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Sammanfattning 
Idag används stämpelkort som ett medel för företag att locka tillbaka kunder. Många av 
dagens stämpelkort är tillverkade i pappersform, vilket resulterar i en negativ miljöpåverkan. 
Dessutom är de är lätta att tappa bort. De digitala stämpelkorten, som finns idag, är inte helt 
optimala som ersättare till de fysiska varianterna. De kräver oftast en aktiv nedladdning före 
användning och/eller processer som tar för lång tid vilket gör det svårt att spontant börja 
använda stämpelkort, till exempel, direkt efter ett köp. Denna uppsats presenterar ett projekt 
som har till syfte att förenkla användningen av stämpelkort med dagens mobiltelefoner och 
lösa problemen som finns i dagsläget. Problemen löses med NFC och en webbapplikation. 
Dessa verktyg används tillsammans i ett system som inte kräver en aktiv nedladdning före 
användning men som utgör processen som hanterar att snabbt ta emot stämplar och 
stämpelkort. Lösningen, som tas fram, är anpassad efter dagens mobilanvändning och ska 
förenkla användningen för både företag och konsumenter. Den slutgiltiga lösningen kan 
användas för att utveckla ett system som tillåter användarna att enkelt använda sig av mobila 
stämpelkort. 
 
 
 

Abstract 
Today bonuscards are used widely to encourage customers to return for more 
purchases. Many of those bonuscards are today made of paper which is negative for 
the environment and since they are not very valuable they are also easy to misplace. 
The mobile version of these cards most often needs an active download and/or other 
processes before use and are therefore not so easy to use spontaneous. This project 
aims to make it easier to handle these bonuscards with today’s smartphones and solve 
the given problems. This is done with NFC and a web application which works on all 
platforms and does not require an active download. The solution is suited for today’s 
mobile usage and makes it for both customers and companies to handle these 
bonuscards. The final solution can be implemented to develop a system which aims to 
make it easier for users to handle bonuscards or things in similar. 
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1. Introduktion  
Flertalet företag delar idag ut stämpelkort för att locka tillbaka sina kunder. Dessa 

stämpelkort är antingen fysiska, och tillverkade av papper, eller kräver att man laddat 

ner en applikation innan man kan börja använda sig av tjänsten. Stämpelkorten gjorda 

av papper är lätta att tappa bort vilket medför att företagen måste beställa och tillverka 

nya kort. Detta bidrar till en negativ miljöpåverkan och i processer där företagen 

kontinuerligt måste lägga tid och pengar för att erbjuda stämpelkort till sina kunder. 

De digitala stämpelkorten som finns kräver en aktiv nedladdning innan användning 

och gör det svårt att spontant börja använda sig av stämpelkort. I den här uppsatsen 

undersöks hur man med dagens mobiltelefoner kan använda sig av mobila stämpelkort 

på ett enklare sätt. 

 

1.1 Bakgrund  
Mobiltelefoner är idag mycket kraftfulla och de används i allt större utsträckning. Mer 

än varannan person i Sverige har, under 2012, använt en mobiltelefon för att koppla 

upp sig mot internet utanför deras hem [1]. Mobiltelefonerna blir snabbare och 

kraftfullare och används mer och mer i dagens samhälle. Tekniker såsom QR och 

NFC har utvecklats för att överföra information till och från mobiltelefonerna på ett 

enkelt sätt och gör att ännu mer tjänster kan integreras i våra mobiltelefoner. Vi gör 

redan idag våra bankärenden, handlar, kommunicerar, hanterar biljetter och det sägs 

att mobiltelefonen väldigt snart kommer att kunna ersätta hela vår plånbok [2]. 

Stämpelkort används idag av olika företag för att locka kunder med olika erbjudanden 

t.ex. 6:e kaffekoppen på köpet. Olika varianter av digitala stämpelkort har utvecklats i 

försök att integrera stämpelkort i mobiltelefoner. Dessa är dock inte optimala för 

användaren och vissa problem vid användningen har kvarstått. 

 

1.2 Problemformulering   
De fysiska stämpelkorten av papper har inte bara en negativ miljöpåverkan utan är 

även svåra att hålla reda på och är lätta att tappa bort. Stämpelkorten som idag finns i 

digital form kräver oftast att man laddat ner en applikation innan användning och ger 

ingen möjlighet att spontant börja använda stämpelkort. Hur kan man förenkla 
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användningen av dessa digitala, mobila varianter för att åstadkomma ett enklare sätt 

att hantera stämpelkort? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och beskriva hur dagens mobiltelefoner 

kan erbjuda användaren ett enklare sätt att hantera mobila stämpelkort. 

1.4 Mål  
Målet med arbetet är att ta fram en lösning som kan hantera stämpelkort på ett enklare 

sätt.  Med den framtagna lösningen kan man använda sig av stämpelkort impulsivt 

och snabbt utan krav på att en specifik applikation laddats ner för just dessa 

stämpelkort. Den framtagna lösningen kan vara till användning för utvecklare som vill 

ta fram en tjänst som smidigt delar ut stämpelkort eller annat liknande.   

1.5 Etik   
När man handskas med data bör alltid bör man alltid ta hänsyn till dem etiska 

aspekterna. All data kan i fel händer användas till olika omoraliska handlingar. Därför 

är det av vikt att data handskas på ett säkert sätt och med godkännande från 

användaren. I arbetet som beskrivs i denna har även viss mjukvara utvecklats. Som 

utvecklare finns ett ansvar gentemot användaren att informera användaren vad 

produkten gör och vilken information som samlas in. Användaren bör även kunna lita 

på att produkten inte installerar program eller utför andra rutiner för att skada eller 

samla in information som användaren ej godkänt. 

1.6 Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling syftar dels till att, genom ett långsiktigt tänk, minska den negativa 

påverkan på naturen. I denna uppsats utvecklas ett system för att vi ska kunna hantera 

stämpelkort digitalt, via smartphones, lika enkelt som vi hanterar dem fysiska av 

papper. Ett effektmål av detta är att tillverkningen av stämpelkort av papper ska 

minska och på så sätt bidra till utveckling mot ett papperslöst samhälle för att minska 

den negativa miljöpåverkan 
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1.7 Metod 
Man kan använda sig av olika metoder för att observera och hämta data till sina 

undersökningar. De två metoder som man ofta pratar om när det gäller just detta är 

kvalitativ och kvantitativ.  

 

En kvantitativ metod innehåller oftast en datainsamling för att erhålla viss data innan 

man kan analysera den med statistiska metoder [3]. Ska en kvantitativ enkät göras så 

innehåller den oftast fasta svarsalternativ för att det ska gå relativt enkelt att analysera 

svaren [3]. En nackdel kan dock ses i att man måste veta exakt vad man vill ha för 

svar och att det blir svårt att få en djupare förståelse då metoden oftast ej tillåter någon 

bredare kommunikation mellan de olika parterna [3]. 

 

I en kvalitativ metod samlas semi-strukturerad data, som kan ses som omätbar, ofta in 

genom intervjuer, enkäter och diskussioner för att sedan analyseras [3]. Denna metod 

är vanlig inom den samhällsvetenskapliga grenen där ett av syftena är att skapa en 

bättre förståelse för olika beslut, handlingar och åsikter [3]. Informationen som söks i 

utvärderingar/undersökningar är inte alltid känd men med en kvalitativ metod kan 

man ändå få in mycket information eftersom ett brett informationsutbyte kan ske 

genom den lågt strukturerade data [3]. 

 

Denna studie syftar till att, för en redan existerande tjänst, försöka åstadkomma en 

förenkling. Detta sker genom att ta fram ett nytt system för att hantera mobila 

stämpelkort och sedan göra en utvärdering av detta system. Det är svårt att få fram 

mätbar data på detta och förenkling är även ett väldigt abstrakt begrepp som kan skilja 

sig mellan olika människor. Därför kommer en kvalitativ metod att användas för att få 

fram all information som behövs för att senare kunna göra en korrekt slutsats. 

 

När det kommer till att dra en slutsats av sin utredning brukar man nämna två stycken 

metoder, deduktiv eller induktiv metod. I den deduktiva metoden gör man ett 

antagande utifrån exempelvis tidigare arbete som man sedan försöker bevisa [3]. När 

det gäller den induktiva metoden gör man däremot tvärtom. Då samlar man först in 

data och försöker genom data skapa teorier och hypoteser [3]. I den här uppsatsen 
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kommer en induktiv metod användas för att dra slutsatser genom att observera 

verkligheten och därefter dra en slutsats.  

 

1.8 Avgränsningar  
Den här studien kommer att handla om hur man med dagens mobiltelefoner kan 

förenkla användningen av stämpelkort. Det fokuseras på den tekniska biten och 

lämnar alltså djupare analys av den utseendemässiga designen utanför. Vad gäller 

utvecklingen av systemet för dem mobila stämpelkorten så kommer bara användarens 

webbapplikation att utvecklas. Detta eftersom det är användaren som ligger i fokus 

och den framtagna lösningen skall vara en förenkling för denne. Stämpelkort kan vara 

utformade på många olika sätt. Uppsatsen fokuserar dock bara på stämpelkort av 

typen N:e koppen på köpet där användaren mottager en stämpel på sitt stämpelkort 

vid varje köp av t.ex. en kopp kaffe. Efter N köp får användaren sedan en kopp kaffe 

gratis och har på så vis tagit del av rabatten.  

1.9 Disposition 
Uppsatsen inleds med en studie som ger förståelse om hur dagens mobiltelefoner är 

utformade och hur de används. I studien beskrivs även hur stämpelkort är utformade 

och fungerar idag. Därefter övergår uppsatsen till att presentera den tänkta lösningen 

och tillvägagångssätet för att ta fram och utvärdera lösningen. Efter det presenteras 

resultatet som följs av en diskussion kring lösningen och det slutgiltiga resultatet. 

Uppsatsen avslutas med en slutsats kring arbetet i sin helhet. 
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2. Mobiltelefoner och stämpelkort 
förenas genom utvecklingen 
Det säljs idag en stor mängd mobiltelefoner. Utvecklingen och användningen har gått 

framåt en hel del på senare tid och detta har lett till att mobiltelefonen idag ses som en 

viktig del i vår vardag. Den snabba utvecklingen av mobiltelefoner innebär att mer 

och mer integreras i dem för att förenkla hanteringen av t.ex. biljetter och visitkort. 

Hanterandet av stämpelkort är en av dessa tjänster som man försöker integrera i 

mobiltelefoner för att ersätta användandet av fysiska stämpelkort av papper som idag 

används flitigt. 

2.1 Mobiltelefoner blir smartphones  
Med den ökade tillgången av internet utanför våra hem, genom bland annat 3G, samt 

med utvecklingen av så kallade smartphones har mobilanvändningen ökat kraftigt [4]. 

Mer än varannan svensk använde under 2012 en mobiltelefon för att koppla upp sig 

mot internet utanför hemmet och svenskarna surfade mer med mobiltelefoner än med 

datorer [4]. Ett sätt att definiera skillnaden mellan en smartphone och en “vanlig” 

mobiltelefon är möjligheten att installera extern mjukvara i form av små 

tillämpningsprogram [5]. Detta är möjligt på smartphones och det har blivit en stor 

marknad för dessa program. Dessa program kallas applikationer och förkortas i 

folkmun för appar.  Appar blev snabbt populära i och med smartphones och det 

utvecklades kreativa och informativa applikationer för alla olika tillfällen [5]. Google 

Play hade i maj 2012 ungefär 500 000 applikationer tillgängliga för nedladdning [6]. 

Dessa appar är utvecklade specifikt för varje plattform(Android, iOS etc) och brukar 

kallas “native” applikationer [5]. Fördelen med en “native” app är att den är speciellt 

anpassad till den använda mobiltelefonen och dess OS(operativsystem) [5]. Detta 

medför att applikationen kan utnyttja mobiltelefonens funktioner och hårdvara enkelt, 

vilket bland annat gör den väldigt snabb. En nackdel är att en applikationen utvecklad 

efter dessa kriterier just bara är anpassad till ett operativsystem och går bara att 

använda på just den plattformen. För utvecklare är detta problematiskt då man ofta 

vill vända sig till så många användare som möjligt och det krävs då extra kunskap och 

framförallt tid för att anpassa sin applikation till flera plattformar. [5] 
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En annan variant som vuxit fram mer för mobiltelefoner är mobila webbapplikationer. 

En mobil webbapplikation kan ses som en hemsida som är specialanpassad för 

mobiltelefoner, dess små skärmar och oftast touchskärmar. [7] Mobila 

webbapplikationer körs vanligtvis genom en webbläsare på mobiltelefonen och detta 

gör dem fördelaktiga på flera sätt. För det första krävs ingen aktiv nedladdning av 

webbapplikationen innan användning, man behöver alltså inte ladda ner någon ny 

mjukvara för användning utan bara surfa in på en specifik webbsida. 

Webbapplikationer är dessutom inte plattformsspecifika utan fungerar på dem flesta 

mobiltelefoner. Detta då webbapplikationer är utvecklade efter standarder som de 

flesta webbläsare klarar av, precis som webbsidor. Nackdelen är att det, via en 

webbapplikation, blir betydligt svårare att komma åt viss funktionalitet i 

mobiltelefonen såsom GPS, kamera osv. Samt att prestandan inte kan mäta sig med en 

vanlig applikation [7]. Webbapplikationer av detta slag riktar sig alltså mot 

tillämpningar där det inte finns specifika krav på en viss prestanda. 

 

Mobiltelefonen har haft en enorm utveckling och det har medfört att den idag kan ses 

som vår främsta kommunikationskälla och finns oftast väldigt nära till hands. Detta 

gör att den blir optimal att integrera fler och fler saker i. Tekniker såsom NFC och 

QR-kod har etablerat sig i dagens mobiltelefoner och gör att de idag kan, på ett 

relativt enkelt sätt, användas för att hämta in information från NFC-taggar och QR-

koder i olika omgivningar. 

 

NFC(Near Field Communication) är en teknik för dataöverföring på korta avstånd [8]. 

NFC har utvecklats från den mer kända standarden RFID(Radio Frequency 

Identification) där man använder olika taggar och sändare för att skicka information 

genom radiovågor [8]. RFID är väldigt utbrett och används i allt från busskort till larm 

i butiker [9]. Den största skillnaden mellan RFID och NFC är på vilka avstånd de 

används [8] [9]. RFID klarar av att överföra på några meters avstånd men NFC är 

begränsat till några få centimeter [9] [8]. Eftersom NFC är begränsat till väldigt korta 

avstånd så ses den tekniken generellt som säkrare då man inte kan läsa av 

informationen på länge avstånd. Detta är en av anledningarna till att NFC har 

integrerats i dagens mobiltelefoner och inte någon annan teknik [10]. Tanken med 

integrationen var först och främst att ha en teknik som gick att använda till mobila 

plånböcker [10]. Tekniken används även på fler ställen än i mobiltelefoner och är 
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ganska vanlig i olika typer av digitala nycklar och taggar där närkommunikation är 

nödvändigt. 

Dom flesta nya mobiltelefoner som tillverkas idag har inbyggt NFC-stöd och det är en 

teknik som bara används mer och mer [10]. Många tror att NFC kommer vara 

tekniken som kommer användas när mobila plånböcker implementeras i större skala 

[10]. Det finns dock redan idag flertalet applikationer som använder sig utav tekniken 

till annat än plånböcker, bland annat Scandinavian Airlines [11]. SAS erbjuder sina 

kunder en tjänst där man kan checka-in med sina mobiltelefoner genom NFC [11].  

 

Man kan använda sig av NFC på olika sätt. Ett sätt är att skriva över information till 

en liten NFC-tagg som sedan skickar över informationen till mobiltelefonen när man 

placerar mobiltelefonens NFC-enhet på ett tillräckligt kort avstånd [12]. Ett exempel 

på detta tillämpningsområde är Samsung TecTile [12]. Varje TecTile är ett litet 

klistermärke som innehåller en NFC-tagg [12]. Med sin mobiltelefon kan man sen 

skriva över information som lagras i taggen och kan hämtas av en läsande 

mobiltelefon. Informationen består vanligtvis av ett kommando för att ändra några 

inställningar i telefonen eller öppna en app t.ex. en specifik webbsida i 

mobiltelefonens webbläsare. Att använda NFC på det här sättet är dock inte 

dynamiskt då endast samma information kan skickas över gång på gång om man inte 

omprogrammerar NFC-taggen [12]. Vill man ha ett mer dynamisk sätt får man 

programmera en mobiltelefon eller liknande enhet för att kunna skicka ut information 

genom NFC. 

 

QR-kod, som kan ses i figur 2.1 a), är en vidareutveckling av den så vanliga EAN-

koden [13]. EAN-koden (European Article Number) används i stor utsträckning för 

att utmärka varor och är ofta vad som förknippas med streckkoder [14]. Den är oftast 

utformad för att innehålla 13 st. siffror och är därav rätt begränsad [13]. Till skillnad 

från EAN-kod är QR tvådimensionell och kan på så sätt innehålla mer information 

såsom tecken och text [13]. Vanligtvis någon form av URL(Unifrom Resource 

Locator) eller webbadress som det också benämns [15]. Användningen av QR-koder 

har ökat kraftigt de senaste åren och ses ofta på olika produkter och reklamskyltar för 

att länka till någon webbsida [15]. En faktor i den ökande användningen är den 
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användningen av smartphones som möjliggjorde för människor att ha en QR-läsare 

med sig i telefonen [13]. Det finns främst två olika sätt att använda sig av QR-kod 

med dagens mobiltelefoner. Antingen har man en extern QR-läsare som läser av en 

QR-kod på mobiltelefonen display eller så använder man mobiltelefonens kamera 

som QR-läsare. Tekniken används även till olika digitala biljetter och ett exempel på 

detta är SAS mobila boardingkort som består av just en QR-kod som syns på 

mobiltelefonens display och scannas av vid säkerhetskontrollen [16]. 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 2.1 a). och b). Figur a). visar en QR-kod och figur b). visar en EAN-kod. 

2.2 Om stämpelkort  
Stämpelkort används idag som ett medel för många företag för att locka tillbaka 

kunder till deras verksamhet [17]. Från kundens sida är det positivt då denne ges 

möjligheten att spara pengar. Ett vanligt användningsområde för stämpelkort är i 

samband med köp av kaffe där man exempelvis kan få den 6:e, 8:e eller 10:e 

kaffekoppen gratis. I snitt delar 7-eleven ut 100 000 stämpelkort av papper till sina 

kunder varje månad och får igen ca 17 000 färdigfyllda kort som ger kunden en gratis 

kaffe [17]. Dessa siffror visar på en ganska hög användning och då är inte ens 

användningen av de digitala alternativen medräknade. 

 

Det har idag kommit fram några digitala alternativ av stämpelkort som oftast inte helt 

ersätter papperskorten men som erbjuder användaren ett annat sätt att hantera 

stämpelkort. Oftast är de utformade så att varje företag har en egen applikation som 

man kan ladda ner och då ta del av nya stämplar via antingen, NFC, QR eller med 

olika koder man kan skriva in i telefonen för att erhålla en stämpel [18]. Två företag 

som är flitiga på att använda stämpelkort är 7-Eleven och Pressbyrån [17]. Båda dessa 

använder mobila stämpelkort på liknande sätt med QR-kod där man kopplar sitt 

telefonnummer till stämpelkortet. Efter att användaren har laddat ner deras applikation 
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och registrerat sitt telefonnummer kan man se ett stämpelkort i sin mobiltelefon samt 

en QR-kod. Personalen i butiken använder då en scanner för att scanna QR-koden och 

användaren kan ta emot sin stämpel [18].  

 

2.3 Sammanfattning 
Mobiltelefonerna har genomgått en otrolig utveckling genom smartphones och fler 

tekniker har integrerats för att fortsätta utvecklingen. Mobiltelefonerna erbjuder flera 

olika sätt att integrera tjänster såsom hantering av stämpelkort där alla tekniker har 

sina för och nackdelar. Det har utvecklats olika applikationer som använder dessa 

tekniker på olika sätt i försök att skapa en så bra applikation som möjligt för att 

hantera stämpelkort. 
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3. Metod  
Innan själva arbetet kan börja är det vissa saker som måste redas ut. Ett nytt sätt att 

hantera mobila stämpelkort ska tas fram och till viss del utvecklas för att kunna 

utvärderas. Detta kapitel inriktar sig mot val av tekniker och metoder för att förenkla, 

utveckla och utvärdera användningen av mobila stämpelkort.  

3.1 Utvecklingsmetod 
Eftersom en viss mjukvara skall utvecklas behövs en metod för att förenkla 

arbetsgången och utvecklingen. Den vanligaste metoden idag för mjukvaruutveckling 

är den agila systemutvecklingen [19], även kallad lättrörlig systemutveckling. En 

metod som brukar jämföras med den agila är den s.k. vattenfallsmodellen. När man 

använder sig av vattenfallsmodellen arbetar man sekventiellt genom olika faser [19]. 

Faserna brukar vara uppradade i nedåtgående ordning där man ser sin arbetsgång som 

ett flöde genom de olika faserna, därav namnet [19]. Ett exempel på dem olika faserna 

kan vara specifikation, analys, konstruktion och test [19]. Den agila metoden skiljer 

sig en del i från vattenfallsmodellen. Den agila metoden togs fram för att skapa ett sätt 

att arbeta nära kunden hela tiden och för att kunna ha regelbundna leveranser [19]. 

Arbetet sker iterativt vilket resulterar i att saker kan utvärderas och ändras löpande 

under projektets gång [19]. Kunden kan på så sätt komma med förändringar under 

själva utförande och på så sätt kan man få en nöjdare kund. Genom att arbeta agilt kan 

man även minska risken för att ett system har en del saker som är halvt 

implementerade. Detta då man försöker fokusera på en sak i taget och få den helt klar 

innan man börjar på nästa [19]. En vanlig agil utvecklingsmetod är Scrum [19]. I 

Scrum bryter man ned sina krav till aktiviteter som sparas i en product backlog [19]. 

Man arbetar iterativt i sprints som oftast är 1-4 veckor långa och som avslutas med ett 

möte för att utvärdera och diskutera arbetet [19]. Det sker även dagliga Scrum möten 

där man pratar om man vad har gjort, vad man ska göra och vad för problem som 

finns. En annan vanliga agil system utvecklingsmetod är Extrem Programmering (XP) 

[19]. 

 

I den här uppsatsen kommer mjukvaruutvecklingen ske med just en agil 

systemutvecklingsmetod. Detta för att arbetet skall vara öppet för förändringar då 

kraven på den utvecklade webbapplikationen kan komma att ändras med tiden. Ett 
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exempel på detta kan vara om man kommer på att en annan teknik lämpar sig bättre 

till en implementation eller om något krav har glömts. Arbetsprocessen kan ses som 

följande. Innan arbetet startar kommer kravspecifikationen att brytas ned i mindre 

aktiviteter precis som i traditionell agil systemutveckling med t.ex. Scrum. När alla 

krav är nedbrutna i aktiviteter kommer arbetet att ske iterativt där varje krav kommer 

att färdigställas och testas innan arbetet fortsätter med nästa krav. När alla krav är 

färdigutvecklade ses arbetet som färdigt och ett slutgiltigt test på webbapplikationen i 

helhet utförs.  

3.2 System för att förenkla användningen 
För att försöka åstadkomma en förenkling av användandet av stämpelkort skall ett 

nytt system prövas. Dem fysiska stämpelkorten av papper är lätta att tappa bort och är 

inte något man alltid bär med sig. Dessa problem kan man förminska genom att 

hantera stämpelkorten med mobiltelefonen. Mobiltelefonen bär man oftast med sig 

och genom att man kan spara mycket information på mobiltelefonerna kan man 

hantera massor med stämpelkort genom dem.   

 

Fysiska stämpelkort av papper erbjuder dock en spontanitet som många mobila 

varianter har svårt att uppnå. Om man måste ladda ner en applikation innan man kan 

använda sig av stämpelkorten blir det komplicerat att spontant börja använda 

stämpelkort. I kapitel 2.1 beskrevs olika typer av applikationer och för att undvika en 

aktiv nedladdning innan användning kan webbapplikationer användas. Eftersom 

stämpelkorten inte kräver en prestanda utöver det som en webbläsare kan erbjuda 

kommer en webbapplikation användas i det tänkta systemet. En vanlig applikation 

hade inneburit att användaren måste genomföra en nedladdning först men hade kunnat 

ge en bättre prestanda i form av snabbhet. Den extra prestandan är dock inte 

nödvändig för stämpelkort och därför valdes den nativa applikationen bort för 

användarna. 

 

För att användaren inte ska behöva skriva in koder och genomgå någon extra process 

vill man använda sig av någon typ av informationsöverföring. I kapitel 2.1 beskrevs 

två tekniker som brukar användas till detta, QR och NFC. QR har den fördelen att de 

flesta mobiltelefoner i dagsläget kan använda sig av tekniken [20]. Den är dock inte 

lika snabb som NFC-tekniken. NFC-tekniken är snabbare än QR men den är inte lika 
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utbredd idag. NFC finns bara på dem nyare mobiltelefonerna. Eftersom det inte finns 

några speciella krav på att just nu vända sig till så många användare som möjligt utan 

fokus ligger i att förenkla hanteringen kommer snabbhet att prioriteras i detta fall. Av 

den anledningen har NFC valts som teknik framför QR. NFC tillämpar sig även bra 

med webbapplikationer då den i dagsläget går att användas till att öppna en specifik 

webbsida i användarens webbläsare.  

 

För användarna har det redan beslutats att en webbapplikation ska användas men vad 

ska användas för att skicka information till denna? I kapitel 2.1 beskrevs olika sätt att 

dela ut information via NFC. En metod använder sig av NFC-taggar men dess nackdel 

var att den inte var särskilt dynamisk och behövde omprogrammeras om man vill dela 

ut olika information varje gång. Det fanns dock möjlighet att öppna en specifik 

webbsida i användarens webbläsare med dessa taggar. Funktionaliteten som taggarna 

erbjuder är delvis vad som söks men säkerheten bör också beaktas. Stämpelkorten 

kräver nått sätt att kunna verifiera att stämplarna är korrekta men om man skickar ut 

samma information hela tiden blir säkerheten väldigt låg. Genom att skicka ut olika 

information varje gång hade man kunnat åstadkomma en säkrare verifiering genom 

exempelvis en databas. Därför kommer en enhet som fungerar som en dynamisk 

NFC-tag användas som utdelningsenhet i systemet. Utifrån denna utdelningsenhet kan 

sedan ett bättre verktyg för verifiering implementeras. Utdelningsenheten kan vara 

t.ex. en smartphone eller liknande enhet där NFC-tekniken finns att tillgå. På den 

enheten har en mjukvara utvecklats att för att fungera som en dynamisk NFC-tagg och 

kan därigenom dela ut information till webbapplikationen på användarens telefon. 

 

För att kunna testa det här tänkta systemet behöver en viss del av systemet utvecklas. 

Eftersom uppsatsen fokuserar på en förenkling för användaren så kommer 

webbapplikationen att prioriteras och utvecklas då den ligger på användarsidan. 

Utdelningsenheten kunde, som tidigare nämnt, symboliseras av en NFC-tagg vad 

gäller nästan allt förutom säkerhet. Säkerheten inte är särskilt relevant vad gäller just 

förenklingen i hanteringen av stämpelkorten, där är det snabbheten och enkelheten 

som är relevanta. En NFC-tagg kan därför användas som utdelningsenhet i detta fall 

för att testa hanteringen av stämpelkort och stämplar ur perspektivet att åstadkomma 

en förenkling. På så sätt kommer hela systemet ändå kunna testas för att få data till en 
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utvärdering. I figur 3.1 kan man se en figur som, väldigt abstrakt, ger en bild över hur 

systemet kommer fungera. 

 

 

 

 
 

Fig 3.1 - Abstrakt bild av hur enheterna kommunicerar. Utdelningsenheten till vänster överför 
information genom NFC-tekniken till användarens smartphone. Detta sker när användaren har fört sin 

telefon mot utdelningsenheten. Ingen information skickas från användarens smartphone till 
utdelningsenheten. 

3.3 Utvärdering genom vald metod 
 
Förenkling är ett väldigt abstrakt begrepp och för att utvärdera en förenkling krävs 

därför en mer klar definition av vad som efterfrågas. Förenkling ses här som ett sätt 

att göra det mindre krävande för användaren att ta emot stämpelkort. Detta är svårt att 

mäta och därav valdes en kvalitativ forskningsmetod i kapitel 1.5. I kapitel 1.5 valdes 

även den induktiva vägen för att kunna dra en slutsats och därför behövs någon 

iakttagelse av systemet i dess helhet, dvs. ett test av systemet. För att kunna testa 

systemet krävs dock att en del av systemet utvecklas. Denna utveckling sker genom 

en metod som är vald och beskriven i kapitel 3.2. När denna utveckling är genomförd 

kan systemet testas för att kunna dra en slutsats om en förenkling är åstadkommen. 

Personerna som ska utföra testerna kommer att väljas vid testtillfället. Tillgängliga 

personer vid den tidpunkten som har en smartphone kommer att tillfrågas att delta i 

testet. Kravet på att testpersonerna måste ha en smartphone kommer från att lösningen 

vänder sig till användare som har en smartphone. Väl inne i målgruppen 

“smartphoneanvändare” är dock målgruppen väldigt bred och vänder sig till alla 

personer. Detta då lösningen är tänkt att fungera för alla smartphoneanvändare.  
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4. Utveckling av webbapplikation 
För att förenkla användningen av mobila stämpelkort föreslås i den här uppsatsen en 

lösning som utgörs av två stycken delar. En utdelningsenhet och en webbapplikation. 

Det här kapitlet riktar sig mot utvecklingen av webbapplikationen och går igenom 

hela arbetet ända från framtagning av kravspecifikation till test av slutgiltigt resultat. 

4.1 Kravspecifikation inför arbetet 
En webbapplikation ska utvecklas, men för att få en mer överskådlig bild över vad som skulle 

göras och för att lättare kunna strukturera upp arbetet sattes en kravspecifikation upp. I en 

kravspecifikation listar man alla nödvändiga krav för projektet som utvecklas, i detta fall 

webbapplikationen för dem mobila stämpelkorten. Kraven har satts upp dels utifrån val som 

gjordes i kapitel 3 och dels utifrån hur fysiska stämpelkort är utformade.   

 

Utifrån hur fysiska stämpelkort av papper är utformade kan man erhålla följande krav. Dessa 

kan ses som dem grundläggande kraven för hantering av stämpelkort.  

 

1. Se sitt stämpelkort 

2. Se sina stämplar 

3. Ta emot nya stämplar  

4. Lämna in ett fullt stämpelkort för sin rabatt  

 

Krav 1 och 2 handlar om att visualisera stämpelkortet. Användaren måste kunna se hur många 

stämplar som krävs för att kunna få sin rabatt, samt se hur många denne redan har erhållit. 

Krav 3 handlar om att användare måste kunna ta emot nya stämplar på sitt kort för att kunna 

fylla hela kortet. Fjärde kravet finns för att användaren ska kunna lämna in sitt stämpelkort 

när användaren har tagit emot så många stämplar som behövs för att få sin rabatt. 

 

Av dessa fyra krav finns dock inte ett enda om att dela ut stämplar. Detta då utdelningen ska 

skötas av en utdelningsenhet som det har beskrivits i kapitel 3. Dock kan utdelningsenheten 

inte helt utlämnas från utvecklingen då säkerheten bör beaktas. Ett sätt att verifiera stämplar 

måste ingå i systemet och i detta måste båda delar av systemet vara delaktiga då vi har med en 

verifikation att göra. Av denna anledning kommer ännu ett krav in i specifikationen  

 

5. Verifiera stämplar   
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Med detta femte krav avses att man på något sätt måste kunna verifiera att stämplarna är äkta. 

Dvs. man måste med en viss typ av säkerhet kunna garantera att användaren verkligen 

mottagit stämpeln på ett lagligt sätt och ej har fuskat sig till den genom olika modifikationer 

etc. 

 

Dessa fem krav bröts sedan ner i mindre aktiviteter. Det första kravet är mest en designuppgift 

där det handlar om att visualisera ett stämpelkort. Krav två kräver dock att man vet hur många 

stämplar användaren har och detta hör då alltså direkt ihop med hur man ska spara 

användarens stämplar, men hit hör även designen av hur en stämpel ska se ut. Det tredje 

kravet består i att ta emot stämplar. Man kan se det som att det är denna del av 

webbapplikationen som kommer att kommunicera med utdelningssidan via NFC och ta emot 

en parameter via webbläsarens URL och kontrollera denna mot databasen. Inom varje krav 

har även en aktivitet för testning lagts till. Detta för att inte glömma att testa att kravet är 

uppfyllt och inte har några större buggar. Nedan följer de fem framtagna kraven och 

aktiviteterna som de har brutits ner i. 

 

1. Se sitt stämpelkort  

 – Designa stämpelkort - Hur ska själva designen se ut? 

 – Implementera design - Koda den framtagna designen för webbapplikationen. 

 – Testa - Testa om det finns buggar eller fel i koden. 

2. Se sina stämplar 

 – Designa stämplar - Hur ska stämplarna se ut? 

– Hur ska stämplar sparas - Hur ska användarens stämplar sparas i webbapplikationen 

så att användaren inte tappar sina stämplar? 

– Implementera lösning för att spara stämplar - Programmera webbapplikationen för 

att spara stämplar på tänkt sätt 

– Kunna läsa av antalet stämplar hos användaren - Hur ska webbapplikationen få reda 

på hur många stämplar som användaren har? 

– Kunna visualisera antalet stämplar som på fysiskt stämpelkort - Hur ska stämplarna 

visas på stämpelkortet? 

– Testa - Testa om implementerad kod fungerar och om webbapplikationen kan visa 

stämplar på alla möjliga vis. 

3. Ta emot nya stämplar  

– Läsa parameter från webbläsarens URL - Hur ska webbapplikationen läsa 

parametern från URL:en som utdelningsenheten slumpat fram och skickat över? 

– Öka antalet sparade stämplar hos användaren - Hur ska man öka antalet stämplar 

som användaren har och spara det nya antalet? 
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– Testning - Testa om all funktionalitet gällande att ta emot stämplar fungerar. 

4. Lämna in ett fullt stämpelkort för sin rabatt 

– Kontrollera att antalet stämplar för rabatt är uppnått - Hur och när ska man 

kontrollera att rätt antal stämplar är uppnådda? 

– Företag kan se att stämpelkort är fullt och nollställa antalet stämplar - Hur ska 

företaget kunna se att stämpelkortet är uppfyllt och att användaren har mottagit 

tillräckligt många stämplar? Hur ska stämpelkortet nollställas? 

– Testning - Testa om all funktionalitet för att lämna in och nollställa stämpelkort 

fungerar och är buggfri. 

5. Verifiera stämplar  

– Hur kan stämplar verifieras? - Hur ska verifieringen gå till och hur ska man kunna 

ge en bättre garanti på att stämplarna verkligen är korrekt erhållna? 

– Implementera lösning - Programmera den framtagna lösningen för verifieringen för 

webbapplikationen. 

– Testning - Testa om verifieringen fungerar som den ska och ej har några större 

buggar. 

 

4.2 Genomförande av utveckling och test 
Utvecklingen av webbapplikationen har skett med en agil mjukvaruutvecklingsmetod som 

valdes i kapitel 3.5. När utvecklingsmetod var vald och en kravspecifikation var gjord för att 

få en tydligare bild av vad som skulle göras var det dags att börja arbetet med att utveckla 

webbapplikationen. När man utvecklar en webbapplikation ges man dock olika alternativ vad 

gäller språk och utvecklingsmiljö. Man kan t.ex. använda sig utav en programmeringsmodell 

som heter ASP.NET eller rikta sig mer åt PHP. ASP.NET är ett ramverk för att utveckla 

webbapplikationer som är utvecklat av Microsoft [21]. PHP är ett programmeringsspråk som 

riktar sig mot webbservrar för att skapa webbapplikationer med dynamiskt innehåll [22]. Det 

är ingen större skillnad mellan vad man kan utveckla med dessa och det är svårt att säga 

vilken som är bättre/sämre. ASP.NET är dock mer begränsad vad gäller arbetsmiljö och är då 

riktat mer mot windows datorer [21] medans PHP kan ses som mer Open-Source [22]. Då 

skillnaderna inte var så stora hade valet mellan dessa ingen större betydelse för arbetet. Det 

som valdes här var dock PHP eftersom tiden var begränsad och inom PHP behövdes ingen 

inlärningstid då kunskap om språket redan fanns. Vad gäller utvecklingsmiljön så användes 

EasyPHP med notepad++. EasyPHP är en utvecklingsmiljö för PHP-utvecklare [23] och 

notepad++ en kodeditor som klarar av flera språk [24]. Dessa två kombinerades för att ta fram 

en bekväm utvecklingsmiljö. Dessa valdes då det fanns vana i denna miljö och den erbjöd allt 
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som behövdes för utvecklingen av webbapplikationen. Designen är gjord i HTML samt 

CSS som är de två vanligaste språken för att utforma och designa grunden till 

webbsidor [25]. Till detta användes också notepad++ som editor. 

 

Arbetet fortsatte sedan iterativt med kraven från kravspecifikationen (kapitel 4.1), där varje 

krav hade delats in i mindre aktiviteter, utvecklades en i taget. Efter att varje krav var klart 

utfördes ett mindre test för att kontrollera att kravet var uppfyllt och att inga större buggar 

fanns. 

 

När alla krav var uppfyllda ansågs hela webbapplikationen vara klar och det var dags att testa 

den på riktigt. Telefonen som användes till testet var en Samsung Galaxy Note II som är en av 

Samsungs senaste smartphones. Denna telefon har inbyggd NFC och operativsystemet 

android i version 4.1.2 [26]. Mobiltelefonen hade även NFC aktiverat innan testet började och 

den hade mjukvara för att hantera NFC-information installerad. För att kunna testa den 

färdiga webbapplikationen har även NFC-taggar använts som utdelningsenhet. Detta då en 

NFC-tagg kan symbolisera en utdelningsenhet på alla sätt som behövs för att kunna avgöra 

enkelheten och snabbheten i dessa digitala stämpelkort. Den programmeras med data som 

kommer att öppna en webbläsare i telefonen med en specifik webbsida vid avläsning med 

NFC. Det går dock inte att dynamiskt ändra webbadressen från gång till gång för att skicka 

med olika parametrar, men eftersom det endast behövs av ren säkerhetsåtgärd så fungerar en 

NFC-tag perfekt. NFC-taggen som användes var en NFC-sticker vid namn NTAG203. Denna 

taggen rymmer 144byte data [27] och finns tillgänglig i diverse elektronikbutiker. Testet var 

tänkt att likna ett verkligt scenario så det gick helt enkelt bara ut på att ta emot en stämpel på 

sitt stämpelkort. För att efterlikna en vanlig situation används inte WiFi i testet utan det 

mobila nätet. Detta för att efterlikna miljön hos en butik som delar ut stämpelkort. Under hela 

testet fördes en dialog med testpersonen för att få en bättre uppfattning om vad som gick 

genom huvudet och för att kunna få en djupare analys genom diskussion.  

4.3 Systemet 
Resultatet är en webbapplikation för hantering av stämpelkort på användarsidan. I 

PHP följdes den objektorienterade genren för att underlätta för utvecklaren samt göra 

koden mer lättläst. Objektorienterad programmering är en programmeringsmetod där 

man representerar saker som objekt med olika attribut [28]. Objekten, som är 

instanser av klasser, är tänkt att interagera med varandra på sådana sätt att 

programmet fyller sitt syfte [28]. En PHP klass vid namn “redirect.php” skötte all 
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omdirigering under en användares session. I en annan klass vid namn “session.php” 

skapades alla funktioner som behövdes för att kunna hantera en användares session. 

Till sist skapades även en klass som skötte all kommunikation till databasen, 

“database.php”. Till verifieringen som systemet skulle utföra på stämplarna krävdes 

en databas. För att hantera en databas och all dess data krävs någon typ av hanterare. 

Det som oftast används till detta är en fri programvara vid namn MySQL som 

använder sig av språket SQL för att hantera all data [29]. Så i detta fall användes 

också en MySQL databas som även är kompatibel med utvecklingsmiljön som 

EasyPHP erbjuder. 

 

Designen av webbapplikationen kan ses i fig 4.1 a) samt b) och är tänkt att vara så 

enkel och stilren som möjligt även då fokus inte låg i just utseendet. För att efterlikna 

en vanlig applikation samt för att anpassa sig till touchskärmar har vissa element, t.ex. 

bottenmenyn, försetts med en absolut position i förhållande till displayen. 

Bottenmenyn kommer alltså alltid att vara synlig i botten oavsett hur man scrollar 

eller zoomar. Stämplarna symboliseras av vanliga bilder för att kunna efterlikna en 

vanlig stämpel så mycket som möjligt. Den övriga programmeringen och 

kommunikationen mellan MySQL databasen har skett med PHP och javascript som är 

ett dynamiskt skriptspråk [30].  

 

 
Figur 4.1 a). och b). 
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För att hålla reda på användarens stämplar finns det två stycken olika metoder. I den 

ena metoden används cookies, en textbaserad fil som kan sparas hos användarens 

webbläsare [31], genom PHP där en variabel med antalet stämplar sparas och 

uppdateras om användaren ökar sin stämpelkvot. Anledningen till att cookies används 

är för att det är ett enkelt sätt att spara data i användarens telefon utan att användaren 

själv behöver göra så mycket. Informationen som sparas i cookien har även en 

kryptering av säkerhetsåtgärder. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste 

även alla som besöker en webbplats som använder cookies få information om att 

cookies används och hur [31]. Därav tillkom en typ av startsida för webbapplikationen 

där man kan läsa om bland annat hur cookies används, i figur 4.1 b) kan man se detta. 

 

Den andra metoden för att hålla koll på användarens stämplar är via ett login-system. 

Alla vill inte använda cookies och detta är ett alternativ för dessa användare. Login-

systemet är väldigt simpelt och utvecklat med PHP och MySQL på databassidan. För 

att urskilja olika användare används användarnamn. Varje användare får själva välja 

ett namn vid tillfället då de skapar sin användare. Vid det tillfället får de även välja 

sitt lösenord som används för att logga in tillsammans med användarnamnet. 

Användarnamnet och lösenordet lagras i MySQL-databasen i en tabell vid namn 

“users”. Där lagras användarnamnet, lösenordet, antalet stämplar och ett sessionsID 

som är till för att skapa en viss säkerhet. SessionsID:t finns för att kontrollera att 

användaren verkligen har genomgått en inloggning för att logga in och inte har 

kommit in på nått annat sätt. När användaren loggar in generaras ett sessionsID enligt 

funktionen generate_session_id()(se appendix) som sparas i databasen för användaren 

under fältet “sessionID” samt hos användaren i dess sessions-variabler som man kan 

komma åt i PHP genom $_SESSION[]. Varje gång antalet stämplar ändras eller när 

användaren skall lämna in sitt fulla stämpelkort för rabatt kontrolleras att dessa värden 

överensstämmer. Varje gång användaren loggar in genereras ett nytt sessionsID.  

 

Användaren kan välja att bli medlem när den vill genom att att bara skapa en 

användare från startsidan om denne känner för. Men medlemssystemet riktar sig mest 

mot användare som inte har cookies aktiverade. Funktionen check_cookies() som 

finns i klassen “session.php” kontrollerar om användaren har cookies aktiverade 

genom att försöka skapa en cookie och sedan försöka läsa av den. Misslyckas 

funktionen med detta så antas användaren ha cookies inaktiverat. Denna funktion 
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anropas varje gång webbapplikationen öppnas genom att man placerat sin 

mobiltelefon mot utdelningsenheten. Om cookies då inte är aktiverade erbjuds 

användaren att logga in, alternativt skapa en användare. Väljer användaren då att 

skapa en användare får denne såklart en stämpel på sitt stämpelkort efter den skapat 

en användare. Detta genom att parametern som används till verifieringen(som 

förklaras senare i kapitlet) skickas med och kontrolleras först efter att en ny användare 

är skapad. Samma princip används om man redan har en användare och bara vill 

logga in. Antalet stämplar sparas i ett eget fält i databastabellen som en siffra som 

symboliserar antalet stämplar. Värdet på denna kan alltså vara från 0-6 i detta fall. 

Detta värde ökas med ett varje gång en verifiering går igenom och nollställs efter att 

rabatten är mottagen. 

 

Krypteringen sköts med MD5(Message Digest Algorithm 5) som är en hashfunktion 

som kan användas till att kryptera data [32]. Den kan idag ses som en relativt osäker 

metod men då detta system just nu bara kommer användas till att testas så är det av 

mindre vikt. Den tillför dock en viss kryptering för att inte direkt visa data. Denna 

kryptering finns inbyggd i PHP och nås genom funktionen md5(). Tanken är, om detta 

system utvecklas i större grad i framtiden, att ett “salt” även skall användas för att 

åstadkomma bättre kryptering. Ett salt är ett tillägg som oftast slumpas fram och läggs 

till på känslig data för att göra den svårare att gissa sig till. 

 

När stämpelkortet är helt fyllt ska man kunna ta ut sin rabatt. Det görs på följande sätt. 

När kortet är fullt, i detta fall med 6 stämplar, så informeras användaren om att kortet 

är fyllt och en knapp som det är tänkt att företaget som delar ut stämpelkorten ska 

använda sig av blir synlig. Ett tryck på knappen och en bekräftelse nollställer 

stämpelkortet och användaren kan då ta del av sin rabatt.   

 

 

 

Hur verifieras då stämplarna? En illustration av verifieringen kan ses i figur 4.2. 
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Figur 4.2 - En abstrakt bild av hur verifieringen går till. 1: Utdelningsenheten slumpar fram ett värde 

och skickar till databasen. 2: Utdelningsenheten skickar samma värde till webbapplikationen. 3: 

Webbapplikationen kontrollerar med databasen om mottaget värde finns i databasen. 4: Om värdena 

överensstämmer erhåller användaren en stämpel. 
 

Tanken är att en databas används för verifieringen. Som det beskrevs i kapitel 3.1 så 

kommer utdelningsenheten fungera som en dynamisk NFC-tagg och kommer kunna 

skicka ut olika data. Hade bara samma data skickats över hela tiden hade användaren 

lätt kunnat hämta flera stämplar på samma gång utan större problem. Skickar man 

däremot olika information varje gång kan inte användaren ta reda på data som skickas 

över för att få en ny stämpel, i alla fall inte lika lätt. Men hur kan man då veta att data 

som skickas över, i form av en parameter, är korrekt om det är olika varje gång?. Det 

är här databasen kommer in. Databasen blir som en slags mellanhand som man kan se 

i figur 4.2. Utdelningsenheten skriver in data i databasen och skickar sedan över 

samma information till webapplikationen. Webbapplikationen kontrollerar om det 

mottagna data överensstämmer med data som finns i databasen, gör den det erhåller 

användaren en stämpel. Överensstämmer data som webbapplikationen erhållit med 

den i databasen så raderas även det värdet i databasen. Det finns ingen mer nytta av att 

ha kvar värdet då det inte ska användas igen. Om man samlar för mycket olika värden 

där så blir även sannolikheten högre att man kan gissa sig till ett korrekt värde och på 

så sätt fuska sig till en stämpel.  

 

Data som skickas över är tänkt att vara en slumpad sträng på 8 tecken. Denna sträng 

slumpas fram i utdelningsenheten. Då strängen är på 8 tecken så blir sannolikheten 

väldigt låg att man skulle slumpa fram två stycken likadana strängar om man 

använder alla möjliga tecken alfabetiska, numeriska och övriga specialtecken. Då man 
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även raderar värdena ur databasen efter användning så är det väldigt otroligt att detta 

skulle orsaka några problem. 

Eftersom denna del av systemet inte är utvecklad och implementerad är strängens 

utformning lätt att ändra vid eventuell framtagning av utdelningsenheten om man 

skulle komma fram till något bättre alternativ. Detta då man bara skulle behöva ändra 

funktionen som slumpar fram strängen. 

 

Utdelningsenheten kan skriva in strängen i databasen med vanliga SQL kommandon 

t.ex. “INSERT INTO”. Dessa finns att tillgå genom dem flesta programmeringsspråk 

t.ex. java som utdelningsenheten skulle kunna vara programmerad i. För att skicka 

strängen till webbapplikationen använder utdelningsenheten URL-parametrar. Som 

tidigare nämnt kommer utdelningsenheten öppna en specifik websida i användarens 

webbläsare och det är till den websidans URL som en parameter läggs till. För att ge 

ett exempel hur en av dessa URL: er hade kunnat se ut 

“mobil.kaffe.mittland/stämpelkort/?val=HuS7e82R” där strängen som slumpats fram 

hade varit värdet på parametern “val”som är “HuS7e82R”. 

 

Det krävs alltså av utdelningsenheten att slumpa fram en sträng och att placera den i 

databasen innan den skickar över informationen till mobiltelefonen via NFC. 

Verifieringen är beroende av att utdelningsenheten är progammerad på detta sätt samt 

att användaren vid tillfället har en internetuppkoppling på sin mobiltelefon. Databasen 

om används för detta är en MySQL databas där en tabell med olika strängar lagras. 

Säkerhetsmässigt kan man ju även nämna att utdelningsenheten inte bör vara placerad 

på ett ställe där man kan nå den om man inte köpt något och ska få en ny stämpel. 

 

Den färdiga webbapplikationen genomgick även ett test med NFC-taggar som 

beskrevs i 4.2. Då dessa taggar inte är dynamiska fungerar inte verifieringen helt som 

tänkt då taggarna bara kan skicka ut samma data. Dock kan webbapplikationens 

implementation av verifieringen ändå testas genom att parametern som NFC-taggen 

skickar över har placerats i databasen 6 gånger. Testet gick ut på att man kunde 

använda sig av systemet i vad som var tänkt som en vanlig situation för en användare. 

Testpersonerna skulle alltså med en smartphone av typen Samsung Galaxy Note 2 

använda sig av systemet för att hantera stämpelkort. Utdelningsenheten var en NFC-

tagg. 
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Webbapplikationen för att hantera stämpelkorten fungerade bra och användarna 

förstod systemet vilket resulterade i att det gick väldigt snabbt för dem att ta emot sina 

stämplar. Det räckte med att bara ta bort skärmlås och placera telefonen mot NFC-

tagen för att få en stämpel. En sak som kom fram i och med testet var att telefonen 

måste ha NFC aktiverat vilket inte är en självklarhet för dem som inte använder NFC 

på daglig basis. Snabbheten kan jämföras med att mottaga en stämpel på ett vanligt 

stämpelkort. Användaren behöver inte ladda ner något innan användningen men dock 

behövs en telefon som har NFC-stöd i både hård och mjukvaran. Om användaren inte 

har cookies aktiverade måste användaren dock skapa en användare i medlemssystemet 

först vilket tar längre tid men detta gick ändå ganska snabbt. 
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5. Slutsats  
Frågan som ställdes var om det var möjligt att uppnå en förenkling av hanteringen av 

stämpelkort. En förstudie om stämpelkort och mobiltelefoner och dess tekniker gjordes för att 

bredda kunskapsbanken kring detta. Detta resulterade i en djupare förståelse kring problemen 

som givits och vilka tekniker som kunde användas till lösa dessa problem. Tekniker valdes 

och ett tänkt system som använde NFC och bestod av två delar, en utdelningsenhet och en 

webbapplikation, togs fram. En metod för att testa systemet utifrån ett perspektiv där 

förenklingen var i fokus valdes. Systemet skulle testas utifrån en kvantitativ forskningsmetod, 

men för detta krävdes det att en viss mjukvara utvecklades. En systemutvecklingsmetod 

valdes och utifrån de fysiska stämpelkortens utformning utvecklades webbapplikationen till 

systemet. Systemet kunde nu testas då webbapplikationen var utvecklad och 

utdelningsenheten kunde symboliseras av en NFC-tagg. Testet gav ett positivt resultat och en 

viss förenkling kunde ses. Det diskuterades huruvida man kan se en förenkling och vad en 

förenkling egentligen är i kapitel 5 och där framkom att man bör se det ur olika perspektiv. 

Slutsatsen är att en förenkling vad gäller att oplanerat kunna ta med sig stämpelkort är möjlig 

men att en förenkling samtidigt bör ses som något mer komplext och bör granskas ur flera 

perspektiv. 
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5.1 Diskussion  
Hur man kunde förenkla användningen av stämpelkort var det som frågades inför uppsatsen. 

Det kom upp olika alternativ på hur detta kunde uppnås, och ett system i två delar med en 

webbapplikation och en utdelningsenhet som kunde användas med NFC var det som valdes i 

ett försök att besvara den givna frågan. För att kunna testa systemet utvecklades den delen 

som bestod av webbapplikationen och utdelningsenheten fick symboliseras med en NFC-tag 

då dessa delade en funktionaliteten att kunna överföra information via NFC. I slutet framkom 

ett resultat och en viss utvärdering av lösningen kunde göras.  

 

Det finns många sätt att hantera stämpelkort som alla har sina för och nackdelar. Att blint 

jämföra denna lösning med alla andra är dock svårt utan man får försöka se det ur olika 

perspektiv. Om man ska tänka på miljön och den hållbara utvecklingen så kan man tänka sig 

att alla digitala stämpelkort ligger bättre till än dem fysiska stämpelkorten av papper. 

Stämpelkorten av papper måste tillverkas och fraktas till butik och de ska hanteras som avfall. 

Om man räknar bort tillverkning av mobiltelefoner, eftersom vi antar att de flesta inte köper 

en mobiltelefon bara för att använda sig av mobila stämpelkort, så är det i lösningen som är 

framtagen i denna bara en utdelningsenhet som behövs. Utdelningsenheten har en viss 

miljöpåverkan vid tillverkning men och andra sidan kan det kanske vara så att 

utdelningsenheten bara behöver vara en mobiltelefon som butiksägaren redan innehar. Det 

kan hur som helst ses som en miljöpåverkan som inte blir större med tiden jämfört med 

miljöpåverkan av X antal stämpelkort av papper som ökar ju fler stämpelkort som delas ut.  

 

Att tappa bort stämpelkortet när man uppnått ett visst antal stämplar är inget man gärna gör. 

Detta nämns också som ett problem med dem stämpelkorten av papper. Det finns egentligen 

inget större värde i ett stämpelkort av papper och då de ofta placeras i en ficka med kvitton 

och annat som är tänkt att slängas är det lätt hänt att olyckan är framme. Mobila stämpelkort 

har inte riktigt det problemet. En mobiltelefon är något man sällan tappar bort och i den kan 

man ha alla sina stämpelkort. Man har den dessutom oftast med sig. Ett stämpelkort av papper 

kan placeras i olika jackor och på så sätt glömmas men en mobiltelefon tar man oftast med sig 

oavsett väder och säsong.  

 

Något som också nämnts i rapporten är att det bör vara enkelt att helt oplanerat eller spontant 

använda sig av stämpelkort. Men ofta vet man kanske inte ens om att en butik använder sig av 

stämpelkort men när man väl betalt vill man kanske börja spara stämplar ändå. Det kan dock 

kännas jobbigt att då börja ladda ner en ny applikation och sedan ta med sig en stämpel. 

Fysiska stämpelkort av papper är ju optimala då det bara är att lägga ner ett kort i fickan. Av 
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just denna anledning valdes det ju att använda en webbapplikation i lösningen som tas fram i 

uppsatsen. Riktigt lika enkelt som att bara ta med sig ett stämpelkort i fickan skulle jag inte 

påstå men i alla fall en bit på vägen mot det. Det räcker i alla fall med att ta fram telefonen 

och placera den mot en utdelningsenhet. Detta kräver ju dock att mobiltelefonen har NFC, 

något sätt att hantera den mottagna informationen och att det finns en internetuppkoppling vid 

tillfälllet. Idag har kanske inte alla telefoner ens NFC men som man kan läsa i kapitel två ser 

framtiden för NFC i mobiltelefoner ljus ut och det blir hela tiden mer och mer utbrett. 

 

Vilka företag kan då använda sig av stämpelkorten och hur kostsamt blir det dom egentligen? 

Det allra billigaste är nog att köpa in stämpelkort av papper. Då vänder man sig även till flest 

kunder. En applikation är rätt kostsam att utveckla och det är något som små företag kanske 

inte vill spendera en hel del pengar på. En webbsida har dom flesta företag idag, stora som 

små, och att utöka den med den webbapplikationen som tas fram i denna uppsats skulle inte 

vara jättedyrt. Det som krävs är ju däremot en utdelningsenhet för att dela ut stämplar. Man 

kan dock tänka sig att utdelningsenheten får vara mobiltelefoner/surfplattor. Om det finns en 

färdigutvecklad applikation för exempelvis android så hade flera företag kunnat använda sig 

av ett gemensamt system för mobila stämpelkort på detta vis. Detta är något som man kan 

utveckla vidare från denna uppsats där endast en grund för ett system har lagts. 

 

En viss förenkling jämtemot andra mobila stämpelkort tycker jag ett den framtagna lösningen 

erbjuder. I alla fall till vissa aspekter såsom ett mer oplanerat sätt att använda stämpelkort. 

Dock kan man väl tänka sig att det inte bara enkelheten som spelar roll när företag väljer 

vilken metod som ska användas. Ett företag som redan har en native applikation för andra 

tjänster till exempel. För detta företag är det nog enklare att bara vidareutveckla appen de 

redan har istället för att använda någon annan metod som kräver mer kunskap och kanske 

personal.  

 

En sak som hade kunnat göras annorlunda är hanteringen av cookies att göra. Det som 

implementerades i webbapplikationen var att antalet stämplar sparades i kakan och att detta 

krypterades. Ett säkrare sätt hade nog varit att, i cookien, bara spara ett entry, som kan ses 

som en typ av länk, till en databas som man kunde ansluta till och där ha sparat antalet 

stämplar. Detta hade kunnat vara betydligt säkrare, men då detta mest har med säkerheten att 

göra så hade detta val inte ändrat resultatet. 
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5.2 Fortsatt arbete 
Uppsatsen lämnar en del att jobba vidare på inom ämnet. Ett steg att gå vidare hade varit att 

utveckla hela det tänkta systemet till ett fullt fungerande system. Det går även att forska 

vidare på vad företag baserar sina val av tekniker och metoder i sina applikationer på. Det är 

säkerligen många faktorer som spelar in i detta och en intressant studie. 
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Appendix  
 

Mjukvaruverktyg som använts 
Windows 8, Operativsystem som använts på dator under utvecklingen. 
OpenOffice, Text-editor som använts.  
Google Drive, Text-editor och molnlagring som använts för text-editing och lagring. 
Notepad++, Kod-editor som är använd till all programmering. 
Google Chrome, webbläsare som använts under utvecklingen. 
Filezilla, FTP-client som använts för att föra över filer till webbserver.  
EasyPHP, Mjukvara som tillåter PHP och MySQL-utveckling på användarens dator.    
 

Hårdvaruverktyg som använts  
Samsung Galaxy Note II, Smartphone som användes till test.  
NTAG203 , NFC-tagg som användes för att ersätta utdelningsenheten under test. 
 
 

Kodexempel   
Koden för att slumpa fram strängen som används till verifiering. 
 
private function generate_session_id(){  
  $string = "";  
   for($i=0; $i<16; $i++){ 
         $randnum = mt_rand(0,61); 
         if($randnum < 10){ 
            $string .= chr($randnum+48); 
         }else if($randnum < 36){ 
            $string .= chr($randnum+55); 
         }else{ 
            $string .= chr($randnum+61); 
         }  
   }  
   return $string; 
 } 
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