjänster som finns idag. Där tas fram de styrkor och svagheter gentemot andra tjänster och 
sedan bedöms sina möjligheter och hot mot samma konkurrenter. Där av namnet SWOT, som 
dock är de engelska namnen för samma sak; Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. 
(Kotler, P, 2008) 
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3.10 Canvas 
Canvas är en metod för att se över vad tjänsten har för målgrupp och hur kunder ska kontaktas 
på olika sätt. Metoden behandlar även hur tjänsten ska generera pengar till företaget och vilka 
resurser som finns samt vilka som ses som vitala för företagets konkurrenskraftighet. Även 
viktiga partners tas upp i denna metod. 

3.11 Empiriska studier 
För att kontrollera att tjänsten känns relevant och användarvänlig kan en empirisk undersökning 
göras. Det kan exempelvis vara en enkät eller en testgrupp. Frågorna kan också behandla 
exempelvis design och hur mycket gemene man är beredd att betala extra för att säkerställa att 
biljetten han eller hon har köpt är äkta.  

3.12 Intervju i tidning 
En marknadsföringsmetod för projektet är att synas i en tidningsartikel i en intervju om 
problemet som finns och projektets mening. Det är ett bevis på att projektet ligger rätt i tiden 
och att det är intressant för allmänheten att projektet utförs. Metoden bygger på att det finns 
ett ömsesidigt intresse från projektansvariga och tidningen, alternativt journalisten. Här bör inte 
detaljer om den bakomliggande lösningen tas upp, detta för att inte avslöja affärshemligheter. 

3.13 Test av prototyp 
För att få feedback på prototypen kan en testgrupp få använda applikationen och dess 
funktioner för att få en känsla för servicen som erbjuds. Kommentarerna bör dokumenteras och 
utvärderas för vidareutveckling av produkten. Metoden är bra då det kommer in externa 
personer som ser saker ur andra synvinklar med hänsyn till produkten. Testgruppen bör 
innehålla de personer som gruppen ser som produktens målgrupp.  
 

4. Teori  
Detta avsnitt behandlar internethandel och säkerhet på internet. 

4.1 Internethandel  
Internethandeln i Sverige ökar årligen och under 2011 hade 7 av 10 personer i åldrarna 16‐74 
köpt någonting via internet. Bland 25–35‐åringarna var siffran ännu högre, runt 87 procent. Av 
alla dessa internetbaserade köp var köp av biljetter till evenemang den näst största gruppen av 
transaktioner, då närmare 40 procent av såväl kvinnor som män köpt en biljett på internet (SCB,  
2012). Det är inte så konstigt att så många väljer internet som köpkanal då det finns många 
fördelar. Bekvämlighet, stundtals lägre priser samt minskad tidsåtgång för ett köp är några av 
argumenten för internethandel. Det är också en tillgänglighetsfråga, internetbutiker har öppet 
dygnet runt. Dock saknar internetbutiker personlig service och det finns alltid en risk att utsättas  
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för bedrägeri (Ohlsson, S & Jönsson, E 2010). Bedragare använder sig ofta av så kallat nätfiske 
och ser till att manipulera hemsidor som konsumenten tror är äkta då den ser likadan ut som  
den riktiga sidan (Gekson, N & Selcuk, S). Bedrägerifallen ökar i samma takt som internethandel, 
under det senaste decenniet har de mer än fördubblats och andrahandsmarknader så som 
Blocket och Tradera är vanliga utgångspunkter för bedragare (Sandhammar, K 2010). På nyss 
nämnda marknader finns också en omfattande marknad för biljetter, även här är 
bedrägerifallen vanligt förekommande. På ett Bruce Springsteen‐evenemang med plats för runt 
16000 åskådare beräknades att runt 2000 extra biljetter var i omlopp, givetvis falska och alla 
köpta på andrahandsmarknaden. Då biljetter till stora evenemang fort tar slut har inbitna fans 
dock bara denna marknad att vända sig till (Cato, C 2007). Ett annat problem med 
internetmarknaden för biljetter är att då det bara är ett företag som säljer biljetter i första hand, 
kan de styra arenavakter till att bara acceptera biljetter som köpts just i första hand. Det 
innebär att äkta biljetter sålda av seriösa andrahandsförsäljningsföretag ändå kan nekas inträde, 
ifall tekniken strular på arenan och vakten frågar var ifrån biljetten är köpt. Svarar 
biljettinnehavaren något annat än Ticnet5 blir biljetten oftast klassificerad som falsk (Strömberg, 
N et al 2012).  

4.2 Säkerhet vid köp 
Säkerhet är viktigt då de handlas på internet och bristen på densamma är ofta ett använt 
argument för varför personer väljer att inte handla på internet. På internet består säkerheten 
delvis i att ett externt bolag sköter själva pengatransaktionerna. Det kan både inge förtroende 
och väcka misstankar hos konsumenter, då kunden ofta länkas ifrån den sida denne 
ursprungligen var på vid själva betaltillfället. Betalas det med något av de två vanligaste 
korttyperna i Sverige, Visa eller Mastercard, används deras egna verifieringsmetoder bestående 
av ett personligt lösenord kopplat till användarens bank (Hansson, F et al 2010). När det gäller 
handel i smartphones är externa företag så som Klarna mobil ofta använt, där ett vanligt sms 
skickas till Klarna, som i sin tur skickar en faktura i slutet på månaden, dock ej kopplad till 
vanliga telefonabonnemangsfakturan. En annan säkerhet som finns för både smartphones och 
datorer är BankID, som fungerar som en elektronisk legitimation. Säkerhetsrisker är bland annat 
virus och trojaner som kan laddas ned av misstag i tron om att det är program eller spel till sin 
mobil. Dessa kan ta över kontrollen över mobilen och även ta reda på information som ges till 
företag vid köp (Hansson, F et al 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Ticnet är den största återförsäljaren av biljetter i norden, ägda av Ticketmaster. 
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5. Ticketmaster 
I detta avsnitt beskrivs företaget Ticketmaster som kommit att påverka projektet då det är den 
största aktören på biljettmarknaden. 

5.1 Bakgrund 
I och med att projektet behandlar evenemangsbiljetter föll det sig naturligt att projektgruppen 
kom i kontakt med Ticketmaster. Anledningen till detta var att Ticketmaster i stort sett har 
monopol på denna biljettmarknad med över 140 miljoner sålda biljetter världen över, årligen.  
 
Processen för ett biljettsälj ser ut som följande. Live Nation6 har samarbeten med artister och 
liknande som erbjuder evenemang. Live Nation bokar artisten och får rättigheter till 
evenemangsbiljetterna som sedan skickas vidare till Ticketmaster. Ticketmaster agerar som en 
central databas som sedan säljer vidare biljetterna till nationella återförsäljare som kan sälja 
dessa i respektive land, i Sverige Ticnet. Då det i projektets uppstart fanns en idé om att  
utveckla Ticnets applikation, tog projektgruppen kontakt med deras huvudkontor i Göteborg 
men blev vidarebefordrade till Ticketmaster i London. Detta på grund av att Ticnet ägs av 
Ticketmaster och alla beslut som är av denna förfrågnings karaktär behandlas av dem. 
Projektgruppen fick kontakt med en person i Ticketmasters organisation som satt på den 
tekniska avdelningen. I ett mail till denna kontakt förklarade projektgruppen kort sin idé.  
 
Detta ledde till att företaget bjöd över projektgruppen till London för ett affärsmöte där de fick 
presentera sin idé mer ingående.  
Under mötet kom det fram att det fanns en möjlighet till att skicka tillbaka en biljett som en 
kund köpt, för att få pengarna tillbaka och göra denna biljett tillgänglig för andra på marknaden 
igen. Detta skede dock genom en krånglig process som innebar att kunden var tvungen att posta 
biljetten med brev tillbaka till Ticketmaster som därefter skulle säkerställa att den var korrekt 
för att sedan göra den tillgänglig för försäljning igen. Projektgruppen gjorde klart vid mötet att 
med deras lösning så skulle hela denna process genomföras mobilt och därmed smidigare, 
billigare och mindre tidskrävande. 
Det blev bestämt att projektgruppen skulle jobba vidare med idén och var välkomna tillbaka när 
de hade en färdig produkt för att diskutera samarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Live Nation är världens största evenemangsplanerare. 
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6. Utvecklingsprocessen 
Nedan följer de aktiviteter som ledde projektet till dess slutgiltiga resultat.  
 

6.1 Research 
Det första som gjordes i projektet var en research för att säkerställa att den tänkta idén 
behandlade ett område som var i behov av en lösning. Via sökningar på internet fann 
projektgruppen en uppsjö aktuella artiklar som berättade om problemet med falska biljetter på 
andrahandsmarknaden. Det som förvånade projektgruppen var att det gavs förslag på lösningar 
såsom att föra in lagar som förbjöd andrahandshandel av biljetter och att biljetter skulle bli 
personliga för att råda bot på problemen. Dessa lösningar gynnar inte kunden och gruppen 
ställde sig frågan varför Ticketmaster inte ville lösa problemet. Svaret på den frågan var att de 
inte förlorar något på problemet. Det kan ge dåligt PR, men eftersom de har i stort sett monopol 
kommer pengarna ändå alltid rulla in. I det läget insåg projektgruppen att det behövs en extern 
resurs, i detta fall projektgruppen, som kommer in i diskussionen och erbjuder en lösning. Detta 
dels för att Ticketmaster inte vill lösa problemet själva och dels för att de inte vill vara 
förknippad med andrahandsmarknaden då denna innehar oärliga aktörer. 

6.2 Biljettköp 
Då det i början av projektidéns uppkomst var tänkt att den skulle bli Ticnets egna applikation för 
smartphones och att det behandlar biljetter så föll det sig naturligt att projektgruppen kollade 
på hur det går till att köpa biljetter i dagsläget. Ticnet ger kunden två alternativ. Det ena av de 
två traditionella tillvägagångsätten innebär att kunden direktbetalar via internet och hämtar ut 
sina biljetter på ett Ticnetombud/ATG‐ombud med hjälp av en pin‐kod. Med det andra 
traditionella sättet bokar kunden en biljett och betalar på plats vid TicnetOmbudet/ATG‐
ombudet.  Sedan erbjuder de att få biljetten skickad direkt till sin mail för att själv kunna skriva 
ut denna. Detta tillvägagångsätt kallas TicketFast och ska vara det enklaste och tryggaste sättet. 
Här krävs att kunden installerar ett program för att kunna öppna biljetten och en laserskrivare 
med en upplösning på minst 300 dpi för att biljetten ska vara utskriven i accepterbar kvalitet. 
(Ticnet, 2012)  
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6.3 Applikationer idag 
Live Nation, som äger Ticnet, har en applikation för smartphones som projektgruppen kollat på. 
Där kan kunden köpa sina biljetter direkt i appen och får därmed en streckkod som används vid 
entrén för att komma in på evenemanget. Denna finns inte tillgänglig för användning i Sverige  
och har fått dålig kritik. (iTunes, 2011) Applikationen fungerar bristfälligt. I recensioner klagas 
det på att captcha‐funktionen7 införts vilket gjort appen långsam och lett till kraschar. 

6.4 Prototyp 
Bidraget som Almi erhöll projektgruppen med gick till programmering av en 
applikationsprototyp. De 20 000 kronor som kom från Almi insåg projektgruppen efter möten 
med applikationsutvecklare inte skulle räckte till att tillverka en fullständig app. Därför togs 
beslutet att prototypen skulle vara en visuell första version, utan avancerade funktioner, som 
skulle ge möjlighet till att visa konceptet på ett enklare och klarare sätt för eventuella 
samarbetspartners. Samtidigt ska det vara möjligt att vidareutveckla denna när en fullständig 
applikation skall tillverkas. 
Efter idégenerering uppkom idén om att erbjuda kunden möjligheten till sektionsutsikt, det vill 
säga att kunden kan få se utsikten från sin plats på arenan mot till exempel scenen eller 
fotbollsplanen. Denna funktion finns i prototypen.  
 
Kontrakt gällande tillverkningen av applikationsprototyp finns bifogad som bilaga F. 

                                                
7 En captcha är en robotfälla på internet, ett test som antas vara lätt att lösa för människor, men 
inte för programvaruagenter. 
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6.5 Swot 

6.5.1 Styrkor 
Säkerheten att veta att den biljett 
som är köpt verkligen är äkta är 
den viktigaste egenskap som 
produkten kommer inneha. Detta 
gäller förstahandsbiljetter men 
främst andrahandshandel av 
biljetter i applikationen. 
Då alla biljetter kommer finnas på 
samma plats, i mobilen, så 
kommer det underlätta för kunden 
då denna inte behöver hålla reda 
på en massa pappersbiljetter om 
personen i fråga har flera event 
den ska på. 
Applikationen kommer därmed 
fungera som en universal 
biljettbas för kundens alla biljetter. 
Det kommer ge en  
mer överskådlig bild och ger kunden en bättre struktur 
bland sina biljettköp och sin biljetthantering. 

6.5.2 Svagheter 
Systemet som innebär att ta sig in på eventet med en mobiltelefon kräver att användaren har 
en smartphone eftersom kunden behöver ladda ner applikationen. Det kommer dock vara 
möjligt för användaren att utnyttja köp och säljfunktionen som finns tillgängligt i systemet via 
den bakomliggande hemsidan. Där kommer denne kunna köpa sin biljett och därefter hämta ut 
den vid ett TicnetOmbud/ATG‐ombud i pappersformat. 
Folk brukar vilja spara sina pappersbiljetter från de evenemang de varit på som ett minne, i vissa 
fall till och med rama in dessa eftersom de varit på sin favoritartist och det därför varit en stor 
händelse i deras liv. Då systemet är mobilt kommer användaren alltså inte få en pappersbiljett. 
Det kommer dock kunna ges alternativ för att uppfylla denna önskan. 
 
Systemet kommer vara ett alternativ till det idag rådande biljettförsäljningssystemet. Det finns 
därför inte någon garanti för att kunderna kommer välja vår tjänst. För att vår tjänst ska anses 
som tillförlitlig behövs en koppling till förstahandsbiljettförsäljarna eller genomförda tester med 
goda resultat som bygger ett förtroende kring produkten.  

Styrkor 
‐ Säker 
‐ Universal 
‐ Pappersbiljetter 
‐ Underlättar 

Svagheter 
‐ Utan 
smartphones 
‐ Spara biljetter 
‐ Användandet 

Möjligheter 
‐ Konkurrens 
‐ Uppdateringar 
‐ Reklam 
 

Hot 
‐ Hackning 
‐ Dåligt PR 
‐ Konkurrenter 
 

Figur 2. Swot-analys 
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6.5.3 Möjligheter 
Det finns idag ingen lösning som löser problemet med andrahandsbiljetter och de bedrägerier 
som förekommer i detta område. Därför kommer tjänsten stå konkurrenslös när den kommer 
lanseras som det ser ut idag.  
 
Då produkten är en applikation för smartphones kommer det gå att uppdatera funktioner i 
tjänsten på ett smidigt sätt, eftersom uppdateringen skickas ut till alla telefoner med appen 
nedladdad. Därefter behöver användaren bara ladda ned uppdateringen och nya funktioner kan 
användas. Kunden kommer lägga högst en minut på en uppdatering. 
 
Det finns möjlighet att sälja reklamplatser i applikationen, något som görs i stor utsträckning. 
Detta påverkar dock telefonens batteritid avsevärt och bör därför diskuteras. 

6.5.4 Hot 
Om någon bryter sig in i systemet och därmed göra systemet osäkert skulle det förstöra 
trovärdigheten för produkten. Då trovärdigheten är av högsta värde för tjänsten så skulle detta  
vara ödesdigert. Därför kommer vikt läggas vid att bygga ett så säkert system som möjligt 
bakom produkten. 
 
Allt som kan få tjänsten att verka tvivelaktig i sin funktion är ytterst negativt. Detta eftersom 
säkerheten är den viktigaste egenskapen system besitter. Det kan vara allt från dåliga 
recensioner till negativa användarkommentarer.  
 
Konkurrens kan komma att uppstå. Det kan bli hård konkurrens om företag med stora 
ekonomiska resurser vill etablera sig inom samma område. Därför är det viktigt att vara först ut 
med tjänsten och bygga ett förtroende kring tjänsten så kunder inte känner behov av att hitta 
en ny applikation som den hellre använder. 

6.6 Test av prototyp 

6.6.1 Test av inträde med applikation 
För att testa prototypen iscensatte projektgruppen ett fiktivt evenemang där en testperson fick 
använda den framtagna prototypen för att komma in i den för tillfället gällande entrén. 
Testpersonen upplevde applikationen, i förhållande till det traditionella tillvägagångsättet med 
pappersbiljetter, som smidigare men framförallt säkrare. Detta eftersom denne visste att 
biljetten i applikationen har en inbyggd validering och därmed alltid är säkerställd och äkta. 
Testpersonen litade mer på en mobil biljett som har ett system bakom sig än en pappersbiljett. 
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6.6.2 Applikationen i sin helhet 
Prototyptestet gav potentiella användare chansen att testa den erbjudna servicen på ett 
praktiskt plan. Testgruppen bestod av fem personer som fanns inom spannet för produktens 
målgrupp. Testet gick till så att testpersonerna fick gå igenom varje steg i applikationen och 
därefter ge kommentarer på de funktioner som fanns tillgängliga samt upplägget. De 
kommentarer som kom upp var bland annat: 
 
Information om aktuell arena, önskan fanns om att få information om arenan som eventet äger 
rum på. Det kan vara till exempel vägbeskrivning till arenan, tåg som går dit eller andra 
transporteringsmöjligheter. Sedan kan även ingångsinformation och allmän fakta om arenan 
vara en uppskattad service.  
 
Lätthanterligt, egenskapen om att kunna förstå applikationen på ett enkelt sätt uppskattas av 
användaren. Därför kommer projektgruppen lägga vikt vid att göra den så lättförståelig och 
enkel som möjligt utan onödiga funktioner som lika gärna kan undvikas.  
 
Seat view, servicen att i ett beställningstillfälle kunna förhandsgranska sin sittplats uppskattades 
av alla i testgruppen. Detta kommer projektgruppen ta fasta på och arbeta för att ge kunder 
möjlighet till denna funktion på så många arenor som möjligt.  
 
Design, enkelhet och stilren är de ord som kommer upp vid testet och är något som 
projektgruppen kommer ha i bakhuvudet när de utvecklar applikationen på det 
utseendemässiga planet. 
 
Enkätundersökningens utformning och fullständig dokumentation av dess resultat finns i bilaga 
A respektive bilaga B. 
 

7. Ticketproof™ 
Detta avsnitt beskriver den färdiga produkten och de tänkta funktioner denna kommer inneha. 
 

7.1 Sammanfattning av produkten  
Produkten i färdig form kommer vara en applikation för iPhones och Androids. Applikationen 
kommer vara ett mobilt alternativ till det i dagsläget användandet av metoder som utnyttjas vid 
biljettköp. Dess huvudsakliga syfte är att underlätta köp av förstahandsbiljetter och säkerställa 
biljettköp på andrahandsmarknaden.  

7.2 Lösning 
Ett evenemang skapas i och med att artisten ger Live Nation rättigheterna till sina 
konsertbiljetter. Ticketmaster får i uppdrag av Live Nation att sälja biljetterna. Applikationen får  
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tillgång till alla de unika biljettkoder som varje enskild biljett innehar. Alla biljetter finns då i 
appens system och är validerade mot Ticketmasters biljettdatabas. Systemet innehåller därmed 
bara säkerställda biljetter som garanterat är korrekta. Kunder kan köpa förstahands‐, och 
andrahandsbiljetter i applikationen och kan sälja dem vidare om de så vill. Eftersom alla biljetter 
i systemet är validerade mot Ticketmasters biljettdatabas så finns ingen risk för att bli bedragen 
med falska biljetter om tjänsten används. Jämfört med att utbyta biljetter på köp och säljsajter 
där det förhandlas med pappersbiljetter så kan kunden vara helt säker på att biljetten i fråga är  
 
 
äkta när den använder vår tjänst eftersom allt sköts mobilt och kontinuerligt valideras, en 
validering kunden inte kan göra med blotta ögat av att se en pappersbiljett den köpt.  
 
Köper inte kunden en biljett via applikationen utan på det traditionella sättet så kommer det 
ändå ges möjlighet till att sälja vidare denna på andrahandsmarknaden via Ticketproof. Den 
unika koden som finns för pappersbiljetten kan föras in i systemet och användas där även om 
den inte är köpt direkt i applikationen. När pappersbiljettens kod lagts in i systemet blir 
pappersbiljetten värdelös, detta eftersom en ny kod genereras för den elektroniska biljetten 
som ersätter pappersbiljettens kod. 

7.3 Applikationen 
Här kommer viktiga delar av applikationen visas upp och förklaras. Bilderna är tagna från den 
tillverkade prototypen. 
 

7.3.1 Startsida 
Det första användaren möts av är en startsida med en 
knapp som leder till dennes profilsida, därefter finns de 
köpta biljetter som kunden innehar. Längst ner ligger 
köp‐ och säljdelen. Profilsidan innehåller information om 
användaren så som hemadress, ifall denne väljer 
betalalternativ faktura eller om ett fysiskt kvitto önskas, 
och användarens kontonummer för snabbare och enklare 
handel. Önskvärt är också att den har mailfunktion med 
vilken användaren kan ha kontakt med andra användare 
och få direktriktad reklam om andra evenemang baserat 
på vilka evenemang som tidigare besökts eller köpts. 
 
Det finns här möjlighet till att komma till förstahands‐ 
och andrahandsmarknaden av biljetter. Går användaren 
in på biljetterna finns där möjlighet till att sälja dessa. 
Detta visas i bilden under rubriken ”Streckkod”. Biljetten 
kommer därefter kunna hittas i andrahandsmarknaden, 
och är därmed tillgänglig för andra användare att köpa. 

Figur 3. Startsida 
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7.3.2 Seat view  
Seat view‐funktionen ger kunden möjlighet till att se hur 
utsikten från olika sektioner på arenan är. Med denna 
funktion kommer inga otrevliga överraskningar när 
kunden kommer till arenan. Det kan vara att sittplatsen 
är bakom en pelare eller dylikt. Det kan hända att kunden 
inte varit på arenan där eventet ska äga rum. Att då ge 
användaren möjlighet till att förhandsgranska utsikten 
från sitt säte anser projektgruppen vara en värdefull 
funktion som även testpersoner ansett som en bra 
service. 
  
Bilden kommer vara ett panoramakort och vara 
scrollningsbar åt sidorna för att ge en så bra känsla som 
möjligt.  

 

7.3.3 Streckkod 
Dagen då eventet äger rum kommer en streckkod 
uppenbara sig i biljetten. Denna kommer vara din garanti 
till att ges inträde till köpt event. Streckkoden kommer 
kunna scannas av arenaansvarigas scanningsutrustning.  
 
Med tanke på att biljetten nu är mobil kommer det inte 
finnas någon risk för att streckkoden skadas och därmed 
riskeras att inte godkännas. Under melodifestivalens final 
2012 blev biljetter som var äkta nekade och stämplad 
som falska för att de inte gick att scannas. (Aftonbladet, 
2012) Pappersbiljetter är i detta skede ett riskabelt 
alternativ. Om streckkoden av någon anledning inte 
skulle gå att scanna i applikationen är det dock mycket 
mer tillförlitligt att denna innehåller en äkta biljett. Detta 
eftersom biljetten kontinuerligt valideras mot 
biljettdatabasen den har sitt ursprung ifrån. Hade den 
inte varit äkta hade den inte kunnat komma in i systemet 
överhuvudtaget och därmed inte kunnat visats som den 
gör i det nämnda hypotetiska fallet.  
 
 

Figur 4. Seat view 

Figur 4. Streckkod 
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8. Affärssystem  
Nedan följer delar av affärsplanen. För affärsplanen i sin helhet se bilaga E. 
 

8.1 Marknaden 
De kunder som tjänsten kommer att tjäna pengar på är främst den grupp av människor som går 
på större evenemang regelbundet. De två största kundkategorierna är män och kvinnor mellan 
18 och 25 år, som går på flest evenemang, inklusive festivaler, samt en grupp av män och 
kvinnor 30 till 40 år som går på större evenemang och är tillräckligt tekniskt bevandrade för att 
tänkas föredra att använda tjänsten framför mer traditionella metoder.  
 
Eftersom evenemangen äger rum i hela Sverige och tjänsten är elektronisk, är inte appen 
geografiskt bunden. Den marknad tjänsten kan komma åt är den totala biljettförsäljningen som 
den tilltänkta partner redan har årligen, vilket gruppen uppskattar till 700 000 sålda biljetter 
årligen. Av denna marknad beräknas att produktens marknadsandel blir ungefär 10 procent. Av 
alla dessa biljetter säljs en betydande del över internet redan idag. Eftersom allt tyder på att 
internethandeln kommer att fortsätta öka och att antalet smartphoneanvändare också kommer 
att fortsätta öka förändras marknaden mer och mer mot en köplösning likt den projektgruppen 
tar fram. Idag räknas att 38 procent av mobilanvändarna i Sverige äger en smartphone och att 
det finns cirka 4 miljoner smartphones i bruk. Försäljningen av smartphones ökade mellan 2010 
och 2011 med 50 procent8.  
 
Eftersom en aktör har i princip monopol på biljettförsäljning och att projektgruppens företag 
kommer att behöva alliera sig med det företaget blir konkurrenssituationen på den svenska 
marknaden angenäm. Det finns inga företag som i dagsläget har en tjänst lik Ticketproof. Dock 
finns redan aktörer på den internationella marknaden och dessa blir svåra att konkurrera mot 
då de redan har den typ av samarbete med det ledande företaget utomlands. 
 

8.2 Marknadsplan 
Projektetgruppen kan via ett samarbete med en etablerad aktör bli omnämnda som en 
trovärdig organisation. Projektgruppen har haft kontakt med Hallands fotbollsförbund som varit 
öppna för att låta dem testa sin produkt på mindre evenemang i deras verksamhet. Genom 
dessa tester kan det byggas en trovärdighet för produkten, en trovärdighet som leder till att 
flera organisationer likt Hallands fotbollsförbund vill använda Ticketproof. I ett senare skede 
kommer marknaden bearbetas genom en större aktör som samarbetspartner. 
 
Själva applikationen kostar ingenting att ladda ner, utan är fri för vem som helst. Att lägga upp 
en biljett som redan ägs för försäljning är också gratis. Det som genererar pengar är i stället en 
avgift som tas ut vid varje köpt biljett. På det viset blir det de som har störst vinning av att  
                                                
8 Information: http://www.stockholm.se/KulturFritid/Upptack‐Stockholm/Fragor‐och‐svar‐om‐
appen/?minlista 
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använda applikationen som betalar, samtidigt som det är ett smidigt och gratis system för de 
andra personerna som finns med i bilden, säljarna. Eftersom det är smidigt och gratis blir det 
svårt att motivera varför kunder skulle använda sig av ett annat system och således blir det en 
win‐win – situation för båda inblandade parter.  
 
Priset som kunden betalar för att använda tjänsten kommer baseras på en procentsats av 
biljettens pris. Priset kommer därför bero på hur mycket den enskilda biljetten i fråga kostar. 
Procentsatsen kommer vara 10 procent vilket projektgruppen bestämt efter en 
enkätundersökning9. Om en andrahandsbiljett läggs ut i systemet kommer procentsatsen lägga 
på en kostnad av 10 procent av det priset som den lagts ut för. Det vill säga, om en biljett läggs 
ut för 300 kronor läggs det på 30 kronor till priset, alltså 10 procent. Kunden betalar 330 kronor 
där 30 kronor är det framtida företagets vinst. 

8.3 Produktionsprocessen 
Applikationen kommer att tillverkas av den redan använda leverantören Apping AB som valts då 
gruppen ser dem som kompetenta inom området och att de har haft kontakt med dem tidigare 
så de vet bakgrunden till projektet. Det är också före detta studenter från samma högskola som 
är företagsgrundarna och som därför arbetar till ett något reducerat pris. Bokföringen kommer 
att göras av företagsskaparna då tillräcklig kompetens bedöms finnas.  

8.4 Ekonomiska kalkyler 
Om det utgås från att projektgruppen får ett samarbete med Ticketmaster och således får 
gratishjälp för att öka användandet av applikationen genom att det står på deras hemsida att 
kunder kan använda Ticketproofs system. Då kan det räknas ut hur många biljetter Ticketproof 
skulle behöva behandla för att nå break even. Om det bara räknas på första året, då 
projektgruppen har den produktmässiga fasta kostnaden, skulle det krävas att systemet sålde 
17 500 biljetter enligt nedan. Om det räknas med att projektgruppen redan första året får 10 
procent av den totala marknaden, det vill säga ungefär 5800 biljetter i månaden, når de break 
even efter tre månader.  
 
Serverkostnader för bakomliggande system (årligen): 2000x12 = 24 000 kr 
10 procent av genomsnittspris per såld biljett: 0,10x300=30 kr 
Fast kostnad för tillverkning av applikation och enkel hemsida: 500 000 kr 
Det ger formeln 500 000 + 24 000 = 30 X, där X är sålda biljetter.  
524 000 / 30 = 17 466,66 vilket ungefär är 17500 biljetter 
 
I denna kalkyl har inte någon lön tagits ut. Om det skulle räknas med det andra året, då fasta 
kostnader för själva produkten blir serverkostnaden och de rörliga kostnaderna blir underhålls‐ 
och uppdateringskostnader.  
 
 
                                                
9 För resultat, se bilaga B. 
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Om det uppskattas att serverkostnaden blir detsamma som året innan och att underhålls‐ och 
uppdateringskostnader uppgår till runt 100 000 kronor uppskattat. Lön för två personer till att 
börja med uppgår till 18 000 kronor i månaden per person. Det ger följande: 
 
100 000 + 24 000 + 432 000 = 30 X, där X återigen är antal sålda biljetter. 
556 000 / 30 = 18 533,33 vilket ungefär är 18 500 biljetter årligen efter första året. 
 
Eftersom att det räknas med att ungefär 10 procent av den totala biljettförsäljningen som den 
tilltänkta samarbetspartner har idag kan vara en rimlig marknad bör ligga över break even då 
denna marknad är uppskattad till 70 000 biljetter årligen. Andra året skulle också kräva tre 
månaders försäljning för att täcka kostnaderna. Övriga nio månader genererar bara vinst. Då e‐
marknaden är en snabb marknad och att den kontrolleras av vår partner kommer det gå fort att 
komma upp i de marknadsandelar gruppen siktar på, således kan eventuellt lön plockas ut 
redan första året.  

8.5 Tidplan 
En tidplan med aktiviteter som kommer utföras efter examen har skrivits ner i visuell form. 
Denna finns bifogad som bilaga C. 
 

9. Diskussion 
Projektets syfte har tyvärr inte riktigt uppfyllts av den enkla anledningen att den enda 
samarbetspartner som vi kunnat kontakta, då de har i stort sett monopol på marknaden, inte 
velat ha ett samarbete med oss i ett så här tidigt läge då de inte varit intresserade att gå in med 
de pengar som projektet behöver för att utvecklas. Det leder oss in på det andra som gjort att vi 
inte nått upp till syftet, det vill säga brist på pengar som diskuteras nedan. Att bedöma ett 
projekts svårighetsgrad är ofta svårt när man börjar med det. Vissa nyckelfaktorer, som tycktes 
överkomliga vid uppstarten visade sig vara krångligare än väntat. Att hantera dessa svårigheter 
är dock en del i utmaningen. Projektets själva uppkomst skedde i samband med att gruppen 
läste några artiklar på internet angående bedrägerier på biljettmarknaden. Detta väckte intresse 
och en omfattande research ledde fram till att projektet kändes relevant. Det visade sig att det 
fanns väldigt många fall av bedrägerier som uppmärksammats i tidningar och under projektets 
gång har fler och fler artiklar dykt upp. För att få mer ingående information från en av de 
inblandade parterna har projektgruppen också använt sig av nätverkande i stor utsträckning. 
Detta också eftersom en viktig faktor har varit att få kontakt med de ledande företagen i 
branschen, så ett samarbete av någon form kunnat upprättas. Denna kontakt har också blivit av 
vilket är ett gott bevis på att projektet har haft, och fortsatt har, en mening, precis som vår 
research visat. Kontakten har varit viktig då det dels givit gruppen en bra bild av vad som finns 
idag samt ungefär vad som kan tänkas vara i görningen inom den närmaste framtiden från 
nämnda ledande aktör. Gruppen har även använt tidigare nämnda tidningar för att få publicitet 
genom en intervju och på så sätt visa upp relevansen för eventuella investerare i framtiden.  
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Denna artikel har dock ej hunnit publicerats än. Men även detta visar på relevansen för 
projektet, problemen är stora och inga lösningar tycks finnas. 
 
Ett problem för projektet har varit att få in pengar för att kunna utveckla en funktionsprototyp. 
De pengar som funnits har kommit från ALMI, men räckte bara till en enklare applikation för att 
rent visuellt visa på hur biljetter skulle kunna köpas och säljas. En smärre missbedömning kan ha 
varit att välja att göra den just visuell. Dock är det tveksamt om de pengar vi fått hade räckt till 
särskilt mycket mer. Hade pengarna räckt till för att göra själva applikationen mer 
funktionsprototypmässig, hade det förmodligen inte pengarna räckt till att täcka kostnader för 
ett bakomliggande system ändå, vilket skulle ha gjort att applikationen ändå inte blivit möjlig att 
testa på ett riktigt evenemang. Då det är ganska mycket pengar vi talar om, mellan 300 000 och 
500 000 kronor, så är det inte det enklaste av uppgifter att få investerare intresserade.  
 
Ett annat beslut som möjligen skulle kunna vara ett felbeslut är att vi valde att tillverka 
applikationen via Apping AB, då det senare i projektet visat sig att det finns mycket billigare 
alternativ om man gör en beställning via internetföretag istället. Dock får man i de fallen ingen 
personlig kontakt, man får svårare att korregera små fel och det skulle ske på engelska vilket 
eventuellt skulle kunna leda till missförstånd. Sedan är det oklart vilka av de företagen som är 
seriösa och vilka som inte är det.  
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Bilaga A: Enkätundersökning 
 
Enkätundersökning      
 
Tänk dig att biljetterna i frågorna är eventbiljetter, till exempel sport‐, festival‐ eller 
konsertbiljetter 
 
1. Hur mycket är du beredd att betala extra för att validera din biljett och säkerställa att 
den är legitim om den kostar 300 kr? 
 
2. Ser du det som ett problem att tvingas hantera biljetter i pappersformat? 
 
3. Är du beredd att köpa biljetter i andra hand via internet, i läget som det ser ut idag? 
 
4. Skulle du lita på applikationen även om det inte finns ett nära samband till en 
certifierad biljettåterförsäljare? 
 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga B: Enkätundersökning resultat 
 
En undersökning har gjorde för att se ungefär hur mycket kunder till evenemang skulle 
vara villiga att betala extra för att säkerställa att biljetten man har i sin ägo är äkta. Vi har 
använt 300 kronor som ursprungspris på biljetten då det är ett ganska vanligt pris och den 
del av marknaden där det finns flest kunder. Skalan visar hur många procents pålägg man 
kan tänka sig att lägga på. Genomsnittsvärdet var ungefär 16 procent, vilket är lite högre 
än de 10 procent vi räknat med. Det ger oss lite marginal till vad kunderna är beredda att 
betala, vilken framställer oss som ett bra företag, då vi är billigare än vad vi skulle kunna 
vara. 
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Bilaga C: Tidplan framtiden 

 

 

 

 
 
Aktiviteter                                   Vecka  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 

                                                                              
 Sökning av finansieringshjälp                                                                            
 Kontakt med samarbetspartner                                                                            
 Utveckling av idé                                                                            
 Tillverkning av fungerande produkt                                                                            
 Test av produkt                                                                            
 Tillverka klar produkt                                                                            
 Kontakt med applikationstillverkare                                                                            
 Börja användas                                                                            
 Utvärdering av produkt                                                                            
 

                                                     
                                                     
 

48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

 
                                                                             

Sökning av finansieringshjälp                                                                               
Kontakt med samarbetspartner                                                                               
Utveckling av idé                                                                               
Tillverkning av fungerande produkt                                                                               
Test av produkt                                                                               
Tillverka klar produkt                                                                               
Kontakt med applikationstillverkare                                                                               
Börja användas                                                                               
Utvärdering av produkt                                                                               
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Bilaga D: Canvas 
 
Målgrupp 
 

1. För vem skapar vi mervärde? 
Vi skapar mervärde för konsumenter som köper biljetter på andrahandsmarknaden. 
Ett säkrare system ger mervärde i form av att vara säker på att komma in på köpt 
event, (och därmed inte eventuellt behöva lägga pengar på resa till event utan 
garanti att komma in.) 
2. Vem är vår viktigaste kund? 
Dom som går på stora event (typ Springsteen, eller festivaler)  

 
Erbjudande 

1. Vilket mervärde levererar vi till kund? 
Säker på att komma in på event, trygghet. 
2. Vilket av kundens problem löser vi? 
Validering av biljett, slippa pappersbiljetter. 
3. Vilket behov tillfredställer vi? 
Andrahandsmarknadens trovärdighet, ett säkert alternativ. 
4. Vilken kombination av produkter och tjänster erbjuder vi varje målgrupp? 
Säkerhet, bekvämlighet, struktur (allt på samma ställe). 

 
Kanaler 

1. Genom vilka kanaler vill målgruppen bli nådd? 
Ticnet, internet, appstore. 
2. Hur når vi dom nu? 
– 
3. Hur är våra kanaler integrerade 
– 
4. Vilken fungerar bäst? 
Ticnet 
5. Vilka är mest kostnadseffektiva? 
Alla lika. 
6. Hur integrerar vi dom med kundens rutiner? 
Ticnet rekommenderar vår tjänst vid köp av biljett. 

 
Kundrelation 

1. Vilken typ av relation förväntar sig varje målgrupp att vi upprättar och 
underhåller? 

Ingen speciell. Kanske specialerbjudande för aktivt användande av vår app.  
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Intäktströmmar 

1. För vilket mervärde är kunden verkligen villig att betala? 
Ett vattentätt system, mobila biljetter. 
2. För vad betalar dom nu? 
Biljetter som inte är validerade dvs osäkra. 
3. Hur betalar dom nu? 
Blocket‐style (Inte riktigt koll på hur det går till). 
4. Hur föredrar dom att betala? 
–  
5. Hur mycket bidrar varje intäktsström till de totala intäkterna? 
Varierar med tanke på biljettens pris. 

 
Nyckelresurser 

1. Vilka nyckelresurser är vitala för vårt erbjudande? 
Databas, validering, samarbete för att öka trovärdigheten, startkapital. 
2. Vilka nyckelresurser är vitala för våra kanaler? 
Gott samarbete med applikationstillverkare och Ticnet. 
3. Vilka nyckelresurser är vitala för våra kundrelationer? 
Samarbete med Ticnet. 
4. Vilka nyckelresurser är vitala för våra intäktströmmar? 
Se ovan. 

 
Nyckelaktiviteter 

1. Vilka nyckelaktiviteter är vitala för vårt erbjudande? 
Evenemang. 
2. Vilka nyckelaktiviteter är vitala för våra kanaler 
‐ 
3. Vilka nyckelaktiviteter är vitala för våra kundrelationer? 
Uppdateringar. 
4. Vilka nyckelaktiviteter är vitala för våra intäktströmmar? 
Användande av applikationen. 

 
Nyckelpartners 

1. Vilka är våra nyckelpartners? 
Ticketmaster, Ticnet, Applikationstillverkare (Apping) websidetillverkare. 
2. Vilka är våra nyckelleverantörer? 
Apping, hemsidetillverkarex. 
3. Vilka nyckelresurser kommer från från partners? 
Databas, trovärdigheten,  
4. Vilka nyckelaktiviteter utförs av partners? 
Arrangerar evenemang, uppdaterar tjänsten. 
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Kostnadsstruktur 

1. Vilka är de viktigaste kostnadsdrivarna i vår affärsmodell?Uppdateringar av 
applikationen och dess bakomliggande system, serverkostnader för databasen. 

2. Vilka nyckelresurser är dyrast? 
Applikationstillverkningen. 
3. Vilka nyckelaktiviteter är dyrast? 
Affärsresor.
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Bilaga E: Affärsplan 
 
Verksamhet 
Mobilappliktion för biljettförsäljning.  
 
Sammanfattning 
Vi ska starta ett företag på science park i Halmstad baserat på ett examensarbete vi 
håller på med. Mobilapplikationen kommer behandla biljettförsäljning, främst i andra 
hand där falska biljetter ska bekämpas. Uppskattningsvis kommer starten ske i juni 
2012. 
 
Affärsidé 
Vår affärsidé är att tillhandahålla ett komplett och säkert system för biljettransaktioner, 
både mellan återförsäljare och konsument och konsumenter emellan, för att minimera 
arbetsinsats för såväl köpare som säljare samt minimera andelen falska biljetter på 
marknaden och på så sätt öka kundnöjdheten och på sikt även återförsäljare av 
biljetters lönsamhet. 
 
Företagets omvärld 
 
Kunder 
De kunder vi kommer att tjäna pengar på är främst den grupp av människor som går på 
större evenemang ganska regelbundet. De två största kundkategorierna är män och 
kvinnor mellan 18 och 25 år, som går på flest evenemang, inklusive festivaler, samt en 
grupp av män och kvinnor 30 till 40 år som går på större evenemang och är tillräckligt 
tekniskt bevandrade för att tänkas föredra att använda tjänsten framför mer 
traditionella metoder.  
 
Marknad 
Eftersom evenemangen äger rum i hela Sverige och tjänsten är elektronisk är vi inte 
geografiskt bundna. Den marknad vi kan komma åt är den totala biljettförsäljningen 
som vår tilltänkta partner redan har årligen, vilket är svårt att uppskatta men minst 700 
000 sålda biljetter årligen. Av denna marknad beräknar vi att vår marknadsandel blir 
ungefär 10 procent. Av alla dessa biljetter säljs en betydande del över internet redan 
idag. Eftersom allt tyder på att internethandeln bara kommer att fortsätta öka och att 
antalet smartphoneanvändare också kommer att fortsätta öka förändras marknaden 
mer och mer mot en köplösning lik den vi tar fram.  Idag räknar man med att ungefär 38 
procent av mobilanvändarna i Sverige äger en smartphone och att det finns ungefär 4 
miljoner smartphones i bruk. Försäljningen av smartphones ökade mellan 2010 och  
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2011 med 50 procent. (http://www.stockholm.se/KulturFritid/Upptack‐
Stockholm/Fragor‐och‐svar‐om‐appen/?minlista=)  
 
 
Konkurrenter 
Eftersom en aktör har i princip monopol på biljettförsäljning och att vårt företag 
kommer att behöva alliera sig med det företaget blir konkurrenssituationen på den 
svenska marknaden ganska angenäm. Det finns inga företag som i dagsläget har en 
tjänst lik vår. Dock finns redan aktörer på den internationella marknaden och dessa blir 
svåra att konkurrera mot då de redan har den typ av samarbete med det ledande 
företaget utomlands. 
 
Företagets konkurrenskraftighet 
 
Tjänsten 
Den tjänst vi erbjuder är ett säkert system för att köpa och sälja biljetter, både från 
förstahandsförsäljaren men även mellan konsumenter på andrahandsmarknaden. 
Tjänsten är främst en applikation för smartphones, men även en hemsida kommer att 
finnas för dem som saknar en smartphone. För att veta att biljetten man innehar är äkta 
sker kontinuerlig kontakt med en databas som behandlar samtliga biljetter som finns för 
ett visst evenemang.  Tjänsten innehåller även en mängd andra funktioner för att öka 
upplevelsen när tjänsten används. Exempel på det kan vara en funktion för att se hur 
utsikten ser ut från den plats man är på väg att boka eller en karta över området som 
evenemanget är på.  
 
Sälja, betala, leverera 
Själva applikationen kostar ingenting att ladda ner, utan är fri för vem som helst. Att 
lägga upp en biljett man redan äger för försäljning är också gratis. Det som genererar 
pengar är i stället att en liten avgift tas ut på varje köpt biljett. På det viset blir det de 
som har störst vinning av att använda applikationen som betalar, samtidigt som det är 
ett smidigt och gratis system för de andra personerna som finns med i bilden, säljarna. 
Eftersom det är så smidigt och gratis blir det svårt att motivera varför man skulle 
använda sig av ett annat system och således blir det en win‐win – situation för båda 
inblandade parter.  
 
Marknadsbearbetning 
Via ett samarbete med etablerad aktör bli omnämnda som en trovärdig organisation. Vi 
har haft kontakt med Hallands fotbollsförbund som varit öppen att låta oss testa vår 
produkt på mindre evenemang i deras verksamhet. Genom dessa tester kan det byggas 
en trovärdighet för vår produkt, en trovärdighet som leder till att flera organisationer, 
likt Hallands fotbollsförbund, vill använda. I ett senare skede kommer marknaden 
bearbetas genom en större aktör som samarbetspartner. 
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Pris 
Priset som kunden betalar för att använda vår tjänst kommer baseras på en procentsats 
av biljettens pris. Priset kommer därför bero på hur mycket den enskilda biljetten i fråga 
kostar. Procentsatsen kommer vara 10 procent vilket vi bestämt efter en 
enkätundersökning. Om en andrahandsbiljett läggs ut i vårt system kommer 
procentsatsen lägga på en kostnad av 10 procent av det priset som den lagts ut för. Det 
vill säga, om en biljett läggs ut för 300 kronor  
 
läggs det på 30 kronor till priset, alltså 10 procent. Kunden betalar 330 kronor där 30 
kronor är vår vinst. 
 
Hållbar verksamhet 
Applikationen kommer att tillverkas av vår leverantör Apping AB som vi valt då vi ser 
dem som kompetenta inom området och att vi har haft kontakt med dem tidigare så de 
vet vad allt handlar om. Det är också gamla studenter från samma högskola som 
företagsgrundarna och som därför arbetar till ett något reducerat pris. Bokföringsbiten 
kommer att göras av företagsskaparna då tillräcklig kompetens bedöms finnas.  
 
Styrkor och svagheter 
En styrka med tjänsten är att det löser ett väldigt aktuellt problem som i dagsläget inte 
är löst på något sätt. Det är också en marknad som ökar och därav blir en styrka att vi 
ligger helt rätt i tiden. En svaghet med tjänsten är att vi är helt beroende av ett 
samarbete med den tidigare nämnda aktören på den svenska marknaden, i annat fall 
blir det svårt att nå ut till konsumenterna. 
 
Budget 
Ett finansieringsstöd från Almi Företagspartner AB, á 20 000 kronor, har använts till 
prototyptillverkning. Bidraget från Lektor Sten Fåhrés minnesfond, á 2000 kronor, 
användes vid studieresa. 
För att göra en fullständig produkt som går att använda beräknar vi att det krävs mellan 
300 000 och 500 000 kronor, för att programmera applikationen och göra ett 
backupsystem som sköter alla transaktioner och ser till så att biljetterna är äkta. Då har 
vi räknat med att websidan inte behöver speciellt mycket design bör den inte kosta 
speciellt mycket att programmera, men det är inte av högsta prioritet och således inget 
vi har någon direkt beräkning på i nuläget. 
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