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Varför dessa obskyra koder?

• Ni har sett strecksamlingarna och prickfläckarna på alla möjliga ställen.

• De är uppenbarligen bra för snabba identifieringar och att få saker att 
hända automatiskt utan att behöva skriva långa haranger som ju också lätt 
skulle kunna bli fel.

• Butikskassor och provtagning i vården är ställen ni ofta mött streckkoder. 
Och QR-koder, (QR = quick response) dyker upp i vårt programhäfte, 
vaccinpasset, mobilt bankid, museiskyltar mm.

• Men vilken är relationen mellan dessa mystiska samlingar av streck eller 
samlingar av fläckar och den information de uppenbarligen innehåller. 
Kanske inte jätteviktigt att veta men åtminstone jag blir nyfiken på hur det 
egentligen fungerar.



• Streckkoden har en lång historia från att man på slutet av 40-talet 
ville kunna läsa produktinformation automatiskt till 
överenskommelser om hur sådan information skulle vara 
strukturerad. Universal Product Code (UPC) kom 1973. Sten har 
några kommentarer här också tror jag.

• Läsa streckkoder gör man oftast med en laserskanner ungefär 
som den här. Kan vara handhållen eller mer eller mindre inbyggd 
som i själutcheckningskassorna i snabbköpet.

• QR-koder läser man genom en mer eller mindre rudimentär 
kamera. Ofta används en mobilapp som använder den inbyggda 
mobilkameran och gör en enklare bildanalys av bilden den tar. 
(Jfr mitt föredrag om ansiktsigenkänning.) Många gånger 
fungerar den till att läsa även streckkoder beroende på hur 
bildanalysen görs.



• Skapa streckkoder och QR-koder gör man förstås genom något 
dataprogram.

• Det finns också web-tjänster för detta ändamål som kan vara gratis eller tar 
en peng för besväret.

• QR-koder kan innehålla exakt den information man behöver i fläckmönstret 
självt som alltså gör att effekten är statisk, dvs alltid samma med samma 
QR-kod.

• Man kan också lägga in tex en webbadress som sedan i sin tur är 
programmerad att leverera den önskade informationen. Det har fördelen 
att konsekvensen av QR-koden kan förändras utan att man behöver 
distribuera nya QR-koder vilket är obekvämt tex på skyltar på stan och 
liknande. Det är då en sk dynamisk QR-kod.

• QR-koden i vårt programhäfte är en sådan dynamisk kod.



Streckkodens uppbyggnad

• Det finns ett antal olika standarder för streckkoder för olika ändamål.

• Jag väljer en enkel variant för att belysa principen. Den betecknas 
UPC-A.



Streckkodens uppbyggnad

• Sådan streckkod består av två halvor

• Siffrorna i respektive halva ritas enligt detta

• Dessutom långa streck för början och slut och mitten.
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Kontrollsiffran 
Siffran sist i sifferraden, till exempel sista siffran i ett personnummer och i OCR-koder i bankbetalningar.

Beräknas på olika sätt för olika ändamål

För den standard jag använt i exemplet är formeln

3*s1+s2+3*s3+s4+3*s5+s6+3*s7+s8+3*s9+s10+ 3*s11 som dras från närmast högre multipel av 10

Alltså

3*4+6+3*7+0+3*8+2+3*7+3+3*4+0+ 3*8=125; 130-125=5, kontrollsiffran

Kontrollsiffran för personnummer beräknas på annnat sätt







QR-koder
• Bakgrund

• Vill kunna få in mer och annan information än några siffror

• Man utsträcker idén med endimensionell streckkod till att göra den i två 
dimensioner.

• Finns ett antal standarder för det varav QR-koder är en och nog den mest kända 
skapad 1994 av japanska företaget Denso Wave.



QR-koder
• Läsa

• QR-koder läser man genom en mer eller mindre rudimentär kamera. Ofta används en 
mobilapp som använder den inbyggda mobilkameran och gör en enklare bildanalys av 
bilden den tar. (Jfr mitt föredrag om ansiktsigenkänning.

• Skapa QR-koder gör man förstås genom något dataprogram.
• Det finns också web-tjänster för detta ändamål som kan vara gratis eller tar en peng för 

besväret.

• Tex https://qrs.ly

• Man kan också lägga in tex en webbadress som sedan i sin tur är programmerad att 
leverera den önskade informationen. Det har fördelen att konsekvensen av QR-koden 
kan förändras utan att man behöver distribuera nya QR-koder vilket är obekvämt tex på 
skyltar på stan och liknande. Det är då en sk dynamisk QR-kod.

• QR-koden i vårt programhäfte är en sådan dynamisk kod.
• Informationen i fläckmönstret är https://qrs.ly/t491owh och den riktiga webadressen

(https://nacka.seniornet.se/) är lagrad hos qrs.ly

https://qrs.ly/
https://qrs.ly/t491owh
https://nacka.seniornet.se/


QR-koder

• Hur tolka en enkel qr-kod för hand
• Allmän uppbyggnad
• Gå igenom de olika fälten för exempelkoden inkl felkorrektionsfälten
• Utvärdera dem ett i taget
• Läs meddelandet
• Gör man detta baklänges generar man koden och det är precis vad programmen gör

• Betydligt mer tålamodsprövande än för streckkoden….

• Bilderna som följde i originalpresentationen byggde på en väldigt bra YouTubefilm 
om avkodning av QR-koder. Länken till den är  
https://www.youtube.com/watch?v=kHTWTyV7VJQ. Rekommenderar att ni tittar på filmen direkt i 
stället.

• En annan bra film är https://www.youtube.com/watch?v=142TGhaTMtI.

• Och en annan bra länk är https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-qr-
code-how-to-scan

https://www.youtube.com/watch?v=kHTWTyV7VJQ
https://www.youtube.com/watch?v=142TGhaTMtI
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-qr-code-how-to-scan


• Betyder QR code


