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Den första streckkoden som dessutom kunde avläsas, kallad Piltavlan, 
uppfanns 1949 och patenterades 1952 av de amerikanska 
ingenjörerna Norman Woodland och Bernard Silver.[1] De fick idén att 
kombinera bioprojektorernas optiska avläsning av ljudspåret 
med morsealfabetets korta och långa signaler

Streckkoder
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Var används streckkoder?
Jo framför allt i handeln, kolla nästa 
gång du handlar.

Streckkoder

Denna kod identifierar varan, oavsett vart i 
världen den sänds. Det finns mer än 200 
olika streckkodssystem, men det mest 
utbredda är det vi känner till från varorna 
på matvaruaffärernas hyllor, den så 
kallade EAN-koden. Namnet står för 
European Article Number.

Streckkoder
Streckkoden är varornas personnummer. Denna kod identifierar varan, oavsett vart i 
världen den sänds. Det finns mer än 200 olika streckkodssystem, men det mest 
utbredda är det vi känner till från varorna på matvaruaffärernas hyllor, den så kallade 
EAN-koden. Namnet står för European Article Number.
Streckkodssystemet använder sig av det binära talsystemet, som är alla datorers språk. I 
detta system, även kallat totalsystemet, skriver man alla tal som en kombination av 
nollor och ettor.
De mörka strecken är ettor, medan de vita mellanrummen är nollor. Är ett mörkt streck 
brett, betyder det att det står flera ettor efter varandra, och på samma sätt anger de 
vita mellanrummens bredd antalet nollor.
Det finns fyra olika bredder på streck och mellanrum, och i och med det blir det möjligt 
att skriva alla siffror mellan noll och nio. När expediten drar varan förbi scannern, 
avläses streckkoden av en laserljusstråle på mindre än en sekund.
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QR-koder

QR-koder

QR-koder är en sorts grafisk kod i rutform med ett svartvitt mönster. Den officiella svenska 
beteckningen är rutkoder till skillnad från de vanligare streckkoderna.
En QR-kod är, precis som streckkoderna, avsedd för optisk avläsning, men i stället för att peka på en 
produkt i en databas leder ofta en QR-kod till en webbsida eller en app.

QR-koder används ofta i reklamsammanhang för att via mer information om en produkt. De kan 
finnas i broschyrer, tidningar, manualer eller liknande, men också intill museiföremål eller på andra 
ställen där man vill ge betraktaren med information.
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QR-kod, från engelskans Quick Response, är en patenterad och namnskyddad 
standard för rutkoder; tvådimensionella koder för optisk avläsning. Den 
utvecklades av det japanska företaget Denso 1994 för att lösa EAN-kodens 
begränsningar, och är mycket vanlig i Japan.[1] [2]

QR-koder har på senare tid blivit vanliga i stora delar av världen, bland annat för 
att olika former av rutkodsläsare finns tillgängliga eller färdiginstallerade 
som applikationer i de flesta mobiltelefoner[3] och surfplattor.

Även i Sverige har användningen av QR-koder ökat. Från 2012 till 2013 har 
användningen ökat med ungefär 46% och det är i åldersgruppen 15–22 år som 
ökningen är störst.[4]

Enligt en kanadensisk undersökning år 2010 växte användningen av QR-koder 
mycket snabbt i Nordamerika[5] och förväntades öka även i andra delar av världen

Hur skannar man QR-koden

.
Skanna QR-kod i iOS

Det är enkelt att skanna QR-koder med en iPhone eller iPad:
Starta kameraappen och välj huvudkameran på telefonens baksida.
Rikta kameran mot en QR-kod
När QR-koden är identifierad visas en notifikation överst på skärmen. Tryck på den för att aktivera länken som QR-
koden hänvisar till.

Skanna QR-kod i Android

I en Androidenheter skiljer tillvägagångssättet mellan olika modeller och tillverkare.
I de flesta Androidenheter fungerar det på samma sätt som i iOS, det vill säga att det räcker att rikta 
huvudkameran mot QR-koden. I vissa fall kärvs det dock en app för att läsa QR-koder.
Om det behövs en app i din enhet rekommenderar via appen QR- & streckkodsläsare som finns i Play Butik.
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Vad kan man använda QR koder till?

http://digitalastadsmuseer.stockhol
m.se7FOTOWEB/ARCHIVES/5021-
hISTORISKA-FOTOGRAFIER OSV

I denna QR kod står det 

Från Stockholms stadsmuseum

QR koder

Körkortet
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QR koder

Menyn på krogen

QR koder

En del transportföretag använder QR-koder som kan innehålla adresser både 
till mottagare och avsändare.

QR-koder kan även innehålla kontaktuppgifter, likt ett visitkort. Koden kan då 
scannas in till en elektronisk adressbok och automatiskt lägga till uppgifter 
såsom namn, telefonnummer och adresser. I och med att många modernare 
mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas 
användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas 
på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-
kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller 
mer information.
På flera håll i världen, t.ex. i Japan och Uruguay, används QR-koder på 
gravstenar för att ge information om de avlidna personerna.[7]. I Sverige är 
Harplinge kyrkogård i Halland först med QR-koder vid gravarna, enligt uppgift 
från Sveriges Radios P4 Halland, publicerad 2020-07-13.
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QR koder

Bibliotek har börjat använda QR-koder på böckerna och i detaljposterna i bibliotekets 
katalog, där QR-koden är en webbadress till bokens detaljpostvisning i 
mobilwebbkatalogen. [8][9]

Inom förskola och skola har QR-koder börjat användas som hjälpmedel för barns 
lärande. Genom att använda digitala verktyg i undervisningen följer lärarna barnens 
intressen och gör undervisningen rolig och intressant genom spänningsmomentet. 
Det finns många olika användningsområden, som skattjakt, filmprojekt, presentation 
av t.ex. ett konstverk, bokrecensioner, digital orientering, utdelning av instruktioner 
och mycket mera. Med hjälp av QR-koder blir dokumentationen både analog och 
digital: ett sätt att kunna följa barnens utveckling både genom ljud och bild.

QR koder

Gör egna QR-koder i Google Chrome

I Google Chrome kan du enkelt skapa egna QR-
koder till hemsidor:
Öppna hemsidan som QR-koden ska leda till.
Klicka i adressfältet.
Klicka på ikonen till höger i adressfältet vid sidan 
av stjärnan.
Klicka på Ladda ned under QR-koden som nu 
visas. Bilden sparas som en png-fil i mappen 
Hämtade filer.
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Meddelande verktyg

Meddelande verktyg

Sms (eller SMS, från engelskans short message service) är 
en tjänst för korta textmeddelanden, eller sms, som sänds 
mellan mobiltelefoner eller mellan dator och 
mobiltelefon. Ett textmeddelande via sms kan av tekniska 
skäl i mobiltelefonsystemen bestå av högst 160 tecken, 
men telefonerna delar upp längre texter i flera sms, vilka 
mottagande telefoner av nyare sort, 
såsom smarttelefoner sedan kan sammanfoga till en 
helhet igen.
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Meddelande verktyg

Mms (eller MMS, efter engelskans Multimedia Messaging 
Service), är en vidareutveckling av sms. Skillnaden är att 
med mms kan man inte bara skicka textmeddelanden utan 
även multimediemeddelanden mellan mobiltelefoner. 
Multimediameddelanden är exempelvis digitala 
fotografier, musik, text och videosekvenser, och man 
måste ha ett Internetabonnemang för att utnyttja denna 
multimediala meddelandeservice, mms. 
Standardiseringen är till största del gjord 
av 3GPP, 3GPP2 och Open Mobile Alliance (OMA).

Meddelande verktyg

Det finns ingen som har äganderätten till sms, liksom till de flesta andra tjänster och 
funktioner som finns i mobilstandarden .
SMS-PP, ”Short Message Service – Point to Point”, är definierad i rekommendation 03.40 
beskriver hur korta meddelanden kan skickas från en användare till en annan via ett 
SMSC, Short Message Service Centre, som tillhandahåller en ”spara-och-vidarebefordra”-
mekanism. Detta försöker sedan skicka ut meddelandena till mottagarna. Om 
mottagaren inte är nåbar, så köar SMSC meddelandet och försöker sända om det senare 
igen. Vissa SMSC har även den alternativa funktionen ”vidarebefordra-och-glöm bort” 
där meddelandet bara skickas iväg en gång.
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Meddelande verktyg

Funktionen att leverera meddelande är ”best effort”, vilket betyder att det inte finns 
några garantier för att meddelandet faktiskt kommer fram till mottagaren. Förseningar 
och förlorade meddelanden är inte ovanliga fenomen. Användaren kan begära att få en 
meddelandeindikation när meddelandet kommit fram till mottagaren.
Ett textmeddelande kan maximalt vara 140 byte långt, vilket är 140 byte × 8 bitar = 1 
120 bitar. Eftersom alla vanliga tecken förbrukar 7 bitar, så räcker längden till 160 tecken 
såvida man inte använder specialtecken som smileys eller exotiska bokstäver. Standarden 
tillåter teoretiskt att en lång text kan fördelas på ända upp till 255 länkade sms, vilket 
skulle ge utrymme för cirka 40 000 tecken. I praktiken brukar gränsen gå vid sex till tio 
sms. Ett långt textmeddelande debiteras som det antal länkade sms som krävs.
Sms kan också användas till att sända binära innehåll, exempelvis ringsignaler eller 
telefoninställningar som tas emot av telefonen utan att visas upp som text.

Meddelande verktyg
MMS har två olika leveranssätt, omedelbar och fördröjd.
Omedelbar leverans: När mms-klienten på telefonen mottar en rapport om ett 
inkommande mms, tar den genast emot mms:et från Multimedia Messaging Service 
Center (MMSC) som skickat rapporten. Efter detta meddelas abonnenten att denne fått 
ett mms.
Fördröjd leverans: mms-klienten meddelar abonnenten om att ett mms-meddelande är 
tillgängligt och tillåter användaren att själv välja när denne vill ta emot sitt mms.
Ett mms-meddelande skickas som ett enda paket där de olika delarna är synkroniserade 
med hjälp av SMIL (synchronized multimedia integration language) som är baserat 
på XML. Jämfört med SMS klarar mms mycket större meddelanden. Stora mms-
meddelanden kräver tredje generationens mobilsystem (3G), men mindre 
meddelanden fungerar även i andra generationens mobilsystem GPRS.
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Facebook Messenger

Facebook Messenger är en mobilapplikation och ett program som tillhandahåller text-
och talkommunikation. Messenger lanserades först 2011[2], och är integrerad 
med Facebooks webbaserade chattfunktion och är byggd på öppet API-protokoll,där 
användare kan chatta med vänner både på mobilen och på Facebook-webbplatsen.
En undersökning från 2020 visade att bland de svenska internetanvändarna använde 80 
procent Facebook Messenger vilket gör det till den populäraste meddelande- och 
samtalstjänsten framför Whatsapp (48%) och Skype (44 %).[4] Det är också den mest 
använda tjänsten bland Facebooks olika aktiviteter

Facebook Messenger

Facebook Messenger hämtas från Google play store.
Det finns mycket att säga , men enklast är att hämta appen och installera den.
Enligt uppgift skall en fungera på Iphone , Ipad.
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Microsoft  Messenger

Gjord för stora skärmar och nära kontakter. Få tillgång till gratis* sms 
och högkvalitativ röst- och videochatt inbyggd särskilt för en stationär 
dator. GJORD FÖR EN STATIONÄR DATOR, GJORD FÖR DIG Skriv 
ännu snabbare, gör flera saker samtidigt som du chattar så att du 
aldrig går miste om ett ögonblick och håll kontakten med aviseringar 
på en stationär dator.

Microsoft  Messenger

Gjord för stora skärmar och nära kontakter. Få tillgång till gratis* sms 
och högkvalitativ röst- och videochatt inbyggd särskilt för en stationär 
dator. GJORD FÖR EN STATIONÄR DATOR, GJORD FÖR DIG Skriv 
ännu snabbare, gör flera saker samtidigt som du chattar så att du 
aldrig går miste om ett ögonblick och håll kontakten med aviseringar 
på en stationär dator.

För PC
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QR koder

Länkar

https://skapaqrkod.nu/

https://gs1.se/

https://qrty.mobi/sv/qr-code-
generator

https://www.microsoft.com/sv-
se/p/messenger/9wzdncrf0083
?activetab=pivot:overviewtab

QR koder

Frågor


