
QR-kodernas intåg 
för nytta och nöje! 

Föredrag  av Stig Ottosson om smarta 

"självlänkande" streckkoder som vi kommer att se 

alltmer av i framtiden.                            
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2010 introducerades iPad. "Is 
there room for a third category of 
device in the world, something 
that’s between a laptop and a 
smartphone?”  hade Steve Jobs 
dessförinnan frågat. 

Något stort hände 2007 och 2010 

2007 introducerades  iPhone, 
vilket blev starten för en ny 
produktkategori  kallad 
“smartphones” 

http://www.pcmag.com/slideshow/story/295265/history-of-the-ipad/1
http://obamapacman.com/wp-content/uploads/2011/08/iPhone-Evolution-iPhone-5-Rumored-specs.jpg


Webbvärlden ur exponeringssynpunkt från 2010 

Server/värddator 
-  Sedan 2009 allt mer 
tillgängligt via ”molnet” 

Internet 
(digital motorväg) 

Hemsida 

PC / Mac Smarta mobiler 
(Smarta telefoner & 
läsplattor) 

Hemsida (HTML) 
   Mobil hemsida (HTML) 
       Appar (Android, Apple) 



“Though cloud computing often is little 
understood, it is among the hot 
technologies for 2009” – Wall Street 
Journal 2009 

Molnet – cloud computing 

Wide Area Network förkortat WAN är inom 
datorkommunikationen ett datornätverk som är så 
stort att det omfattar exempelvis ett land eller 
globala landmassor. Det huvudsakliga exemplet är 
Internet, men även det svenska 
universitetsdatanätet Sunet är ett WAN. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorkommunikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorn%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunet


Feta och tunna klienter 

Molnet - cloud computing 
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Internetdelning 

Internet 
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Webbvärlden ur exponeringssynpunkt - hemmalösningen 



 
• Sökningar på mobila sökmotorer har mer än fyrdubblats sedan 2010 till 
idag 

 
• Enligt Morgan Stanley kommer mobilsurfandet att gå om surfandet från 
traditionella datorer innan 2015 
 
• Det kommer finnas en mobil enhet för varje person på jorden under 2015 
 
 

Därför är det viktigt att webbsidorna kan läsas i mobila enheter! 

Utvecklingen vad gäller webbanvändning 





En mobil hemsida, eller mobil webbplats, är benämningen på en 
hemsida som är optimerad i både layout och innehåll för användning via 
en mobil enhet. En app (förkortning för applikation) är också optimerad 
för en mobil enhet men programmerad på ett annat sätt än en mobil 
hemsida. 
 
En anledning till att skaffa en mobil hemsida är att många s.k. 
”smartphones” -  “smarta telefoner” med webbläsare inte stödjer flash-
filer. Sådana hemsidor eller inslag på hemsidorna kan därför inte visas 
vid mobilsökning. 
 
Nedladdningstiderna för en mobil webbplats / app i en smartphone är 
mycket kortare än för en traditionell hemsida.  Därför kan det finnas 
anledning att ha både en vanlig webbplats och en mobil webbplats / 
app. Den mobila webbplatsen /appen  känner av om användaren går in 
via en mobiltelefon och laddar då automatiskt mobilsidan /appen i 
stället för den ordinarie hemsidan. 

Skillnaden mellan en mobil webbplats och en app 



Fler skillnader 

En mobil webbsida – också kallad Webbapp - är en webbsida, anpassad för 
mobiltelefonens skärm som man besöker via telefonens webbläsare. 
Gränssnittet påminner starkt om den vanliga appens. Använder man ett 
webbpubliceringsverktyg är det enkelt att uppgradera webbsidan. 
 
En vanlig app, eller ”native app”, laddar man ner från App Store eller Google 
Play. Vanliga appar utvecklas i unika plattformar för respektive telefontillverkare 
varför man inte kan använda en app anpassad för iPhone i en Android-telefon. 
En native app tar effektivt tillvara på telefonens övriga funktioner, exempelvis 
kamera och GPS. Man kan sälja appar! 



Mobilanpassad webbplats eller app? 

Det finns egentligen inget behov av en app så länge det handlar om 
envägskommunikation.  
 
En tvåvägskommunikation mellan en användare och appen – är t ex 
om du äter en viss medicin tre gånger om dagen. Den skall tas med x 
antal timmar mellan varje intag. Du måste själv mata in tidpunkterna 
i appen för att nästa påminnelse ska hamna rätt och din smartphone 
påminna dig om medicinintaget.  
 
Största fördelen med en mobilanpassad webbplats är 
investeringskostnaden. Istället för att ta fram en app vardera för 
Iphone och Android (och därmed låsa ute användare som har 
Symbian, Windows Mobile, osv) innebär en mobilanpassad 
webbplats så att det räcker med en (plattformsoberoende) version. 
Justeringar är smidigare att göra för en webbplats eftersom det 
handlar om ändringar i befintlig kodbas.  



QR = Quick Response 

QR-kod 

Smartphone med 
QR-läsare (app) 

Visas i fönstret på 
smartphonen 

Gratisappar: neoreader och i-nigma 

QR-koden (Quick Response) utvecklades 1994 av det japanska företaget Denso. 
Den är en vidareutveckling av EAN-koden. Statistik från Google Trender visar att 
sökning via QR-koder har ökat kraftigt sedan slutet 2009. 



Det finns fler kodsystem än QR-koder 



En QR-kod är en tvådimensionell streckkod 



Uppbyggnad 

Läsriktning 



Mobil webbplats / App: 
 
• Information om utbildningen 
• Ansökningsblankett 
• Kontakta oss 
• Vägbeskrivning (Google) 
• Länk till vanliga hemsidan 

Ett exempel på mobil webbplats / app som nås från 
en QR-kod 



QR-koder som sanningsvittnen 





Om du är lärare, testa någon av Stig Ottossons 
böcker i innovationsteknik och produktutveckling. 
Maila på info@ottosson.biz och beställ ett 
referensexemplar för 100 kr/st inkl. frakt! 
 
Se mera om böckerna på 
http://www.ottosson.biz/?p=119 
 

QR-koden som intresseväckare 

mailto:info@ottosson.biz
http://www.ottosson.biz/?p=119




Läsavstånd 
 
Ca 20 x basen 
 
Här ca 100 m 



Riksbanken har presenterat vårt lands nya sedlar. QR-koden är en länk till 
www.riksbanken.se. 

Nya 500-kronorssedeln 





QR-koderna behöver inte vara tråkiga! 
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Här har inte 
kreativiteten 
räckt hela 
vägen! 



Mycket finns att göra. Här följer några exempel 



Tillagningsförslag 



Inte bara 
telefonnummer 
i framtiden! 

Bruksanvisningar 



ICE - In Case of Emergency  
 

QR-kod klistrad t.ex. på mobilen 



Skanning 

QR-kod klistrad t.ex. på mobilen 



Streckkod på gravsten leder till digital minnessida 





Frågor? Ring: 

Tack för intresset! 


