
Introduktion
Examensarbetet utfördes i samarbete med Axiell Group. Axiell är ledande på marknaden för IT-tjänster 

för bibliotek och institutioner. Axiell vill bidra till att sprida kultur och kunskap världen över och har 

kunder i 58 länder med huvudkontoret i Lund. 

 

En del av Axiells uppdrag är att förbättra och förändra bibliotekens interaktion med omgivningen. Genom 

att underlätta det vardagliga arbetet för bibliotekarier kan fler tillfällen till interaktion med omgivningen 

skapas. Således ämnar examensarbetet att undersöka om RFID-tekniken och streckkodsläsning kan 

utföras med Androidtelefoner i en biblioteksmiljö.

Problem
Vilka arbetsuppgifter och på vilket sätt kan RFID med NFC på en Androidelefon underlätta för 

bibliotekarier i sitt vardagliga arbete?  

 

Hur ska arbetsflödet för en mobilapplikation utformas för att underlätta för bibliotekarier i det vardagliga 

arbetet?  

 

Vilka kriterier kan användas för utvärdering av prototypen?  

 

Kan prototypen vidareutvecklas till en mobilapplikation som kan integreras med det webbaserade 

bibliotekssysemet Axiell Quria®?

Metod
Arbetet bestod av sex faser: förstudier, utförande av intervjuer, analys av intervjuer, utveckling, testning 

samt utvärdering.  

Förstudierna syftade till en fördjupning i hur RFID används i biblioteken genom litteraturstudier.  

Intervjuer utfördes med fem bibliotekarier för att kartlägga deras nuvarande arbete med RFIDtekniken 

samt hur en implementering av nämnd tekniken i mobiltelefoner hade kunnat förändra det vardagliga 

arbetet.  

Analysen visade att RFID-tekniken i dagsläget bidrar till en tidsvinst i form av självservice för låntagare. 

RFID I mobiltelefoner hade kunnat hjälpa att bland annat korta köerna till lånedisken.  

En prototyp till en mobilapplikation utvecklades och testades. Testning gjordes via enhetstester och 

användartester med tre bibliotekarier.  

Utvärdering innebar en refaktorisering av prototypen till mobilapplikationen

Slutsats
Det kan konstateras att RFID med NFC-läsning med mobiltelefon hade underlättat i det dagliga arbetet 

genom tidsbesparing och ergonomisk avlastning, där bibliotekarier slipper bära böcker till närmaste disk 

med RFID-utrustning. 

 

Utformningen av prototypen syftade till att skapa ett användarvänligt arbetsflöde med funktioner som 

uppfyller bibliotekariers önskemål och behov. Det gjordes genom intervjuer och användartester med 

bibliotekarierna. 

 

Funktionalitet och användarvänlighet kan användas som kriterier för utvärdering av prototypen. 

Funktioner och användarvänlighet utvärderades med enhetstester respektive användartester. 

Resultat
Resultatet är en prototyp av en mobilapplikation som kan användas 

för att läsa NFC-taggar på biblioteksmaterial. Fyra funktioner 

utvecklades: 

• Presentation av bok (Scan item) 

• Programmering av tagg (Program) 

• Återlämning (Check in) 

• Utlåning (Check out) 

 

En webbsida utvecklades för att testa ovanstående funktioner. 

 

Prototypen är också ett resultat av utvärderingen efter 

användartesterna.
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Teknisk bakgrund
Prototypen utvecklades med Java i Android Studio. 

 

CI/CD: en metod för att kontinuerligt leverera kodändringar. 

Gradle: ett byggautomationsverktyg som används för att kompilera 

kod, koppla ihop olika bibliotek och köra automatiska tester. 

Implementerar CI/CD. 

J-Unit: API för enhetstester av java. 

RFID-tekniken: läsning av objekt med radiovågor som kräver att 

tagg och läsare arbetar på samma frekvens, här 13,56 MHz. 

NFC: typ av RFID-teknik som Androidtelefoner är utrustade med. 

Webbsida: prototyp för Axiell Quria® där mobilapplikationens 

funktioner testades. 

WebSocket: upprättar en tvåvägskommunikation mellan 

mobilapplikationen och webbsidan. 

Intent: för kommunikationen mellan NFCläsaren (hårdvaran I 

mobiltelefonen) och mobilapplikationen. 

OCR-läsning: biblioteket QuaggaJS användes för läsning av 

streckkoder med kamera. 

Foreground service: teknik som låter Android appar köras i 

bakgrunden så att användaren hela tiden kan arbeta i Axiell 

Quria®.


