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Sammanfattning

Självscanning introducerades i butiker för ett antal år sedan och finns nu i 

butiker  som  Ica  Maxi  och  Coop  Forum.  Investeringskostnaden  för  ett 

sådant system är dock hög och butiker med lägre omsättning har därmed 

inte råd att köpa in detta system. Detta projekt syftade till att utveckla ett 

alternativ,  med en applikation  till  Android för  scanning.  Tanken var  att 

kunderna då kan använda sina mobiltelefoner som scannrar vilket skulle 

minska investeringskostnaden för butikerna. Genom att studera existerande 

system, togs en lösning bestående av två delar fram, dels applikationen 

men även en server med en databas för lagring av kundernas varukorgar.

För testning av lösningen utvecklades även en testmiljö bestående av en 

prisdatabas och en kassa i form av ett datorprogram. Resultatet visar att 

självscanning  med  mobiltelefoner  är  möjligt,  men  att  scanning  av 

streckkoder inte är optimalt med en mobiltelefons kamera.

Nyckelord: Android,  applikation,  självscanning,  butik,  stormarknad.



Abstract

Self-scanning in stores was introduced a few years ago and is now to be 

found in stores  like Ica Maxi and Coop Forum. However, the investment 

cost for such a system is high and stores with a lower turnover can 

therefore not afford to buy this system. This project aimed to develop an 

alternative, with an application for Android as a scanner. This was done 

with the idea that consumers will use their mobile phones as scanners 

which would lower the investment cost for the stores. By studying already 

existing systems, a solution consisting of two parts was developed: the 

application and a server with a database to store the customers shopping 

carts. To allow testing of the application a price database and a cash 

register in the form of a simple computer program were developed. The 

result shows that self scanning with mobile phones is possible, but is not 

optimal with a camera of a mobile phone. 

Keywords: Android, application, self scanning, store, supermarket.
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1 Inledning
Denna rapport beskriver utvecklingen av en applikation för Android som möjliggör självscanning i 

butiker med mobiltelefoner som scannrar.

Detta kapitel inleds med en presentation av rapportens målgrupp i avsnitt 1.1. I avsnitt 1.2 ges en kort  

sammanfattning av självscanningens historia och varför detta projekt utförs. I avsnitt 1.3 beskrivs vad 

som ska göras, följt av 1.4 som berättar varför det behövs. Avsnitt 1.5 tar upp projektets avgränsningar 

och avsnitt 1.6 tar slutligen upp metoden för hur projektet utfördes.

1.1 Om rapporten
Denna rapport riktar sig främst till mindre butiker med eventuella planer på att köpa in ett system för 

självscanning.  Rapporten  riktar  sig  även  till  dem  med  intresse  för  Android  och  utveckling  av 

mobilapplikationer.  Texten  innehåller  flera  Androidspecifika  termer  och  tidigare  erfarenhet  av 

programmering till Android kommer att underlätta läsningen. Kunskaper inom Android är dock inte ett 

måste, då alla nödvändiga termer tas upp i kapitel 3.

1.2 Bakgrund
Internationellt sett har självscanning funnits i olika former under en lång tid. I USA fanns det redan år  

1990  en  tjänst  kallad  självscanning  där  kunderna  lade  upp  sina  varor  på  ett  rullband  och  själva 

scannade varorna. När kunderna hade scannat alla varorna gick de till en bemannad kassa för att betala. 

1999 infördes i B&W det som vi idag kännetecknar som självscanning, en mobil scanner som bärs med 

i  butiken  och tillåter  att  varorna  scannas  allteftersom [9].  Fem år  senare,  år  2004,  införde  Ica  ett 

identiskt system för stormarknaderna Ica Maxi, och idag finns självscanning i samtliga Coop Forum 

och Ica Maxi. [7]

Att köpa in detta system innebär en stor investeringskostnad då varje scanner kostar ca 6 000 kronor 

[10]. Den totala kostnaden för ett system kan uppgå till 2 000 000 kronor och därför anses det inte  

lönsamt för mindre butiker att köpa in systemet [5][10]. Om ett billigare alternativ fanns skulle däremot 

fler butiker kunna erbjuda självscanning.

Smartphones har blivit mycket populära den senaste tiden och det finns flera applikationer som kan 

scanna streckkoder med kameran. Detta öppnar upp för möjligheten att använda mobiltelefoner för 
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självscanning.  Kunden  skulle  då  kunna  använda  sin  egen  mobiltelefon  som scanner  vilket  skulle 

minska investeringskostnaden för butiken då varken scannrar eller dockningsstationer behövs.

1.3 Problemformulering
Målet med detta projekt var att utveckla en applikation till Android som möjliggjorde självscanning i 

butiker med en mobiltelefon som scanner. Applikationen skulle kunna scanna varors streckkoder med 

kameran, och visa varorna i en lista på mobiltelefonen med pris, beskrivning och antal. Det skulle vara 

möjligt att ändra antalet för varje vara, ta bort en enskild vara eller tömma hela varulistan. Flera varor 

skulle kunna scannas efter varandra. 

1.4 Syfte
Långa köer i butiker har alltid varit källa till frustration och missnöje i butiker [4], vilket bidragit till 

framtagningen av dagens system för självscanning. Större butiker har nu använt självscanning under 

flera  år,  men  när  det  gäller  mindre  butiker  ligger  de  efter  vilket  beror  mycket  på  den  höga 

investeringskostnaden [5]. För att även mindre butiker ska kunna erbjuda denna tjänst behöver således 

ett billigare alternativ tas fram. 

Vidare börjar mobiltelefoner bli en allt viktigare del av vardagen. Man kan redan köpa biljetter för 

kommunaltrafik och betala i dryckesautomater och liknande med sms. Vissa länder som Japan har till 

och  med  redan  tagit  betalning  med  mobiltelefoner  till  en  ny  nivå,  med  en  virtuell  plånbok  i 

mobiltelefonen.  Med  detta  arbete  hoppas  vi  därmed  gynna  utvecklingen  av  mobila  tjänster  och 

integreringen av dem i vardagen. 

1.5 Avgränsningar
Fokus under utvecklingen av systemet  låg på applikationen,  som endast  utvecklades  till  Android.  

Arbetet  utfördes inte  i  samarbete med en butik och en autentisk testmiljö med tillgång till  riktiga 

kassasystem och prisdatabaser fanns ej att tillgå.

1.6 Metod
Innan utvecklingen av applikationen började undersöktes redan existerande system för självscanning i 

butiker, samt grundläggande programmering för Android. Detta gav en bild av hur applikationen skulle 

se ut och hur vi skulle gå till väga vid utvecklingen.
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Vid utvecklingen av applikationen delades arbetet upp i ett antal mindre delprojekt som i en lagom takt 

introducerade  nya  utmaningar.  Detta  innebar  att  de  kunskaper  som  krävdes  för  utvecklingen 

inhämtades allt eftersom. Någon tidsplan för projektet kunde inte fastställas eftersom tidsåtgången för 

olika  moment  inte  gick  att  uppskatta  med våra  väldigt  begränsade  kunskaper  inom utveckling  till 

Android.  För  att  på  ett  effektivt  sätt  kunna  testa  applikationens  olika  funktioner,  utvecklades  en 

testmiljö bestående av en prisdatabas och en kassa för att efterlikna ett system i en butik.
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2 Existerande system för scanning
Detta kapitel behandlar två ämnen: självscanning och scanning på mobiltelefoner. Först tas de redan 

existerande  självscanningssystemen  upp,  och  därefter  beskrivs  hur  scanning  av  streckkoder  på 

mobiltelefoner går till.

2.1 Existerande system för självscanning
Många av de större butikerna på marknaden som Ica Maxi, Coop Forum eller City Gross, har alla köpt 

in system för självscanning. Dessa system kommer från samma tillverkare och fungerar därför i stort på 

samma sätt.  Detta  avsnitt  är  baserat  på observationer i  butiker,  när deras system för självscanning 

testades.

För att  använda denna självscanning krävs ett medlemskap i butiken och ett  medlemskort. Kunden 

registrerar sig för självscanning och godkänner ett avtal som bland annat tillåter att kunden kan bli 

slumpmässigt kontrollerad,  så kallad avstämning.  Efter  registreringen kan kortet  dras vid en av de 

stationer där scannrarna finns och kunden blir tilldelad en scanner och kan nu börja handla.

Vid betalning finns ofta två alternativ. Om kunden vill betala kontant måste betalningen göras i en 

bemannad kassa. Betalas däremot varorna med kort finns alternativet att gå till en station där betalning 

kan ske utan hjälp av personal. I  båda fallen inleds betalningen med att medlemskortet dras varefter 

information om de scannade varorna överförs till kassan och betalning kan göras.

Det existerar även en annan typ av självscanning, där kunden vid utgången i butiken scannar sina varor 

i  en så kallad självutcheckningsstation (Eng. Self checkout). Någon mobil scanner som bärs med i 

butiken används därmed inte.
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2.2 Scanning med mobiltelefoner
Tekniken för scanning har egentligen funnits under en mycket lång period, ända sedan mobiltelefoner 

fick  kameror.  Scanning  på  mobiltelefoner  blev  dock  inte  allmänt  känd  förrän  smartphones  blev 

populära. Den kanske mest kända applikationen för detta är Barcode Scanner som kan scanna de flesta 

streckkoder  och Quick Response-koder  (QR-koder).  QR-koder  förklaras bäst  som tvådimensionella 

streckkoder. Barcode Scanner är en del av Zebra crossing (ZXing), vilket är ett bibliotek för avkodning 

av bilder på streckkoder och QR-koder. Barcode Scanner är en klient som tar hand om det praktiska 

kring att ta bilder med kameran och att omvandla dem till ett format som kan avkodas.

ZXing är licensierad under Apache V2 och källkoden kan användas av alla som önskar implementera 

avkodning av streckkoder eller QR-koder i en applikation eller annan mjukvara [1].
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3 Grundläggande begrepp
Detta kapitel inleds med de centrala klasser för Android som använts för utvecklingen av applikationen, 

följt av andra viktiga begrepp som bör förstås innan ”Utförande” läses.

3.1 Viktiga klasser
Här beskrivs  några av de grundläggande klasser  som utgör  de grundläggande byggstenarna för en 

Androidapplikation.

Aktivitet

En aktivitet  kan bara visas  en i  taget,  och är  det  vi  ser  när  en applikation körs.  En aktivitet  

tillhandahåller ett fönster där användargränssnittet placeras med setContentView(View).

Varje aktivitet består i regel av två metoder:

onCreate(Bundle) anropas  när  aktiviteten  startar,  och  används  för  att  initialisera  den.  Vilken 

layoutfil  som  skall  användas  för  grafiken  definieras  här  med  setContentView(View)  varefter 

findViewByid(int)  kan  användas  för  att  erhålla  referenser  till  de  grafiska  komponenter  som 

behöver kontrolleras via programkoden.

onPause() kallas varje gång en aktivitet förlorar fokus. Det är ett bra tillfälle att spara undan data 

som inte får gå förlorad när denna metod anropas.

Det finns fyra grundläggande tillstånd en aktivitet kan ha.

• Aktiviteten är synlig och är aktiv eller kör.

• Aktiviteten är synlig men har förlorat fokus och är  pausad. En pausad aktivitet är  aktiv och 

behåller alla tillstånd men kan avslutas av systemet om minne behöver frigöras. Detta tillstånd 

inträffar om en aktivitet täcks av en annan aktivitet som antingen bara täcker en del av skärmen 

eller är genomskinlig.

• En aktivitet  som är helt  täckt av en annan och inte är synlig stoppas, och har då tillståndet 

stoppad. Det innebär att all tillståndsinformation bevaras, men kan avslutas av systemet om minne 

behöver frigöras.

• Om en pausad eller stoppad aktivitet avslutas av systemet, frigörs det minne som applikationen 
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har  allokerat  och får tillståndet  avslutad.  Nästa  gång den ska visas måste  den startas om från 

början.

Intent

Intent är ett sammanfattande begrepp för en operation som ska utföras men används oftast för att 

starta andra aktiviteter inifrån en annan aktivitet.

Det  finns  två  sätt  att  starta  aktiviteter  med  intents,  startActivity(Intent)  och 

startActivityForResult(Intent,int).  Det  senare  alternativet  används  då  den  startade  aktivitet  ska 

returnera ett resultat. Resultatet erhålls i metoden onActivityResult(int,int,Intent) som anropas när 

den  startade  aktiviteten  avslutas.  I  det  fall  då  många  aktiviteter  använder  samma 

onActivityResult(int,int,Intent) används argument nummer två i startActivityForResult(Intent,int) 

för att identifiera de olika aktiviteterna.

För att skicka information till en aktivitet som ska startas används  Intent.putExtra(String namn, 

<datatyp>  data).  Den  uppstartade  aktiviteten  kan  nu  hämta  dessa  data  från  den  Bundle  som 

tillhandahålls av onCreate(Bundle) enligt nedan:

Bundle extras = getIntent().getExtras();

View

View är den grundläggande byggstenen för det synliga i en applikation och är grunden för widgets.

Widgets är de komponenter som kan visas på skärmen och interageras med till exempel TextView, 

Button osv.

SurfaceView

SurfaceView är en typ av View som är speciellt  lämpad för applikationer med mycket snabba 

bilduppdateringar. Den tillåter, till skillnad från View, att en tråd ritar på den och används flitigt i 

spel.

TextView

TextView används som namnet antyder för att visa texter med valfritt utseende.

Dialog

Dialog är en ruta som visas ovanpå aktiviteten som skapade den. Det som ligger bakom förlorar 

8



fokus,  vilket  betyder  att  det  inte  går  att  interagera  med  det  förrän  dialogrutan  är  stängd. 

Dialogrutor  används  ofta  för  att  informera  användaren  om  något,  låta  användaren  fylla  i 

inloggningsuppgifter eller som för detta projekt visa kamerans förhandsvisningsbilder.

ListView

En ListView är en komponent som är specialiserad på att visa listor. Hur informationen i en lista 

ska visas, bestäms radvis. Varje rad kan i sig bestå av flera kolumner och rader vilket tillåter att 

informationen kan presenteras på valfritt sätt.

Canvas

Canvas är en klass som tillhandahåller metoder för att rita på olika typer av objekt, till exempel 

bitmappar. Standardfigurer som cirklar, fyrkanter o.s.v. finns, men även bilder kan ritas.

WebView

En WebView fungerar som en webbläsare som kan integreras med andra grafiska komponenter  

som inte har anknytning till internet. En WebView kan till exempel användas för att visa reklam 

som hämtas från en reklamserver online. [2][3]

3.2 Andra begrepp
HTTP GET

HTTP GET används för att hämta data från en server. Det är dock möjligt tillsammans med en 

GET-förfrågan skicka information till servern.

JSON – JavaScript Object Notation

JSON är  en  formatering  som används för  att  enkelt  kunna utbyta data  mellan  olika enheter.  

Formateringen är textbaserad och fullt läslig för människor.

PHP – PHP Hypertext Preprocessor

PHP är ett skriptspråk som ofta används för att sköta dynamiskt innehåll på webbsidor, där ett  

php-script t.ex. kan sköta kommunikationen med en databas.
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4 Utförande
Detta kapitel är strukturerat så att självscanningsystemets grundläggande funktioner utgör var sin del.  I 

dessa delar kommer den lösning som valts för varje funktion förklaras och motiveras. Även alternativa 

lösningar kommer att tas upp, tillsammans med en motivering varför de inte valdes.

4.1 Val av utvecklingsmiljö
Operativsystemet  är  Linux  Ubuntu  10.10  där  Eclipse  3.5  (Galilleo)  valdes  som  utvecklingsmiljö, 

tillsammans med insticksmodulen Android Development Tools (ADT).

Testning skedde direkt på mobiltelefonen HTC Desire men Androids Software Development Kit(SDK) 

tillhandahåller  även  emulatorer  för  testning  utan  en  telefon.  Anledningen  till  att  emulatorn  inte 

användes var delvis för att den var långsam, men främst för att scanning av streckkoder inte kan göras i  

en emulator.

4.2 Testmiljön
För  att  underlätta  felsökning  och  effektivisera  utvecklingen  av  applikationen  implementerades  en 

testmiljö med en prisdatabas och en kassa. Med testmiljön kunde applikationen användas för att scanna 

streckkoder som sedan översattes till en vara som visades i en lista på telefonen. Utan prisdatabasen 

skulle det inte vara möjligt. Kassan påverkar inte applikationen direkt, men utgör likväl en central del i 

ett självscanningssystem, och utvecklades därmed för att testmiljön skulle bli mer fullständig.

4.2.1 Prisdatabasen
En viktig del av applikationen är varulistan i mobiltelefonen där de scannade varorna visas med pris 

och beskrivning. En streckkod på en vara är däremot bara en serie med siffror eller bokstäver och måste 

först översättas till en vara innan den kan visas i varulistan. För att kunna översätta en streckkod till en 

vara behövdes således en databas som lagrar varor tillsammans med deras streckkoder implementeras. 

Denna prisdatabas lades online på en server tillsammans med php-script som skötte kommunikationen 

med databasen. För översättning av en streckkod till vara, anropas ett php-script med HTTP GET där 

den aktuella streckkoden finns bifogad i URL:en. Vad gäller säkerhet gjordes bedömningen att det inte 

var nödvändigt att i detta projekt fokusera på det. Dels beroende på att inte ingen känslig information 

skickas till eller från servern, dels eftersom tillräcklig säkerhet kan uppnås genom att data bara skickas 
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via krypterat WLAN.

4.2.2 Kassan
För att simulera en betalning och därmed avsluta handlandet skapades ett program som skulle likna en 

kassa.  Den skulle  testa  de  två  grundläggande funktioner  som krävs  för  detta  projekt:  dragning av 

medlemskortet  och  betalningen.  Då  varken  medlemskort  eller  kortläsare  fanns  att  tillgå,  fick  en 

manuell  inmatning  av  testtelefonens  Media  Access  Control  (MAC)-adress  ersätta  momentet  då 

medlemskortet dras. Vad gäller betalning simuleras det med att en begäran om att tömma varukorgen 

för den angivna MAC-adressen skickas till servern. Varför MAC-adresser används förklaras i kapitel 

4.5 ”Varukorgen”.

Vid  utveckling  av  kassan  återanvändes  mycket  kod  från  Android-applikationen  för  hämtning  och 

avkodning av  varukorgen.  Eftersom den HTTP-client  som används  för  Android  inte  finns  i  J2SE, 

javaversionen  för  datorer,  importerades  den  till  projektet.  Avkodningen  av  den  JSON-kodade 

varukorgen var inte nämnvärt annorlunda än för Android. Alternativ till att importera HTTP-klienten 

finns  naturligtvis  men  skulle  ha  inneburit  onödigt  arbete  då  kod  för  hämtning  och  avkodning  av 

varukorgen redan fanns.

4.3 Kameran – hur den används för scanning
Lösningen för scanning av streckkoder ändrades flera gånger under utvecklingen innan den slutgiltiga 

och bäst fungerande lösningen hittades. Ett genomgående problem var tidsfördröjningen vid byte från 

visning av varulista till läget för scanning av streckkoder.

De olika lösningarna tas upp en i taget i den ordning de testades.

4.3.1 Barcode Scanner
Lösningen baserad på Barcode Scanner var den absolut enklaste och krävde nästan inget arbete, men 

var  tyvärr  också  den  som  presterade  sämst.  Barcode  Scanner  användes  i  denna  lösning  utan 

modifikationer  och  startades  med  en  Intent  med  kommandot  startActivityForResult.  När  Barcode 

Scanner  hade  genomfört  en  lyckad  avläsning  av  en  streckkod  avslutades  aktiviteten  och 

onActivityResult anropades med det erhållna resultatet i argumentet. Enkelt och smidigt, men hade 

bristen att fördröjningen när Barcode Scanner startades var allt för lång för att vara acceptabel. Att 

lösningen var beroende på Barcode Scanner innebar dessutom att scanning av streckkoder inte kunde 
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göras om inte Barcode Scanner var installerad sedan tidigare.

4.3.2 Egen implementering av kamera och avkodning
Eftersom lösningen ovan inte var tillräckligt snabb i uppstarten, var tanken att en lösning skapad från 

grunden med endast de absolut nödvändiga delarna skulle kunna starta snabbare. Detta resonemang 

ledde fram till denna lösning, som dessutom fungerade vare sig Barcode Scanner var installerad eller 

ej.  Valet  att  inte  använda  Barcode  Scanner  medförde  dock  två  större  problem  som  måste  lösas: 

visningen av kamerans förhandsvisning och avkodningen av förhandsvisningsbilderna.

Förhandsvisning:

För förhandsvisning av kameran användes en lätt modifierad SurfaceView som var placerad i en 

Dialog. Valet av Dialog baserade sig delvis på att den enkelt begränsade hur stor del av skärmen 

förhandsvisningen täckte, men den korta fördröjningen vid uppstarten var den avgörande faktorn. 

Anledningen till den snabba starten tros vara att en Dialog körs i samma aktivitet som den skapades av, 

vilket minimerar resursåtgång eftersom en ny aktivitet inte behöver skapas.

En lösning med en ny aktivitet för manövrering av kameran och en förhandsvisning som täckte hela 

skärmen testades, men övergavs snabbt då en förhandsvisning över hela skärmen ledde till känslan av 

att man lämnade den ursprungliga aktiviteten. Fördröjningen vid uppstarten var visserligen kortare än 

vid användning av Barcode Scanner, men när lösningen med en Dialog skapades, förkortades denna 

fördröjning ytterligare.  Eftersom en Dialog bara täcker delar av skärmen är varukorgen fortfarande 

synlig i bakgrunden, vilket ansågs vara mer användarvänligt.

Att avkoda förhandsvisningen:

Anledningen till att det var möjligt att ta fram denna skräddarsydda lösning var det faktum att koden 

för Barcode Scanner och ZXing-biblioteket är under Apache-licensen och att källkoden därmed är 

öppen för alla att använda. Utifrån ZXing-biblioteket skapades en Java archive (jar)-fil av de 

nödvändiga filerna. Denna jar-fil inkluderades i projektet i Eclipse, och det fanns nu klasser och 

metoder för avkodning av kamerans förhandsvisningsbilder.

För avkodning av förhandsvisningen måste kameran vara fokuserad på streckkoden. Detta löstes bäst 

med att med jämna mellanrum uppdatera fokus för kameran. Alternativet var att låsa fokus på ett visst 

avstånd, med effekten att streckkoder endast kan scannas från just det avståndet. En möjlig fördel 

skulle kunna vara en snabbare process att hitta fokus om man är duktig på att hitta rätt avstånd. Detta 

13



kan dock inte förväntas av alla kunder och lösningen med ett föränderligt fokus valdes.

Nästa steg var att bestämma vilka förhandsvisningsbilder som skulle avkodas. Den första lösningen 

som testades var att avkoda alla bilder som kameran genererade. Denna lösning var dock långt ifrån 

optimal  då  de  flesta  bilder  som avkodades  var  ur  fokus.  Att  istället  vänta  tills  kameran  var  fullt 

fokuserad och att då skicka en bild för avkodning blev istället den slutgiltiga lösningen. Med denna 

lösning utförs inget arbete i onödan, men kan eventuellt vara långsammare i vissa speciella fall. Ett 

sådant fall är om en avkodning av en streckkod misslyckades på första försöket, eftersom kameran då 

måste upprepa fokuseringsmomentet vilket tar lite tid.

4.4 Användargränssnittet
Användargränssnittet skulle vara enkelt och lättanvänt, och skulle låta användaren utföra följande: ta 

bort en vara, ändra antalet för en vara, ta bort alla varor, och kunna växla till läget för scanning.

För visning av varukorgen övervägdes två alternativ, att låta servern skapa en webbsida som skulle 

visas  i  en  WebView  eller  att  hämta  varukorgen  från  servern  och  i  applikationen  skapa 

användargränssnittet med varulistan. WebView valdes dock bort dels eftersom det skulle gå onödig 

trafik mellan server och mobiltelefon, men även eftersom det bedömdes enklare att använda Androids 

inbyggda verktyg för visning och interagering med listor. Några argument för användning av WebView 

kunde helt enkelt inte hittas.

Flera varianter för hur varorna skulle visas i listan testades. Den slutgiltiga lösningen blev dock den 

första och enklaste lösningen. Tre kolumner som visade antal, varubeskrivning, och styckpris. Att lägga 

in mer information per rad visade sig göra varulistan svårtolkad. Längs ner på skärmen visas en knapp 

som tar användaren till läget för scanning och en TextView som visar den totala summan av alla varor.

För ändring av antalet  skapades en dialogruta som visas när ett  kort klick görs på en vara. Denna  

dialogruta består av två knappar för att öka respektive minska antalet och en EditText för att visa det 

nya antalet.  Anledningen till  att  EditText valdes istället för en TextView är att användaren med en 

EditText själv kan skriva det önskade antalet med tangentbordet.

För borttagning av en vara utförs ett långklick på den, varefter en dialogruta visas med frågan "Vill du 

verkligen  ta  bort  ”varunamn”  från  listan?”.  Väljs  "Ja"  anropas  servern  som  tar  bort  varan  ur 

varukorgen. Vid ”Nej” stängs dialogrutan och ingenting händer.
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En  alternativ  lösning  för  borttagning  av  varor  där  ContextMenu  användes  testades  också.  En 

ContextMenu består av en lista med alternativ som kan väljas. I detta fall fanns dock bara ett alternativ,  

"ta  bort  vara",  varför  en  dialogruta  bedömdes  ha  bättre  utseende  och  samtidigt  vara  mer 

användarvänlig.

Ett möjligt tillägg som inte implementerades var borttagning av varor genom att ändra deras antal till 

noll. Anledningen var risken att en kund av misstag skulle ändra antalet till noll, vilket skulle kräva att 

varan scannas igen då den inte längre skulle ligga i listan.

För att tömma hela varukorgen trycks den fysiska knappen "menu" på telefonen vilket då visar en meny 

med alternativet "Töm varukorgen".

4.5 Varukorgen
Vid implementeringen av varukorgen fanns tre krav som var tvungna att uppfyllas. Det första var att 

varukorgen inte skulle försvinna om applikationen startades om. Det andra kravet var att varukorgen 

måste kunna överföras  till  en kassa,  så att  betalning kunde ske.  Det  sista  var att  uppdateringar  av 

varukorgen skulle vara snabba, det fick till exempel inte förekomma någon märkbar fördröjning när en 

varas antal uppdaterades.

Vad gäller låg fördröjning vid uppdateringar var den bästa lösningen att spara varukorgen lokalt på 

telefonen. Det innebar dock ett problem när varukorgen skulle överföras till en kassa, då en kassa inte 

kunde ta kontakt med en mobiltelefon på ett enkelt sätt och vice versa.

Lösningen var att lagra varukorgarna i en MySQL-databas på en server som både mobiltelefonen och 

kassan hade tillgång till.  Alla varukorgar lagrades i samma tabell,  och för att kunna skilja dem åt,  

användes mobiltelefonernas MAC-adress som unikt identifierar varje telefon.

För att  kommunicera med databasen skapades fem php-script som gjordes tillgängliga via Internet. 

Dessa php-script utförde varsin uppgift: lägga till vara i varukorgen, ända antalen för en vara, ta bort en 

vara, hämta hela varukorgen samt tömma hela varukorgen.

När något av dessa script anropades bifogades alltid mobiltelefonens MAC-adress. När en vara skulle 

läggas till eller tas bort bifogades även streckkoden för den varan, och när antalet för en vara skulle 

uppdateras bifogades förutom MAC-adress och streckkod även det nya antalet.

Tabellen för varukorgar lagrades i samma databas som tabellen för varuinformationen(prisdatabasen). 
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Som synes i figur 1 nedan, pekar streckkoderna som lagras i tabellen VARUKORGAR ut motsvarande 

vara i tabellen PRISDATABAS.  

De varor som lagras i VARUKORGAR representeras endast med deras streckkoder. När varukorgen 

ska överföras med varubeskrivning etc.  till  mobiltelefoner sammanfogas dessa tabeller enligt  SQL-

frågan nedan och en tabell bestående av STRECKKOD, BESKRIVNING, ANTAL och PRIS skapas.

SELECT PRISDATABAS.STRECKKOD,BESKRIVNING,ANTAL,PRIS FROM 

PRISDATABAS,VARUKORGAR WHERE MAC='$mac' AND 

PRISDATABAS.STRECKKOD=VARUKORGAR.STRECKKOD

$mac är den bifogade MAC-adressen.

Innan resultatet kan överföras till telefonen formateras tabellen med JSON.
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Databasen på servern

Figur 1



5 Resultat
De tre delarna som systemet skulle bestå av har konstruerats: en mobilapplikation som kan scanna, en 

server som tillhandahåller en databas, och en kassa. En mobiltelefon var som väntat långsammare vid 

scanning än de scannrar som finns i butiker idag, men resultatet visar trots det på att det är möjligt att 

använda mobiltelefonen som hjälpmedel när man handlar. Hur mycket långsammare applikationen är 

på att scanna streckkoder jämfört med de scannrar som används idag beror på förhållandena, men man 

kan räkna med ca två sekunder.

Nedan följer en beskrivning av mobilapplikationen och dess olika funktioner.

I  figur 2 visas applikationens startskärm. Här visas listan över vad som finns i  kundens varukorg. 

Antalet för varje vara står till vänster, i mitten står beskrivningen av varan och till höger står priset per 

styck. Längst ner till höger på skärmen står den totala summan för alla varor i varukorgen. Längst ner 

till  vänster  på  samma bild  ser  vi  knappen  ”Scanna!”  som tar  kunden till  applikationens  läge  för 

scanning.
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Startskärmen

Figur 2 



Vid enkelklick på en vara öppnas en dialogruta, som kan ses i figur 3, där kunden kan ändra antalet av 

en viss vara. Detta är bra om kunden exempelvis vill ha ett visst antal av en vara men inte vill scanna  

denna flera gånger om. I menyn trycker man på minus- eller plustecknet för att minska respektive öka 

antalet för en viss vara. När kunden trycker på ”Ändra” kommer det nya antalet skickas till servern som 

uppdaterar databasen. När den är klar hämtar applikationen den nya informationen från servern och 

uppdaterar listan som visas.

Om kunden långklickar på en vara öppnas en dialogruta, som kan ses i figur 4. I denna dialogruta 

frågas användaren om denne vill ta bort den aktuella varan. Vid ”Ja” skickas en begäran till serven om 

att radera den varan ur varukorgen följt av att applikationen på nytt hämtar den uppdaterade varukorgen 

från servern och uppdaterar listan i mobiltelefonen.

I Figur 3 och 4 syns knappen ”Scanna” nere i vänstra hörnet, vilken startar scanningsläget som visas i  

figur 5. Scanningläget består av kamerabilden som visas i en ruta tillsammans med en röd linje som är 

tänkt att göra det lättare att rikta in kameran på streckkoden. Vid en lyckad scanning av en streckkod 

visas en liten ruta med texten ”Vara scannad”, vilket också syns i figur 5. 
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Menyn vid enkelklick

Figur 3

Menyn vid långklick

Figur 4

Scanningsläget

Figur 5



I figur 6 visas menyn för tömning av varukorgen längst ner på skärmen. Denna meny visas då den 

fysiska meny-knappen tryckts. Vid tömning av varukorgen skickas en begäran till servern som tar bort 

alla varor som finns lagrade för den aktuella mobiltelefonen.

Nedan följer en beskrivning för hur kassan och dess olika funktioner fungerar. Kassan består av en lista 

för varor och två knappar för att  simulera dragning av medlemskort och betalning.  I figur 7 visas 

programmet som det ser ut vid uppstart då varulistan är tom.
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Startfönstret

Figur 7

Tömma varukorgen

Figur 6



För att överföra en varukorg från servern till programmet, simuleras dragning av medlemskort genom 

att trycka på knappen ”drag medlemskort”. För att simulera dragning av ett medlemskort skrivs MAC-

adressen manuellt. Figur 8 visar hur inmatningen av MAC-adressen ser ut.

När en existerande MAC-adress har skickats till servern, returneras varukorgen för den MAC-adressen 

som sedan visas i listan till vänster i kassan. Första kolumnen i listan visar varubeskrivningen, mittersta 

kolumnen antalet för varje vara, och kolumnen längst till höger det totala priset för varan i aktuellt 

antal. Detta kan ses i figur 9 nedan.
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Simulering av dragning av medlemskort

Figur 8

Varukorgen är nerladdad

Figur 9



Knappen ”Simulera kortdragning + pin-kod” är tänkt att simulera betalning för varorna. När knappen 

trycks öppnas en dialogruta där kunden tackas för köpet, vilket visas i Figur 10.

När dialogrutan i figur 10 stängs, töms varulistan i programmet, och tas samtidigt bort från listan med 

varukorgar på servern. När betalningen har genomförts och varukorgen har tömts återgår kassan till sitt 

ursprungliga tillstånd som visas i figur 7.
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Simulering av betalning

Figur 10
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6 Diskussion och slutsatser
Detta projekt utfördes med målet att utveckla en mobilapplikation för självscanning i butiker så att 

kunderna  kunde  använda  sina  egna  mobiltelefoner  som  scannrar.  Detta  för  att  minska 

investeringskostnaderna  för  butiker  med  planer  på  att  köpa  in  ett  system  för  självscanning,  och 

samtidigt gynna integreringen av mobiltelefoner i vardagliga sysslor.

Resultatet av detta projekt visar att självscanning med mobiltelefoner är fullt möjligt men att det har 

sina begränsningar.  Begränsningarna grundar sig i  att  en kamera inte är skapad med ändamålet att 

scanna streckkoder.  Mobiltelefonen måste  under  ca  två  sekunder  hållas  helt  still  för  att  en lyckad 

avkodning ska vara möjligt, samt att scanningen lätt störs av reflexer och liknande. Förmågan att avläsa 

en streckkod beror också i stor grad på dess utseendet, där vissa nästan inte går att scanna. Det kan 

även tänkas att olika mobiltelefoner presterar olika bra på grund av skillnader i kamerans kvalité.

Detta arbete skulle dock kunna vara av intresse tack vare den lägre investeringskostnaden och även om 

dagens mobiltelefoner inte presterar bra nog, är konceptet intressant. Eftersom kunderna själva står för 

den fysiska scannern behöver varken scannrar eller dockningsstationer köpas in vilket är en stor del av 

investeringskostnaden. Om mindre butiker vill erbjuda självscanning men anser att det är en för stor 

investering, skulle alltså ett system där kundernas mobiltelefoner utnyttjas kunna användas istället. 

Vad gäller större butiker är det svårt att se hur ett system där mobilkameror används för scanning skulle 

vara framgångsrikt. Detta främst på grund av svårigheten vid scanningen av streckkoder, och att större 

butiker har råd att investera i ett dyrare system som dagens mobiltelefoner inte kan mäta sig med.

Som avslutning  är  självscanning på mobiltelefoner  både  användbart  och möjligt,  men har  med en 

mobilkamera som scanner begränsningar. 
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7 Framtida arbete
En ny teknik som är på uppgång, speciellt inom mobilvärlden, är Near Field Communication (NFC) 

som använder sig av radiokommunikation för att bland annat läsa av chip vid nära avstånd [8]. Ett chip  

skulle då kunna sättas fast i varorna som mobiltelefonen sedan kan läsa av. Detta skulle kräva mindre  

noggrannhet från användaren eftersom det är betydligt enklare att bara hålla en mobiltelefon tillräckligt 

nära en vara, än att rikta in en kamera och hålla den still till den är fokuserad.

En möjlig  väg till  fortsatt  arbete  är  alltså  att  överge  mobilkameror  för  att  identifiera  en  vara  och 

använda NFC teknologi istället. Att införa detta medför dock att alla varor måste vara försedda med 

chip istället för en streckkod, alternativt ett chip på varans hyllkant. Är butiker villiga att införa detta 

system  ser  framtiden  ljus  ut  för  självscanning  på  mobiltelefoner  och  har  dessutom  potential  att 

konkurrera med dagens system.
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9 Appendix
Detta kapitel ger en lite guide som i korthet förklarar hur nödvändiga program för utvecklings till 

Android installeras.

9.1 Installation av Eclipse, Android SDK och insticksmodulen ADT
Här beskrivs hur Eclipse IDE, Android SDK och ADT installeras.

• Installera Eclipse 3.5 eller senare då senaste versionen av insticksmodulen ADT inte stödjer 

äldre versioner.

• Ladda ner Android SDK och packa upp det på valfritt ställe som du kommer ihåg.

• Öppna Eclipse och gå till help->install new software. Klicka på add och lägg till 

https://dl  -  ssl.google.com/android/eclipse/   med namnet ADT Plugin.

Bocka för Development tools och klicka på next tills du kommer till sidan där du ombedes att 

acceptera licensen. Denna licens måste accepteras för att installationen ska kunna slutföras. När 

licensen är accepterad klickar du på finish.

• När du blir tillfrågad, starta om Eclipse. När Eclipse har startat om, gå till window->preferences 

och klicka på Android, i rutan under SDK-location lägger du till mappen som du sparade SDK-

filerna i.

• Logga in som root och skapa filen ”51-android.rules i /etc/udev/rules.d/”. Detta används för att 

identifiera mobiltelefonen vid avlusning(Eng. debugging). I denna fil ska nu en rad läggas in för 

varje mobiltelefon som ska användas för avlusning. Nedan visas hur det ser ut när en 

mobiltelefon från tillverkaren HTC läggs till, där 0bb4 är HTC:s tillverkarID. För en komplett 

lista över alla tillverkarID:n se Tabell 1 nedan.

SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/


• Det sista steget är att ändra läsrättigheterna för filen så att alla har rätt att läsa den. Det görs med 

följande kommando:

chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Tabell 1

Lista över kända 
telefontillverkare och deras unika 
id-nummer.

Företag Id-nummer
Acer 0502
Dell 413c
Foxconn 0489

091E
Google 18d1
HTC 0bb4

12d1
0482

LG 1004
Motorola 22b8

0955
10A9

Samsung 04e8
Sharp 04dd
Sony Ericsson 0fce
ZTE 19D2

Garmin-Asus

Huawei
Kyocera

Nvidia
Pantech
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