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Sammanfattning
För att alltid kunna erbjuda sina tjänster som ett finansiellt institut så är det viktigt
att alltid vara informerad och uppdaterad när nya regelverk träder i kraft. Idag bidrar
det till höga kostnader då det till stor del sker med humanitär kraft. För att se i vilken
mån det går att effektivisera med hjälp av artificiell intelligens eller maskininlärning
gjordes en litteraturstudie för att detta. Undersökningen visade att maskininlärning
var den bäst lämpade metoden för denna problemställning. Arbetet hade inte de
mest optimala förutsättningar för att få så säkert resultat som möjligt, trots detta
visade resultatet på god förmåga att kunna klassificera produkter mot regelverk.
Möjligheten till att applicera maskininlärning eller artificiell intelligens är god men
det är viktigt med extremt stora mängder tränings- och testdata för att kunna
effektivisera finansbranschen.
Nyckelord
Artificiell intelligens, maskininlärning, compliance, regelverk, finansiellt institut,
bank

Abstract
To always be able to offer their services as a financial institution, it’s important for
them to always stay informed and updated when new regulations come into force.
Today it contributes to high costs, largely due to humanitarian power. A literature
study was performed to see as to what extent artificial intelligence or machine
learning could be used to reduce the problem. The result of the study showed that
machine learning was the best suited method for this problem. There were not the
most optimal conditions to achieve the best possible result, despite that, the result
gave promising ability to classify products to regulations. The possibility of applying
machine learning and artificial intelligence is good but it is important to have
extremely large amounts of training and test data in order to make the financial
industry more effective.
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1 | INLEDNING

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Nordicstation är ett IT-konsultföretag som är specialiserad på systemutveckling av
kundspecifika Business Intelligence-lösningar. Nordicstation har även lång
erfarenhet av utveckling inom bank-, finans- och försäkringsbranschen.
Finansmarknaden är i ett stort behov av att snabbt och effektivt kunna identifiera
och applicera nya, kommande och uppdaterade regelverk från bl.a. Europeiska
centralbanken. Banker omfattas av många olika regelverk beroende på produkter
och/eller tjänster och de slår ofta brett i organisationerna. Regelverkens uppgift är
bland annat att hindra exempelvis penningtvätt och finansieringen av terrorism.
Därför anger regelverken hur instituten ska dokumentera/hantera tjänsterna de
erbjuder.
1.2 Problemformulering
En stor kostnad för finansiella institut ligger i att alltid vara uppdaterad när det gäller
nya och uppdaterade regelverk. För att alltid kunna erbjuda sina tjänster måste
instituten vara informerade och uppdaterade för de nya reglerna innan regelverken
träder i kraft. Idag används till stor del humanitär kraft för att se till att finansiella
instituts tjänster följer alla relevanta regelverk.
1.3 Målsättning
Målet är att ta reda på i vilken mån det går att använda en metod som artificiell
intelligens (AI) eller maskininlärning för att kunna matcha regelverk med relevanta
finansiella instituts produkter, VISA-kort och betalkort. För att sedan testa den valda
metoden och verifiera ifall det är möjligt.
1.4 Avgränsningar
Avgränsningar som detta arbete har är:
1. Undersökningen omfattar endast två produkter från ett finansiellt institut,
Betalkort och VISA-kort.
2. Under begränsad tid är det svårt att ta fram all den datamängd som krävs för
träning och testning.
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2 Teori och bakgrund
Maskininlärning och AI är två begrepp som funnits ett tag och satt viktiga spår i
finansbranschen genom att exempelvis underlätta kreditriskbedömningar som
Galindo, J. et al. beskriver [1]. Detta gäller även smarta bilar, online-sökningar,
hälsovården och tjänster som Youtube och Netflix ger dig personliga
rekommendationer på vad du kommer förmodligen vill kolla på nästa gång [2].
Utöver maskininlärning och AI så nämner detta kapitel också finansiella produkter
samt relevanta termer som berör arbetet.
2.1 Produkter och dess regelverk
Ett regelverk är direktiv eller förordningar som kommer från EU, regeringen,
riksdagen eller annan myndighet. Enligt Europeiska Unionens webbplats [3] är
direktivmål något som ska uppnås och förordningar är rättsakter som ska tillämpas.
EU:s officiella dokument i form av direktiv och förordningar går att hämta via EU:s
separata sida EUR-Lex [4]. Regelverken används för att fastställa kundens och
tjänsteleverantörens skyldigheter samt rättigheter.
2.1.1 Compliance
Finansiella regler är viktiga eftersom de tilldelar kunden och leverantörerna sina
skyldigheter samt rättigheter. Finansiella institutens produkter omfattas av flera
olika regelverk som kommer från källor som EU och Finansinspektionen (FI) [5]. Ett
begrepp som är vanligt i finansbranschen är Compliance, vilket innebär ”att följa”,
från engelskans ”to comply with”, dvs. exempelvis ett finansiellt institut ska följa
rutiner och se till att de följer lagstiftning och föreskrifter. På ett företag kallas den
som ansvarar för dessa frågor Compliance manager eller Compliance officer [6].
2.1.2 Betalkort och VISA-kort
Enligt Konsumenternas [7] är ett betalkort ett kontokort som fungerar på så sätt att
man betalar på kredit. Alla betalningar läggs på en faktura som betalas efter någon
månad. Dessa kort ges ut av banker och andra typer av kortutgivare, bankerna är
oftast anslutna till VISA eller Mastercards betalsystem. En väsentlig likhet mellan ett
bankkort och betalkort är att det faller under konsumentkreditlagens regler. OKQ8
Banks betalkort har begränsade användningsområden där de kan användas. VISAkort har däremot bredare användningsområden och kan användas överallt där
mottagaren kan ta emot VISA-kort samt på internet. Dessa är ett av dem vanligaste
tjänsterna finansiella institut kan erbjuda och är därmed med i projektets
omfattning.
2.2 Artificiell Intelligens
För människan har intelligens varit nyckeln till framgång för våran existens. I flera
tusen år har människan försökt förstå oss på hur vi tänker. Det har resulterat i hur
människan har kunnat uppfatta, förutse, förstå och manipulera vår värld.
Artificiell Intelligens, eller AI, är ett steg större, det handlar inte bara om, likt för
människan att förstå, förutse och uppfatta utan det handlar även om att skapa
intelligenta enheter [8].
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2.2.1 Vad är AI?
Några generella definitioner på artificiell intelligens är enligt Russel, S. et al. [8] att
”Tänka mänskligt”, ”Agera mänskligt”, ”Tänka rationellt” och ”Agera rationellt”.
Att ett program ska agera mänskligt kan testas genom en metod som kallas The
Turning Test, programmet anses agera mänskligt om en människa konverserar med
en dator, ett program, och inte kan avgöra om det är en maskin eller människa.
Att ett program ska tänka mänskligt är inte lätt, särskilt när det inte går att
definiera hur människor tänker. Det är inte förens det finns ordentligt med teori
kring människans sinne man kan applicera motsvarande beteende hos ett
datorprogram.
Att ett program ska tänka rationellt är att få ett datorprogram att tänka logiskt.
Program som kan lösa i princip vilket givet problem som helst har funnits redan
sedan mitten av 1900-talet.
Att ett program ska agera rationellt är den fjärde viktiga beståndsdelen hos ett AI.
Ett begrepp som används är det engelska ordet, agent. En agent är något som ska
utföra en viss uppgift, likt alla datorprogram, men förväntas vara autonom, anpassa
sig till förändringar, skapa och nå mål. Begreppet rational agent är en agent som
agerar för att uppnå det bästa möjliga resultatet [8].
Några exempel på AI-system som används idag är bland annat att filtrera spam-mail,
planera logistik för stora volymer av människor och fordon. Robotar, allt ifrån
robotdammsugare till robotar som hanterar farligt avfall. Samt något som är brett
använt av många idag, översättning mellan språk. AI är tvärvetenskapligt inom
ämnen som vetenskap, matematik och ingenjörskap [8].
2.2.2 Agenter
En agent (engelskans agent) enligt Russel, S. et al. [8] är något som tar emot
information om sin omgivning genom sensorer och agerar med omgivningen genom
aktuatorer. En visuell illustration är beskriven i Figur 2-1. Sensorer skulle kunna
jämföras med en människas ögon och öron. Aktuatorer skulle kunna jämföras med
händer och ben.
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Figur 2-1 - Agent som interagerar med omgivningen genom sensorer och aktuatorer

En mjukvaruagent skulle kunna ha sensorer i form av inmatning av knapptryck,
innehåll av en fil och mottagna nätverkspaket. Agenten agerar med omgivningen
genom att skapa en fil, skicka nätverkspaket eller liknande. En agents beteende
beskrivs genom något som kallas för agent function (engelska för agentfunktion) och
utgår från inmatningen och dess regler och utför handlingar därefter. Russel, S. et
al. [8] beskriver en agent function som en abstrakt matematisk beskrivning.
Mjukvaruagenter bygger upp en stor tabell fylld med mappningar mellan regler och
handlingar. En agent function implementeras sedan av ett så kallat agent program
(engelska för agentprogram). Ett agentprogram kan beskrivas som en konkret
implementering som körs i ett fysiskt system.
2.3 Maskininlärning
Maskininlärning är väldigt nära relaterad till statistik. Mycket av det
maskininlärning gör är att känna igen mönster och agera på dessa. Istället för att
följa tydliga programinstruktioner så görs mätningar och beslut genom tidigare
liknande mönster.
2.3.1 Vad är maskininlärning?
Enligt M. Brandewinder [9] är maskininlärning i grunden program som är skrivna
att kunna utföra uppgifter från lärd erfarenhet utan att vara specifikt programmerad
för uppgiften. En lärd erfarenhet är definierad på sådant vis att given mer data så
blir resultatet bättre. Programmet ska kunna lära sig av sin erfarenhet i form av
tidigare observationer eller genom data insamlat av programmet själv.
2.4 Artificiell intelligens och maskininlärningstyper
För att välja ut en algoritm till Artificiell intelligens eller maskininlärning enligt M.
Brandewinder [9] behöver man analysera det inkommande data. Algoritmen väljs
också ut efter behovet den ska uppfylla. De olika typerna av indata lägger grunden
till vilken algoritm som ska väljas ut. Det finns tre kategorier för algoritmerna
Supervised Learning, Unsupervised Learning och Reinforcment Learning se Figur
2-2.
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Figur 2-2 - Typer av Artificiell intelligens och maskininlärning

2.4.1 Supervised learning
Algoritmen är tillförsedd med en stor mängd träningsdata som oftast förbereds utav
en expert inom respektive område arbetet omfamnas utav. Träningsdata används i
träningsfasen för att lära algoritmen hur data hör ihop, för att senare kunna avgöra
hur det nya data ska klassificeras. För att en supervised lerning-metod ska vara
effektiv måste också inlärningsfasen vara det samt det inkommande data. Brett finns
det två typer av supervised learning [10].
”Regression” används till exempel för projekt då förutsägning utav hur mycket en
affär kommer att sälja. Förutsägning utav hur många arbetare man kommer att
behöva för varje skift. ”Regression” används då man vill ha ett förutspått nummer
med relevans för en given uppsättning data [10].
”Classification” används när det inmatade data ska klassificeras mot två eller flera
klasser. Ett exempel är att kunna klassificera skräppost genom att använda tidigare
exempel på sådana mail och vanliga för att sedan beräkna sannolikheten att ett mail
faktiskt är ett spammail [10]. Fabrizio, S. [11] konstaterar att klassifikation av text är
ett stort område inom maskininlärning, som redan på 60-talet var intressant men
det är inte förens under 90-talet det har tillämpats ordentligt, det tack vare det ökade
intresset och mer kraftfull hårdvara. Fabrizio, S. framför även att textklassifikation
används brett idag inom många områden så som dokumentfiltrering, automatisk
generering av metadata samt dokumentorganisering. Nyttan med att använda
maskininlärning för att klassificera text är att, förutsägelsen är i hög grad jämförbar
med och presterar lika väl som en människa, med fördelen att
maskininlärningsalgoritmer kan hantera enorma mängder data.
2.4.2 Unsupervised learning
I situationer när det önskade utgivna resultatet är okänt och inte har någon
historiska data används unsupervised learning. Uppgiften i dessa fall är att
analysera mönstret i det ingivna data för att få en bättre förståelse. Med hjälp av
mönstren kan man klassificera indata i olika kategorier. Eftersom dessa algoritmer
inte behöver någon tidigare information att lära sig utav kallas de för unsupervised
learning [10].
”Clustering”, målet med denna typ är att dela upp resultatet i grupper. Exempel på
gruppindelning är liknande nyhetsartiklar eller kunder baserat på deras profiler
[10].
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”Dimension Reduction”, då hantering utav stor mängd data kräver mycket
arbetskraft så fungerar denna teknik genom att finna de variabler som håller störst
procentuellt värde av information. Med de utvalda variablerna har man nu data på
ett lägre dimensionellt plan och det kan enklare analyseras [10].
”Anomaly detection” är identifiering utav objekt, händelser eller observationer som
är utöver det vanliga. All data som hamnar utanför det förväntade mönstrets område
är en avvikelse som skulle vilja analyseras. Anomaly detection har sitt
användningsområde inom många områden så som att analysera ett systems hälsa.
Ett nytt område som fått mycket popularitet för denna teknik är ”Internet of Things”
(IoT) [10].
2.4.3 Reinforcement Learning
Tekniken går ut på att kartlägga handlingar till situationer för att få ut det största
bästa slutliga resultatet. Kartläggningen ska inte behandla det närmsta resultatet
utan ska också ta alla följande resultat i åtanke. Exempel på program som skulle
kunna ha användning utav reinforcement learning är de som ska spela ett spel eller
köra en bil. Där programmen måste hantera en dynamisk miljö [10].
”Markov Decision process” är en målorienterad metod som interagerar med sin
omgivning. Målet är att ha en agent som agerar med sin omgivning för att maximera
sin belöning. I dessa fall är agenten ett intelligent program och miljön är
omgivningens tillstånd [10].
2.5 Tekniker
Det finns många olika tekniker inom området för AI och maskininlärning.
Teknikerna kan vara avsedda att slå en motståndare i schack, förstå en människas
avsikter till att kunna analysera texter.
2.5.1 Natural Language Processing
Natural Langauge Processing [12] förkortas NLP, är en del i AI där det finns för avsikt
att datorprogram ska kunna förstå och kommunicera med människor genom
människans naturliga språk, som engelska eller svenska.
Programmeringsspråk har definierade språkmodeller (language models) [12] som
kan förklaras som en uppsättning av text. Det finns begränsade sätt att skriva ett
program på och de sätts upp i form av regler som vi kallar grammatik. De har även
regler som definierar meningen av ett program; exempelvis att meningen med ” 10
– 2” är 8. Till skillnad mot naturliga språk där det kan vara svårare att urskilja
meningen eftersom det inte går karakterisera en uppsättning meningar. Istället för
de naturliga språkmodellen (natural language model) definierar Russel, S. et al. [12]
det som en sannolikhetsfördelning över meningar snarare än en definitiv
uppsättning, vilket tidigare beskrivet gäller för programmeringsspråk. Ekvationen
definieras enligt Formel 2.1:
𝑃( 𝑆 = 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 )
Formel 2.1 - Sannolikheten för att en slumpmässig mening är ord.
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En text är sammansatt av en mängd olika tecken i form av bokstäver, siffror,
mellanrum och olika skiljetecken. En följd av tecken med en längd n kallas för ngram. En modell av sannolikhetsfördelningen över n-bokstavssekvenser kallas för ngrammodell. Med hjälp av n-gram teckenmodellen så kan man enligt Russel, S. et
al. [12] identifiera vilket språk texten är skriven av med en pricksäkerhet på 99%.
Man kan även klassificera en texts genres innehåll, som t.ex. i fall en text är en
nyhetsartikel, juridiskt dokument eller dyl. n-grammodellen kan även appliceras för
ord och inte bara för enskilda tecken som beskrivet tidigare. Samma teknik används
för ord som tidigare beskrivet för tecken, med skillnaden att ordförrådet; dvs.
sammansättningen tecken som bygger upp en text blir mycket större. För
teckenmodellen behöver den bara hantera ca 100 tecken, som de flesta språk endast
har, men för ordmodellen krävs betydligt större mängder då det finns fler ord än
tecken och risken för att ett nytt ord skapas är betydligt stor.
Med hjälp av n-grammodellerna, tecken- och ordbaserad, kan man klassificera text
(eng. text classification alt. categorization). Ett vanligt användningsområde är för att
upptäcka spam i din email-inkorg.
2.5.2 Artificial Neural Networks
En människas hjärna är fylld med aktivitet för att hjärnan ska fungera. Denna
aktivitet visar sig var en nyckeldel i AI-området då den är inspirerad av det biologiska
neuronnätet hos djurs hjärnor. Aktiviteten i hjärnan är ett nätverk av hjärnceller som
kallas neuroner. Neuronnät är sammansatt av neuroner, kallas även noder eller
engelska ordet unit som är direkt länkade med varandra. Figur 2-3 visar en typisk
arkitektur av ett artificiellt neuronnät.

Figur 2-3 – Arkitektur av ett artificiellt neuronnät (Artificial Neural Network)

Russel, S. et al. [8] förklarar att i ett artificiellt neuronnät är länkarnas uppgift mellan
noderna i och j att sprida en aktivering ai mellan i och j. Varje länk har även en
numerisk vikt wi,j som bestämmer styrkan och vikten av förbindelsen mellan i och j.
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Utmatningen (output), aj räknas ut i en aktiveringsfunktion (activation function)
enligt följande ekvation (se Formel 2.2) g:
𝑛

𝑎𝑗 = 𝑔(𝑖𝑛𝑗 ) = 𝑔 (∑ 𝑤𝑖,𝑗 𝑎𝑖 )
𝑖=0

Formel 2.2 - Aktiveringsfunktion (Activation Function)

2.5.3 Support Vector Machines
Stödvektormaskin (eng. Support Vector Machine), eller SVM är en matematisk
maskininlärningsalgoritm som klassificerar inmatade data. Campbell, C. et al. [13]
beskriver det genom liknelser man ofta stöter på i vardagen, till exempel att försöka
förutspå om en valuta går upp eller ner. SVM fungerar på samma sätt, det är en
abstrakt inlärningsmaskin som lär från en uppsättning träningsdata och för att på
så sätt försöka generalisera och göra korrekta förutsägelser på nya data. Russel, S. et
al. [8] beskriver tre punkter som utmärker SVM speciellt attraktivt. Den första är att
SVM konstruerar en största möjlig marginalseparator, (eng. max margin separator)
det vill säga en beslutsgräns med det största möjliga avståndet till exempelpunkter,
se Figur 2-4.

Figur 2-4 – Figuren visar ”maximum margin separator”.

Detta hjälper till att generalisera. Punkt två är att SVM skapar ett linjärt separerande
hyperplan. Genom en teknik som kallas för kernel trick så har SVM även
möjligheten att bädda in data i fler dimensioner, eftersom ofta så är inmatningsdata
inte linjärt separerbar utan kan enklare separeras i högdimensionell rymd. Den sista
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punkten är att SVM inte tar emot parametrar utan behåller träningsdata och
eventuellt lagrar dessa för senare användning.
2.5.4 Bayes’ theorem
Bayes’ theorem är en matematisk formel för att statistiskt kunna identifiera hur ny
information ska hanteras enligt M. Brandewinder [9]. Bayes använder
sannolikhetslära från tidigare relevant information. Genom att analysera ord och
dess frekvens i olika dokument kan senare dokument kategoriseras med hjälp utav
Bayes’ theorem. Ekvationen ser ut på följande vis [9]:
𝑃(𝐴|𝐵) =

𝑃(𝐵|𝐴) ∗ 𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵)

Formel 2.3 - Bayes’ Theorem formel

Ett sätt att se Bayes’ theorem på är som en balansering mellan två typer av
information [9]. Ovanliga ord behövs hanteras på ett annorlunda sätt. Skulle ord
som enbart dyker upp i en typ av dokument finnas i ett annat skulle det dokumentet
klassificeras fel. Detta problem adresseras med Laplace Smoothing [9]. Genom att
ge de ovanliga orden i ett dokument en lägre sannolikhet så kan man förhindra ett
falskt positivt resultat. Ytterligare en metod inom Bayes’ theorem är ”tokenization”.
Tokenization innebär att man delar upp alla ord i token, detta gör att informationen
blir enklare för en dator att hantera. Detta är en grov förenkling vilket tilldelar andra
problem, genom att dela in orden i tokens så ignoreras tillexempel grammatik.
Genom tokenization skulle meningar som ”jag gillar hamburgare men hatar pizza”
och ”jag gillar pizza men hatar hamburgare” bli tolkade som identiska. Därför har
det betydelse hur man väljer att tilldela token stor roll för hur Bayes’ klassificerar
sina dokument.
2.5.5 Vector space model
Modellen
är
populär
när
det
gäller
informationshämtning
och
dokumentklassificering. Vector space model är en matematisk och algebraisk modell
för att transformera textdokument till numeriska vektorer av specifika termer för att
forma vektordimensionerna [14]. Vector space model används för att beteckna
ordens vikt. Vikten kan vara baserade på hur många gånger orden dyker upp eller
den genomsnittliga förekomstfrekvensen orden visas upp [14].
2.5.6 Decision Forest
Decision Forest [15] är en inlärningsmetod för klassificering. Decision forestalgoritmen bygger upp flera så kallade decision trees [16], som är icke-parametriska
modeller vilket betyder att de stöder flera typer av data. Decision trees är uppbyggda
på samma sätt som ett vanligt generellt träd men skiljer sig genom att sätta upp tester
i trädet. Där ett beslut tar en väg med start från rotnoden som exempelvis består av
en bild, noderna har funktioner som körs som returnerar true eller false. Dessa
funktioner leder sedan vidare till en slutnod, ett löv. Varje löv består av ett svar,
kallad predictor, se Figur 2-5.
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Figur 2-5 - A visar en generell trädstruktur och B visar ett Decision Tree

2.6 Verktyg
Det finns flera språk som stödjer delar eller allt av projektets behov. Varje språk
erbjuder olika fördelar och valet av språk kan göras på flera olika sätt. Till exempel
är vissa språk bättre tillämpade när det har och göra med forskning.
2.6.1 Python
Python är ett programmeringsspråk som är enkelt att lära sig och erbjuder många
moduler. Dessa moduler kan innehålla stora utbud av toppmodern maskininlärnings
algoritmer. Programmeringsspråket Python har etablerat sig till att vara det mest
populära språket för vetenskaplig beräkning [17]. Tack vare dess vetenskapliga
bibliotek och ett starkt val för algoritmutveckling och dataanalys [17] är det ett starkt
val för vetenskapliga projekt.
2.6.2 C#
C# (uttalas ”C sharp”) är ett modernt objektorienterat programmeringsspråk med
dess rötter från programmeringsspråket C. C# erbjuder möjligheter att utveckla
applikationer och tjänster för mobil, web, desktop, spel och Internet of Things (IoT)
[18].
2.6.3 Azure
Microsoft Azure är en molnbaserad tjänst som låter utvecklare bygga, distribuera
och hantera tjänster och applikationer genom Microsofts datatjänster. Det finns stöd
för att använda molnbaserad beräkningskraft, virtuella maskiner, webtjänster och
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mycket mer [19]. Microsoft har en tjänst för att bygga intelligenta applikationer
(appar) med hjälp av AI och maskininlärning i deras Azure Machine Learning Studio,
den inkluderar möjligheten att förbereda data, utveckla experiment och distribuera
modeller i molnet (Azure) [20].
2.7 Påverkan på samhälle, ekonomi och miljö
Det finns flera aspekter på hur datoriseringen kan påverka samhälle, ekonomi samt
miljö. B. Frey, C. et al. [21] tar upp frågan om hur mottagliga jobb är gentemot
datoriseringen, de menar att oron om arbetslöshet på grund av att tekniken ska
ersätta jobb är inget nytt. Enligt deras studier finns det en hög risk att 47% av jobben
i USA kommer att ersättas av datorer och robotar. De utförde en estimering på
sannolikheten att yrken kan komma att ersättas med den snabbt växande
datoriseringen. Det går tydligt att se att det är en sannolikhet på 99% att jobb som
exempelvis klockreparatör, skatteberedare och fraktmäklare kommer att få sina jobb
ersatta av datoriseringen.
För beräkningar av stora mängder data krävs mycket beräkningskraft, hos många
leverantörer så finns datacenter utplacerade runt om i världen för att kunna erbjuda
stabila uppkopplingar och snabba tjänster. I en forskning som gjorts av Dandres, T.
et al. [22] finns det en oro eftersom i takt med att datoriseringen växer så krävs allt
mer beräkningskraft och utrymme för servrar och dyl. vilket skulle leda till en tillväxt
av datacenter. Oron är att det är svårt att göra en miljöbedömning av vilken påverkan
datacenter kommer att medföra. Elektricitetsförbrukningen ökar kraftigt i samband
med detta och 4% av världens elektricitetsförbrukning år 2012 var på grund av
informations- och kommunikationstekniken (ICTs från eng. Information and
communication technologies).
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3 Metoder och resultat
I detta kapitel presenteras metoderna och resultatet från projektet. Utfall av den
genomförda litteraturstudie som ledde till val av lösningsmetod. Hur
labbuppsättningen konstruerades. Hur relevant information erhölls och
transformerades för att utgöra test- och träningsdata som den valda metoden
nyttjade för att klassificera regelverk. Kapitlet beskriver även konstruktionen av den
prototyp som utvecklades för att verifiera i vilken mån det är möjligt att använda
tekniker som artificiell intelligens eller maskinlärning för klassifikation av regelverk.
3.1 Vetenskapliga lösningsmetoder
Den kvalitativa litteraturstudien som utförts gav en god inblick i vad som krävs för
att uppnå de önskade målsättningarna som beskrivs i kapitel 1.3. Förstudierna
visade att det finns flera tillvägagångsätt för att försöka uppnå målsättningarna,
maskininlärning och artificiell intelligens är de bästa kandidaterna i detta fall varav
den valda metoden är maskininlärning. Då projektets huvudsyfte var att kunna
klassificera regelverk till finansiella instituts tjänster behövdes algoritmer och
metoder utformade för just dessa syften. Som beskrivet i kapitel 2.4.1 så är
maskinlärning en populär och väl använd metod vid klassifikation av text, som till
exempel vid dokumentorganisering. Då klassificering är ett välutvecklat område
inom just maskininlärning vägde det stort i det slutliga valet. Som exempel kan
klassifikation eller avvikelsedetektering med maskininlärning användas i
bankvärlden för att utföra förutsägelseanalyser för kreditrisksbedömningar på
kunder. En annan anledning är att det finns en väl utvecklad plattform från
Microsoft som använder resurser på molnet samt har välgjorda
maskininlärningsalgoritmer att använda. Det skapar även möjlighet att testa och
utvärdera flera olika algoritmer som i normalfallet tar upp väldigt mycket resurser.
3.2 Labbuppsättning
Miljön som användes för att bygga upp en maskininlärningsarkitektur var Microsoft
Azure Machine Learning Studio (AML) vilket är en webbaserad plattform med flera
olika övervakade (supervised, se kapitel 2.4.1) maskininlärningsalgoritmer. Med
AML
gick
det
smidigt
att
distribuera
en
webservice
när
maskininlärningsalgoritmerna var färdigtränade. För att uppnå målen så krävdes
även andra verktyg som Python och C# eftersom AML inte stödjer all funktionalitet
som krävdes, exempel på sådan funktionalitet är möjligheten att ”webscrapa”, det
vill säga samla ihop data från externa källor och göra om det till de format som krävs
vid maskininlärningen. Ett annat exempel var att AML inte kan hantera vilka typer
av format som helst vid inläsning av olika uppsättningar data, AML klarar till
exempel inte .txt-filer. Med hjälp av AML byggdes en arkitektur för att hantera
datainsamling, förarbete med inmatade data, träning med algoritmer och evaluering
av algoritmernas prestationer (Se Bilaga 1).
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3.2.1 Datainsamling
Det viktigaste för maskininlärningen var att hämta de data som krävs vid träning och
testning. Datainsamlingen som krävs i detta fall är regelverk i form av dokument som
är kategoriserade utifrån om de är relevanta för de produkter som i målsättningen
är definierade, VISA och betalkort. Ytterligare en kategori, ”Other”, för irrelevanta
dokument, så det fanns möjlighet att identifiera dokument som inte har något med
produkterna att göra. Förstudierna (se rubrik 2) visade att det inte fanns något sätt
att få data i den form som beskrivet ovan. EU:s officiella sida, EUR-Lex användes för
att komma åt alla officiella dokument (direktiv och förordningar med mera), EURLex användes för att ladda ner det som behövdes. Med hjälp av program som skrevs
i Python (se Bilaga 2 och Bilaga 3) extraherades data som sedan sparade ner
regelverket i formatet .csv (comma separated value) eller/och .tsv (tab separated
value) som krävdes för inmatning hos AML. Dokumentet sparades ner med en
kolumn för dokument-id och andra kolumnen med dokumentinnehållet.
På EUR-Lex fanns inga kategorier som var lämpliga inom ramarna för denna
undersökning. Således skapades ett separat dokument med regelverkets id och
tillhörande kategori för att det skulle vara möjligt för maskininlärningen att kunna
träna och slutligen klassificera inmatade regelverk.
3.2.2 Förbearbetning av text
Varje regelverk innehåller tusentals tecken som bildar ord och meningar, varav
mycket är onödigt och helt irrelevant för maskininlärningen, så som punkter i
punktlistor, kommatecken och bindestreck. AML innehåller moduler för att
applicera Natural Language Processing, NLP (se rubrik 2.5.1) och det användes för
att ta bort onödiga tecken, ord och liknande. En modul som tillhör NLP användes,
Extract Key Phrases, för att rensa texten på ytterligare ord och tecken som är
irrelevanta. Extract Key Phrases matade även ut de viktigaste orden i dokumentet,
dvs. keywords.
Med hjälp av en modul Join slogs det separata datasetet med kategorier ihop med
den rensade textdokumenten till ett nytt dataset. Så varje regelverk fick en tilldelad
kategori. Efter det delades all data upp i två separata dataset med hjälp av en modul
Split där en viss procentmängd träningsdata och den resterande mängden användes
som testningsdata för att kunna utvärdera hur väl algoritmerna presterat. Modulen
split gör det även lätt att ändra den mängd data som ska vara tränings- respektive
testdata för att kunna hitta den mest optimala maskininlärningsalgorimten.
Efter uppdelning av data går både tränings- och testdata igenom ytterligare en modul
som kallas Feature Hashing. Denna modul gör om text till en uppsättning heltal,
samt internt skapar en ordbok av n-grams, se kapitel 2.5.1. Feature Hashing har en
valbar egenskap n-gram som kan sättas till vilken storlek n-grams ska vara, t.ex.
bigram, trigram eller valfri storlek n. Detta krävs för att senare kunna applicera en
maskininlärningsalgoritm och träna upp en modell för textanalys.
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3.2.3 Träning
För att få fler resultat så kördes det parallella maskininlärningsalgoritmer som AML
tillhandahåller. I arkitekturen som byggdes sattes fyra tidigare undersökta
algoritmer som enligt kapitel 2.5 är lämpliga för denna uppgift. De
maskininlärningsalgoritmer som sattes upp var Decision Forest, Neural Network,
Support Vector Machine och Bayes Point Machine. I första steget så tränas en modell
för varje algoritm med de bearbetade data som ges till en s.k. Train Model. Exakt
samma data gavs till varje träningsmodell för att utvärderingen av algoritmerna ska
vara korrekta. Träningsmodellens utmatning togs emot av en modul, Score Model
(se Figur 3-1) som tar in träningsmodellen samt den mängd testdata som används
för att göra tester mot träningsmodellens prestation.

Figur 3-1 - Score Model som tar emot en träningsmodell i AML./
Skärmklipp av AML som visar tre olika moduler och deras relation till
Score Model
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3.2.4 Evaluering
Evaluate model är den sista modulen som tar in en eller två inmatningar från Score
Models (se kapitel 3.2.3), det data används för att utvärdera prestationen av
algoritmer och visas upp visuellt i form av en felklassificeringsmatris. För varje
algoritm redovisades ett resultat för att kunna jämföra med andra algoritmer och
eventuellt göra justeringar i olika inställningar för t.ex. förarbetningen av text. I
Figur 3-2 visas ett exempel på hur algoritmens förutsägelse samt det verkliga
resultatet visas. Felklassificeringsmatrisen i figuren visar exempel på två algoritmer
där del A felklassificerat 50% av testdata där den verkliga klassen är ”Other” men
100% rätt för VISA- & betalkort. Medan del B har klassificerat samtliga testdata
korrekt.

Figur 3-2 – Exempel på visualisering av evaluering för olika algoritmer.

3.2.5 Distribution av webservice
Efter flera omgångar av testning och utvärdering av data och
maskininlärningsalgoritmer valdes den algoritm som presterade bäst efter testerna
för att skapa en webservice av. Webservicen distribuerades med vald algoritm genom
AML. AML skapar ett REST-API för användning i externa program. I detta fall
skapas en separat webapplikation.
3.2.6 Webapplikation
För att få en produkt utav den distribuerade webservicen så skapades en webbserver
som är skrivet i ASP.NET och har möjligheten att ta in ett regelverk och köra den
igenom webservicen och få ut ett resultat om vilken produkt regelverket gäller för.
Webbservern och tjänsten finns tillgänglig och distribuerades på Microsoft Azure (se
kapitel 2.6.3), och finns tillgänglig på https://corobot.azurewebsites.net/.
3.2.7 Jämförelse med olika inställningar
För att få en tydlig bild i vilken mån maskininlärning kan prestera så utfördes ovan
nämnda test med en variation av olika typer av inställningsparametrar som t.ex. med
och utan ”Feature Hashing” och ”Key words”. Första testet var att indata
förbehandlas och görs om till key words men ingen feature hashing. Det andra testet
görs indata inte om till key words men det körs feature hashing. Tredje testet kördes
både förbearbetning med omvandling till key words och feature hashing. Den n-
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grammodell som användes för samtliga tester där feature hashing nyttjades var där
n är 1 dvs. unigram.
3.3 Testfall
Testningen av prototypen som skapades utfördes i två steg. Första steget vara att
extrahera data och andra delen var att träna modellen.
3.3.1 Extrahering av data
Extraheringen av data i form av regelverk utfördes i följande 3 steg:
1. Hämta regelverk från EUR-lex i form av URL till .txt-versionen.
2. Extrahera textdata ur URL med hjälp av Python-program (se Bilaga 2 och
Bilaga 3).
3. Exportera extraherad data till .tsv-fil med kolumner för regelverkets id samt
med tillhörande data.
Efteråt sammanställdes en ytterligare .tsv-fil för att definiera ett regelverks kategori
som krävs för träning och testning. Filen innehåller regelverkets id, samt en
tillhörande kategori.
3.3.2 Träningsmodell
Arkitekturen för träningsmodellerna användes för träna upp flera modeller.
1.
2.
3.
4.
5.

Ladda upp båda .tsv-filerna.
Koppla data till arkitekturmodellen.
Sätt parametrar och inställningar för träningen.
Kompilera.
Se resultat för varje enskild algoritm.

3.3.3 Bedömning av prototypens prestation
Systemet för att bestämma den metod samt den algoritm som presterade bäst gick
ut på att dela in poäng till metoden och algoritmen som överkommer en viss
träffsäkerhetsgräns. Varje metod och algoritm fick ett poäng var varje gång de erhöll
en träffsäkerhet på minst 75%. För att en klassifikationsprodukt ska vara användbar
behöver den åtminstone prestera bättre än slumpmässiga gissningar. Eftersom detta
projekt enbart hanterade två klassifikationer så är allt ovanför 50% bättre än en
slumpmässig gissning. Dock så måste andelen regelverk för varje kategori också tas
i åtanke. Fördelningen av regelverk var uppdelade i 58% av regelverken tillhörande
visa- och betalkort och 42% i annat (Other). Detta gav en fördelning som inte var
alltför bred men dock har VISA- och betalkort en fördel vilket ansågs vara
acceptabelt med en gemensam buffert. Därför valdes en träffsäkerhet på 75%.
3.4 Resultat
Nedan redovisas resultatet av de tränade modellerna. Resultatet för varje enskild
algoritm presenterades i en felklassificeringsmatris vilket beskriver sannolikheten
för den förutspådda klassen jämfört med den faktiska klassen. I resultatet jämförs
tre stycken metoder (se 3.2.7) för hur dokumentet ska hanteras samt fem algoritmer.
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3.4.1 Resultattabell
Figur 3-3 – Procentresultatet av alla tester. – Tabell över resultatet för varje test.

Figur 3-3 – Procentresultatet av alla tester.

3.4.2 Algoritm
Figur 3-4 jämför poängindelningen i algoritmklassen.

Algoritm
3

Points

2

1

0
Test 1
Test 2
Tune Model Hyperparameters

Test 3
Decision Forest

Neural Network

Support Vector Machine

Test 4

Bayes Point Machine

Figur 3-4 - Poänggraf för alla algoritmer. Ett poäng representerar en träffsäkerhet på 75%
och över. Med fyra tester med varierande träningsdata och fem algoritmer så blev
maxpoängen en algoritmkategori skulle kunna få 20 poäng.
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3.4.3 Metod
Figur 3-5 jämför poängindelningen i metodklassen.

Metod
5
4
3
2
1
0
Test 1

Test 2
Keywords

Hashning

Test 3

Test 4

Keywords & Hashning

Figur 3-5 - Poänggraf för alla metoder. Ett poäng representerar en träffsäkerhet på 75%
och över. Med fyra tester med varierande träningsdata och fem algoritmer så blev
maxpoängen en metod skulle kunna få 20 poäng.
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4 Analys och diskussion
Förstudien inom artificiell intelligens samt maskininlärning gav breda perspektiv på
olika tillämpningar detta projekt skulle kunna formges på. Förstudien resulterade
totalt i totalt tre olika metoder för utformning utav data samt fem stycken algoritmer
som testades och enbart i maskininlärning. Valet utav dessa algoritmer, metoder och
tekniker var baserat på urvalet av fördefinierade moduler från Azure Machine
Learning Studios. Anledningen till användning utav Azure Machine Learning Studio
var att det fanns många fördefinierade algoritmer och tiden det skulle ta att skapa
egna hade inte tillåtit projektet att testa upp till fem olika algoritmer. Metoderna som
användes var från början till för att kolla om det blev någon skillnad i resultatet.
Resultatet för projektet blev indelat i två områden. Första området bedömde den
bästa algoritmen som fått flest poäng, och det andra området blev metoden, det vill
säga de inställningsparametrar som användes för att transformera inlärningsdata.
4.1 Val av teknik
Frågeställningen enligt 1.3 var att en litteraturstudie skulle avgöra vilken typ av
teknik som var mest lämplig för att uppnå målsättningen att se i vilken mån det går
att använda maskininlärning eller artificiell intelligens.
Litteraturstudien som var den inledande delen i detta arbete ledde till att
maskininlärning var den typ av teknik som beslutades att användas vid vidare
prototypkonstruktion.
Maskininlärning valdes som den teknik prototypen skulle vara byggd på utav flera
anledningar. Ena anledningen var att det visade sig vara perfekt för de typer av
klassifikation som detta arbetes problemformulering (se kapitel 1.2) handlade om.
Maskininlärning ansågs också vara lämpligt då det finns en enorm databas, EUR-lex
som innehåller stora mängder med regelverk och andra dokument, vilket skulle vara
perfekt för att lära upp en maskininlärningsalgoritm med. Det var dock svårt att
utvinna de data och själv klassificera data för att kunna träna upp algoritmen med.
Med den tidsram projektet omfamnades utav ansågs det också vara lämpligt att
använda färdigbyggda verktyg. Då användning utav tillgängliga verktyg i AML gavs
projektet möjligheten att utvärdera flera algoritmer samt metoder för att
transformera indata.
4.2 Metod
Av alla metoder så ställde sig en högre än de andra resultatmässigt. Metoden
”keywords & hashing” fick flest poäng. Detta tyder på att algoritmerna kunde mycket
mer effektivt hantera information som genomgått denna transformation. På egen
hand kunde de resterande metoderna tilldelas poäng på ett samt två för hashningen.
Poängfördelningen i detta fall skulle kunna antydas att varje av metod för sig inte
tillför någon större förbättring utan bara kombinationen tillförde det bästa
resultatet.
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De metoder som användes i detta arbete har potential att utforskas ännu mer. Det
går att ändra parametrarna ännu mer på flera ställen, till exempel att det går att
variera n-gram, det vill säga testa med unigram, bigram, trigram och så vidare. Det
är något som skulle kunnat påverka resultatet annorlunda.
4.3 Algoritm
Av resultatet kan man antyda att val av algoritm inte hade något större inflytande på
resultatet. Utan istället var fördelningen av poängen jämnare utdelat.
Vilken algoritm som används kan möjligtvis ha större påverkan på resultatet ifall det
finns en större mängd data att testa på. Det går inte att utesluta och var något som
inte gick att verifiera under detta arbete.
4.4 Testdata
Vid maskininlärning som hanterar klassifikation vilket detta fall handlade om
behövs testdata för att ge algoritmerna exempeldata för att senare kunna placera nytt
data i rätt kategori.
Testdata har en av de största rollerna inom maskininlärning, utan användbara data
från början att jämföra med så kommer all klassificering att vara oanvändbar. För
att ha så bra resultat som möjligt behöver testdatats angett vara relevant och pålitlig.
För detta projekt låg problemet i mängden testdata som fanns tillgänglig.
Regelverken som var relevanta för de utvalda tjänsterna VISA-kort och betalkort
visade sig vara svårfunna vilket resulterade i att algoritmerna inte hade alltför
mycket data att lära sig utav. Detta resulterade i stora ändringar beroende på vilka
regelverk som hanterades som testdata och varför algoritmerna hade stark
varierande träffsäkerhet för varje test.
Bristen av regelverk som användes som tränings- och testdata berodde på att det var
svårt att själv klassificera vilka produkter som tillhörde vilka regelverk och vilka som
inte tillhörde. Det intressanta är att det är precis det problemet som var målet i detta
arbete. Regelverken som fanns tillgängliga på EUR-lex hade väldigt ”breda”
kategorier och inte så specifika som det var tvungen att vara i omfattningen av detta
arbete. Om detta arbete hade haft en stor mängd tränings- och testningsdata
förberett så hade det förmodligen problemet med ”breda” kategorier inte funnits.
4.5 Resultat
Som tidigare poängterat så hade valet av algoritm i detta fall ingen större inverkan
på resultatet utan det var vilken metod, det vill säga, vilka parametrar som användes
vid förbearbetning av träningsdata. De metoder som användes för träningsdata var
keywords, hashing samt keywords tillsammans med hashing. Utfallet av resultat
under rubrik 3.4.1 och 3.4.2 visar tydligt att enskilt träna algoritmerna med endast
keywords eller bara genom hashing inte gjorde någon väsentlig skillnad.
Kombinationen av keywords och hashing i tre tester av fyra fick bättre träffsäkerhet
än tidigare nämnda metoder trots att alla metoder i varje enskilt test hade exakt
samma tränings-, respektive testdata. Det vill säga, precis som förstudierna ledde till
under rubrik 2.5.1, så ligger det stor vikt i hur text förbereds, så kallad pre processing
genom att ta bort onödiga ord, tecken och dylikt med hjälp av extraktion av de
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viktigaste orden. Det är också viktigt att texten genomgår feature hashing så att ord
eller och meningar görs om till tal vilket bidrar till att algoritmen enklare hittar
mönster i det inmatade data. Det var just dessa två egenskaper i testerna som gav
mest pricksäkra resultat.
4.6

Påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt
perspektiv
Enligt denna studie finns det god potential för vidare utveckling till en fullskalig
produkt som skulle kunna lösa problem som beskrivs under rubrik 1.2. Finansiella
institut kan få en tjänst som övervakar relevanta regelverk för deras produkter. Det
skulle bidra till en ersättning av den humanitära kraften som idag utför samma
uppgift. Ersättning av humanitär kraft kan bidra till en ekonomisk besparing för
instituten som använder sig av tjänsten. Användning av servrar, tjänster och
maskininlärning kan kräva mycket beräkningskraft vilket kan påverka miljön.
Påverkan på miljön kan lätt minskas genom att aktivt välja miljövänliga datacenter
eller och molntjänster där det går att skala de resurser som krävs.
Ur ett etiskt perspektiv så kan besparing av humanitär kraft leda till färre jobb vilket
skulle kunna påverka samhället på ett positivt men även negativt sätt. Den positiva
synvinkeln är att det är vad människan gjort i decennier, utvecklat lösningar i form
av maskiner och dyl. för att underlätta och påverka samhället gott. Exempel på det
är internet som har gjort stora avtryck genom att göra det möjligt att sprida
information och kunskap världen över. Att tillåta en konstant utveckling av
samhället kan bidra till bättre liv för många människor i form av hälsa och tillvaro.
Samt att detta inte nödvändigtvis kommer bidra till färre jobb utan istället göra den
nuvarande situationen enklare genom att bespara tid. Den negativa synvinkeln är
ifall det skulle finnas risk för färre jobb för människor, särskilt när populationen
ökar. Den enskilda individen skulle kunna få en värre socioekonomisk status då den
ekonomiska situationen kan försämras.
Från en annan vinkel kan implementeringen av detta arbete även tillföra fler jobb då
någon måste bistå med data så maskininlärningsalgoritmerna kan ta in
informationen och börja lära sig. Detta arbete kommer inte kunna vara självgående
då den inte har 100% i träffsäkerhet så arbeten för att underhålla det kommer för
nuvarande fortsätta att existera framöver.
Den direkta påverkan av detta arbetes slutprodukt skulle bidra mestadels till det
positiva ur de flesta perspektiv. Ur det ekonomiska perspektivet skulle enormt
mycket besparing av humanitär kraft kunna göras eftersom det är extremt stora
mängder data som en potentiell maskininlärningsalgoritm skulle kunna hantera
mycket snabbare och mer effektivt. Ur ett socialt och etiskt perspektiv skulle det även
här leda till det positiva då det möjligtvis skulle leda till mer jobb eftersom det krävs
stora mängder data som behövs sammanställas samt underhållas för att få en
effektiv och hållbar slutprodukt. Samt att det är viktigt att tillåta den teknologiska
utvecklingen. Ur det miljömässiga perspektivet så finns det både positiva och
negativa effekter. Att maskininlärningen skulle behövas exekveras på molnet, det vill
säga delade resurser som andra kan dra nytta av när det inte används av detta projekt
är att anses som positivt då det är en smartare användning av tillgängliga resurser.
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Det negativa är att det kommer krävas en konstant ökning av resurser då mängden
data växer.
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5 Slutsats
Finansbranschen behöver vara uppdaterade kring regelverk för att få bedriva deras
verksamhet fullt ut vilket bidrar till en stor kostnad i form av humanitär kraft som
ser till att regelverken efterföljs. Målet med arbetet var att se i vilken mån det går att
använda en metod som artificiell intelligens eller maskininlärning för att
effektivisera compliance i finansbranschen. Artificiell intelligens och
maskininlärning är områden som växer enormt och är väldigt attraktivt hos företag
och konsumenter tack vare dess potential till att förbättra, förutspå och hantera
enorma mängder data.
Inom den tidsram arbetet hade sattes en målsättning upp vilket innebar att se vilka
av metoderna som var bäst lämpad för att matcha ett regelverk mot ett finansiellt
instituts produkt. Målsättningen presenteras utförligt under rubrik 1.3.
Arbetet resulterade i att maskininlärning var mest lämpad för att uppnå
målsättningen. Maskininlärning visade sig vara väldigt effektivt för att avgöra om ett
regelverk var relevant för en viss produkt eller ej. Maskininlärning har vissa faktorer
som är väldigt avgörande för att få så säkert och korrekt resultat som möjligt. Den
viktigaste faktorn är träningsdata. Det krävs enorma mängder träningsdata för att
en maskininlärningsalgoritm ska kunna tränas tillräckligt bra för att sedan kunna ge
pålitliga resultat. Den faktorn var en brist i detta arbete. På grund av tidsramen var
det svårt att få tillräckligt med data att träna algoritmerna med. Trots brist på data
byggdes en ordentlig arkitektur upp och de resultat som arbetet ledde till visade sig
var säkra.
Enligt arbetets resultat går det att dra slutsatsen att det finns stora anledningar att
tillämpa maskininlärning i finansbranschen då det med stor säkerhet kan
effektivisera compliance. Det finns säkerligen även goda anledningar att tillämpa
artificiell intelligens. Denna studie resulterade i att maskininlärning var den bästa
kandidaten för omfattningen av detta arbete men artificiell intelligens kan även vara
en bra kandidat för en storskalig produkt men det krävs att undersökas.
5.1 Framtida utveckling och förbättringar
Studien och testerna tyder på att maskininlärning är en bra kandidat och fungerar
för den problemformulering och de mål som beskrivs under rubrik 1.2 och 1.3. Därför
finns det goda möjligheter för ett vidarearbete kring detta. En fullständig produkt
kan hjälpa finansiella institut och även flera typer av företag som har krav att följa
regelverk för att få bedriva sin verksamhet eller tillhandahålla tjänster och produkter
till sina kunder. En sådan produkt kan hjälpa till att hålla finansiella
institutet/företaget välinformerade kring aktuellt gällande regelverk och på så sätt
förhindra missar vilket kan leda till straff i form av böter eller liknande.
För framtida arbeten behövs det förberedningsarbete i form utav studie kring alla
utvalda tjänster och relevanta regelverk för dessa. Detta skulle förenkla arbetet
enormt eftersom en flaskhals i denna studie var den begränsning av mängden
regelverk som användes vid träningen och testning. Det är absolut den viktigaste
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delen för att få de pålitliga resultat som behövs för att det ska gå att effektivisera
compliance. Framtida arbeten bör även studera ifall artificiell intelligens är ett bra
eller bättre alternativ för en mer storskalig produkt.
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