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Sammanfattning 

Anställda på företag gör ibland utlägg på köp åt företaget som de behöver 
dokumentera manuellt. För att underlätta dokumentation av utlägg hos 
anställda på företaget Consid AB har detta arbete haft i syfte att utveckla en 
tjänst som från en bild på ett kvitto kan extrahera relevant data såsom pris, 
datum, företagsnamn samt kategorisera kvittot. Resultatet som arbetet har 
medfört är en tjänst som kan extrahera text från kvitton med en säkerhet på i 
snitt 73 % på att texten är rätt. Efter tester kan det även fastställas att tjänsten 
kan hitta pris, datum och företagsnamn från ca. 64 % av testade kvitton med 
olika kvalité och innehåll. Tjänsten som byggdes har även implementerat två 
olika kategoriseringsmetoder där hälften av de testade kvittona kan 
kategoriseras av de båda metoderna. Efter analyser av metoder och resultat 
har slutsatser kunnat dragits i att tjänsten innehåller ett flertal brister samt 
att mer tid bör läggas för att optimera och testa tjänsten ytterligare. 

Nyckelord 

OCR, kategorisering, kvitto, dataextrahering, maskininlärning, ord-vektorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

Abstract 

Employees at companies sometimes make purchases on behalf of the 
company which they manually need to document. To ease the 
documentation of purchases made by employees at Consid AB, this study has 
had the goal to develop a service that from an image of a receipt can extract 
relevant data such as price, date, company name along with a category of the 
purchase. The resulting service can extract text from receipts with a 
confidence of 73 % in that the text is correct. Tests of the service shows that it 
can find price, date and company name on around 64 % of test receipts with 
different quality and contents. The resulting service has also implemented 
two different methods for categorisation where half of the test receipts could 
be categorised by both methods. After analysing methods and results, 
conclusions have been made in that the service contains of numerous flaws 
and that more time needs to be put in to optimise and test the service. 
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete inom datateknik på 
Kungliga Tekniska Högskolan, på uppdrag av företaget Consid AB.  

För att kunna tillgodogöra sig vissa delar av denna rapports innehåll bör 
grundläggande kunskaper finnas inom datavetenskap.  

Vi vill passa på att tacka personerna på Consid som har varit tillmötesgående 
och hjälpsamma. Vi vill speciellt tacka Henrik Sandell som har varit våran 
uppdragsgivare från Consid samt vår handledare på KTH Reine Bergström 
som har väglett oss under arbetets gång. 
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Ordlista 
 

GHz - Gigahertz, frekvensenhet 
 
CPU - En dators processor 
 
OCR - Metod för att extrahera text från en bild 
 
Korpus - En stor mängd av databehandlade texter 
 
API - Application programming interface 
 
Regex - Reguljära uttryck 
 
KNN - K-nearest neighbors 

SVM - Support-vector machine 

GPU - Grafikprocessor 

HTTP - Hypertext transfer protocol 
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1 Inledning 

Anställda på företag gör ibland utlägg åt företaget för exempelvis inköp av 
kontorsmaterial, lunch eller resor. Dessa utlägg behöver redovisas för att 
företaget skall betala tillbaka de pengar som anställda har lagt ut. Anställda 
ansvarar för att spara kvitto tillsammans med en dokumentation för när köpet 
gjordes, vad köpet kostade samt en beskrivning innehållande inom vilken 
kategori köpet hamnar. Att detta just nu görs manuellt medför att ett behov 
av automatisering finns och att anställda på företag kan fokusera på sitt arbete 
istället för att lägga tid på att dokumentera utlägg. 

1.1 Problemformulering 
Consid AB är ett konsultbolag i Stockholm som är i behov av att kunna 
automatisera dokumenteringen av anställdas utlägg. Konsultbolaget vill att 
anställda ska kunna dokumentera utlägg på ett smidigt och automatiserat sätt 
där de enbart kan ta en bild på ett kvitto som därefter automatiskt hanteras 
och dokumenteras. En tjänst som kan lösa detta ska genom en knapptryckning 
kunna läsa data från en bild för att kategorisera köpet samt returnera all 
relevant data som behövs för bokföring. Detta arbete ska undersöka om en 
sådan lösning är möjlig genom att utveckla en sådan tjänst och utvärdera hur 
stor pålitlighet den kan tillföra. 

1.2 Målsättning 
Målsättningen för detta arbete är att utveckla en tjänst som från en bild på ett 
kvitto kan hämta relevant data som består av pris, företagsnamn, kategori 
samt datum. För att lösa detta behöver en förstudie utföras kring hur tjänsten 
ska läsa data från en bild samt hur den ska kunna förstå och kategorisera data 
från alla möjliga typer av kvitton. Tjänsten ska även returnera ett värde på hur 
säker den är för de olika resultat som returneras. 
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Nedan beskrivs hur arbetet kommer att struktureras grundat på krav från 
Consid samt aspekter som kommer att undersökas för framtida tillämpningar 
inom detta område. Arbetet kan sammanfattas in i tre övergripande mål: 

● Läsa in text från ett kvitto 
● Extrahera relevant data från en text 
● Kategorisera ett kvitto 

För att uppnå huvudmålen måste dessa delas upp. Bland annat behöver 
undersökningar utföras kring hur text skall extraheras samt hur arbetet skall 
gå tillväga för en automatisk kategorisering. Dessa delmål följer nedan: 

● Undersöka verktyg för att hämta ut text från en bild 
● Undersöka verktyg och metoder för att extrahera relevant data från text 
● Undersöka algoritmer och metoder för kategorisering 
● Hitta en generell lösning som fungerar på flera typer av kvitton 

1.3 Avgränsningar 
Följande punkter beskriver de avgränsningar som arbetet kommer att ha, 
dessa avgränsningar kommer främst från produktbeskrivningen av företaget 
och handlar bland annat om hur tjänsten ska vara kompatibel med redan 
existerande mjukvara. 

● Arbetet omfattar endast svenska kvitton 
● Endast pris, företagsnamn, kategori samt datum ska läsas ut
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel undersöker tidigare arbeten som är relevanta för den fortsatta 
studien samt introducerar de tekniker som är av intresse för vilka metoder 
som senare ska undersökas och implementeras. De tekniker och metoder som 
undersöks är text-extrahering från bild, dataextrahering från text samt hur 
data kan kategoriseras automatiskt. 

För att kategorisera data undersöks tre olika sätt att gå tillväga: klassisk 
kategorisering, maskininlärning samt djupinlärning. Dessa är närbesläktade 
men går att skilja på genom hur de implementeras samt hur data behandlas. 

2.1 OCR 
Optical Character Recognition (OCR) är en teknik som används av maskiner 
för att kunna tolka text, tal och bilder samt översätta det till data som kan 
användas och hanteras av applikationer på en maskin. [1] 

För att ett mönster ska kunna tolkas av en dator måste det genomgå flera faser. 
Dessa faser innehåller förbehandling, segmentering, dataextrahering, 
klassificering och igenkänning. 

Under förbehandlingen sker ett flertal operationer på den skannade bilden 
vars text ska tolkas. Syftet med denna fas är att bilden ska förbättras och 
förberedas inför segmenteringen. Bilden rensas från eventuella brus och 
översätts till en bitmap som representerar bilden i form av pixlar. 
Segmenteringen delar upp texten till individuella bokstäver och anses vara 
den viktigaste processen vid OCR. Om det finns tecken som är roterade, sneda, 
kurvade eller har inkonsekvent storlek kan det uppstå problem som gör att 
datorn inte kan tolka tecknet eller läser det fel. Attribut och kännetecken hos 
tecknen görs vid den så kallade dataextraheringen för att datorn ska kunna 
klassificera varje karaktär på ett unikt sätt. Några vanliga tekniker som brukar 
användas för att hämta kännetecken hos tecknen är bland annat 
genomskärning samt diagonala- och övergångsfunktioner. [1] 
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2.1.1 Förbehandling av bilder 
Om OCR ska utföras på en bild som är tagen med till exempel en mobilkamera 
kan kvalitén på bilden vara dålig. För att minimera felmarginalen vid OCR kan 
en förbehandling av bilden utföras. Det finns ett flertal lösningar för 
förbehandling som kan förbättra resultatet vid OCR. I en undersökning inom 
OCR [2] beskrivs det hur resultatet påverkas drastiskt med hjälp av följande 
metoder: 

1. Ta bort irrelevant bakgrund vilket medför att OCR-skanningen går 
fortare och inte tar ut felaktiga data som egentligen inte finns på bilden. 

2. Konvertera bilden till binär form som gör att resultaten blir mer 
tillförlitliga. Enligt författarna kan detta spela en stor roll då en bild kan 
innehålla skuggor och brus, detta löses lättast genom att göra bilden till 
svartvit.  

3. Om bilden är roterad kan texten som översätts bli fel eller inte ens 
detekterad. Därför kan resultatet påverkas mycket om man istället 
roterar bilden. 

4. Stora bilder med hög upplösning ger ofta ett bra resultat men kan ta tid, 
därför föreslår författarna att man ska modifiera storleken till mindre 
än 600 pixlar och upplösningen till 300 pixlar per tum (DPI). 

Undersökningen tar även upp att användningen av reguljära uttryck (regex) 
kommer till stor nytta. Med hjälp av regex kan man bestämma villkor för en 
sträng och det är en möjlig teknik för att avgöra om det är ett riktigt ord eller 
inte. Ett exempel på detta är att författarnas lösning ignorerar alla strängar 
som är större än 40 tecken eller ord som har samma bokstav 4 gånger i följd 
för att bli av med text som inte har extraherats på rätt sätt.  

2.1.2 Tidigare arbeten inom OCR 

Ett exempel på ett arbete som faller inom samma ämneskategori som denna 
rapport är arbetet “Optical character recognition applied on receipts printed 
in Macedonian Language” [3] där arbetet handlar om att reda ut precisionen 
för att hämta text från makedonska kvitton. Resultatet visar att OCR-tjänsten 
får runt 90 % träffsäkerhet då den använder en träningstext med 
slumpmässiga ord från olika kvitton och som är skrivna med liknande typsnitt 
och storlek som de kvittona som skulle genomgå OCR. För att träna OCR för 
speciella typsnitt behövs en bild, bitmap eller pdf-fil med text från samma 
språk och typsnitt som ska kännas igen. 
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I ett annat arbete om OCR av Priambada och Widyantoro [4] är målet att 
hämta text från vägskyltar. Bilderna på vägskyltarna har dålig upplösning och 
i rapporten beskriver författarna hur de använde flera för- och 
efterbehandlingsmetoder för att få ett bättre resultat. De metoder som 
användes vid förbehandlingen inkluderar färgförändring, modifiera bilden till 
binär form och detektering av kanter. I rapporten finns det inget resultat på 
OCR-precisionen efter förbehandlingen däremot finns det resultat på 
efterbehandlingen där OCR-resultatet påverkades dramatiskt bland annat 
genom användningen av Levenshtein distance som kan omvandla felaktiga 
ord till riktiga med hjälp av en språkdatabas. Ett exempel på detta är “NIIIIIq 
k Jakarta 1” som till slut blev “JAKARTA” när Levenshteins avstånd användes 
vid efterbehandlingen. 

2.2 Klassisk kategorisering 
Den klassiska kategoriseringen beskrivs som att ställa frågor kring vad det är 
som skall kategoriseras, exempelvis kan en fråga om ett kvitto ställas om vad 
det är som köpts eller om kvittot är från en restaurang. 

2.2.1 Kategorisering med hjälp av nyckelord 
I ett arbete av M. Bhide et.al [5] undersöks en lösning som kan ta in nyckelord 
och returnera topp k antal kategorier som relaterar till nyckelordet. Denna 
lösning kallas Category Search och beskrivs som ett system som innehåller 
metadata. Dessa metadata används för att jämföra med nytt inkommande 
data för att bestämma kategorier. Metoden inverterar ett index som medför 
en mappning till alla kategorier som innehåller den inmatade termen. Det 
inverterade indexet består av två sorterade listor av kategorier i sjunkande 
ordning som paras ihop med hjälp av en tröskelalgoritm för att utse rätt 
kategori.  
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2.2.2 Kategorisering med tabeller 
Processen med att bygga tabeller från ord beskrivs som att ett ord anges som 
input och en tabell innehållande artiklar med text-identifierare skapas som 
output. Det finns tre steg som ingår i att koda ord till tabeller. Första steget 
innebär att sätta språkdata i listor av ord, i andra steget inverteras index på 
orden genom att associationen mellan varje ord och sin lista av text är motsatt 
den association mellan varje text och sin lista av ord. Tredje steget innebär att 
ta bort alla stoppord som bara används grammatiskt och som inom 
kategorisering är irrelevanta. [6]  

Efter att tabellerna har skapats kan deras likheter upptäckas genom att 
jämföra antal likadana ord i tabellerna med det totala antalet ord i tabellerna. 

2.2.3 Kategorisering med beskrivande vektorer 
M. Karlovcec och J. Stefan [7] undersökte en datahantering av kvitton som 
börjar med att dela upp all text till ord. När texten är uppdelad skapas en 
vektor för varje ord med ett flertal beskrivande attribut där ett av attributen 
är vilken klass ordet har, till exempel företagsnamn eller pris. För att tjänsten 
automatiskt ska kunna sätta denna variabel använder författarna sig av en 
maskininlärningslösning som tränas på vektorer som redan har en klass och 
som då kan lära sig mönster och sannolikheter från dessa. Författarna 
fortsätter med att förklara att till en början kommer attribut att behövas sättas 
manuellt om inte träningsdata redan finns tillgänglig och maskinen ska kunna 
tränas till att automatiskt förstå och sätta attributet. Författarna avslutar 
undersökningen med att föreslå att denna lösning kan till en början arbeta 
semiautomatiskt, där användaren kontrollerar och rättar svaren vilket gör att 
maskinen samtidigt kan lära sig av de misstag som eventuellt kan förekomma. 

2.2.4 Fuzzy logik 
Fuzzy logik kan användas för att ta reda på om ett element tillhör en grupp 
eller inte. Logiken som används kommer från boolesk algebra där ett element 
kan få värdet sant eller falskt men kan även graderas i ett intervall mellan 0 
och 1 för att få ett mer precist värde. Genom användningen av regler och en 
grupp med relaterade egenskaper kan fuzzy logik hjälpa en dator att ta beslut 
och har högst precision då de data som ska undersökas kan ha en relation med 
gruppen. [8]



 

 

 

7 

2.3 Kategorisering med maskininlärning 
Maskininlärning används för att lösa nya problem med hjälp av tidigare data 
och erfarenheter från liknande problem. Ett exempel där maskininlärning kan 
användas är inom försäljning där tidigare försäljningsdata används för att 
förutsäga trender och köparnas beteende, till exempel om en kund köper en 
förpackning bröd kan man beräkna vilken sannolikhet det är att kunden även 
köper ett paket smör. [9] 

V. Jain et.al beskriver i deras arbete kring maskininlärning vid OCR [10] hur 
maskininlärning kan utföras antingen övervakad, semi-övervakad eller inte 
övervakad. En övervakad maskininlärning beskrivs som att datorn får börja 
med att lära sig en samling mönster för att kunna upptäcka dessa mönster på 
data som kommer in. Icke övervakad maskininlärning innehåller ingen sådan 
träningsprocess utan kan automatiskt upptäcka mönster. 

Nedan undersöks några tidigare arbeten som använder metoder och 
algoritmer inom maskininlärning för kategorisering och som kan vara av 
intresse för detta arbete. 

2.3.1 Klassificeringsmetoder 
Klassificering handlar om att dela upp data till relevanta grupper. Målet är att 
data som har liknande egenskaper ska hamna under samma kategori medans 
data med andra egenskaper ska hamna i en separat kategori. Med hjälp av 
maskininlärning och klassificeringsalgoritmer kan datorn lära sig att 
generalisera kategorier från tidigare händelser och som senare kan användas 
för att klassificera inkommande data [11]. Nedan beskrivs några 
klassificeringsmetoder som har använts i tidigare arbeten. 
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2.3.1.1 Naive Bayes 

Naive Bayes är en samling av algoritmer för maskininlärning som uppskattar 
en grupp av möjligheter genom att beräkna frekvensen och kombinationer av 
ett dataset. [12]  

C. Lai och M. Tsai beskriver i deras undersökning [13] att Naive Bayes 
klassificeringen för e-mail filtrering kan beskrivas: 

          (2.1) 

Funktionen (2.1) förklaras med att 𝑇 är en samling klasser som beskriver spam 
eller icke-spam och 𝑃(𝑤𝑘|𝑐𝑖) är sannolikheten att ordet wk finns i ett e-mail 
givet att e-mailet tillhör klass 𝑐𝑖. Denna sannolikhet beskrivs av följande 
formel: 

           (2.2)     

där 𝑛𝑘 är frekvensen på hur många gånger ordet 𝑤𝑘  förekommer i ett 
dokument med klass 𝑐𝑖 och 𝑁 är det totala antalet ord i dokument med klassen 
𝑐𝑖. 

2.3.1.2 KNN-algoritmen 

K-Nearest-Neighbor eller KNN är en vanlig algoritm för text-kategorisering. 
Den klassificerar data genom att spara all träningsdata för att jämföra det med 
inkommande data. D.T. Larose beskriver algoritmen genom ett exempel där 
indata läggs tillsammans med träningsdata i en graf och jämförs med all 
träningsdata som ligger nära till det i grafen som syns i Figur 2.1. [14]
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Figur 2.1. Exempel på KNN vid undersökning för medicin till patienter, typ av medicin bestäms av genomskinligheten på 
prickarna och de läggs ut baserat på patientens ålder samt vilken sodium/kaliumnivå patienten har. [14] 

2.3.1.3 Support Vector Machine 

Support Vector Machine (SVM) kan enkelt beskrivas som att den delar upp 
data i två klasser som väljs genom att jämföra de två intilliggande vektorerna 
av träningsdata som står längst ifrån varandra och placera hyperplanet som 
delar all data mellan dessa vektorer. När data kommer in läggs det antingen i 
den klass som är mindre eller större än ett av de två intilliggande träningsdata 
[15]. De vektorer som ligger närmast hyperplanet kallas stödvektorer och 
begränsar de två klasser av data som skapats. Ett exempel på detta syns i Figur 
2.2 där hyperplanet ligger i mitten och har en viss marginal mellan de två 
stödvektorerna.  

 

Figur 2.2. Exempel på en uppdelning av klasser med hjälp av SVM. [15]
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Ibland kan det dock vara svårt att sätta hyperplanet och stödvektorerna 
eftersom vektorerna inte alltid har den tydliga uppdelningen som i Figur 2.2. 
Då behöver man istället gå in på ett 3-dimensionellt plan och försöka att dela 
upp vektorerna på den nivån. Ett exempel på detta visas i Figur 2.3 där man 
tar det 2-dimensionella planet och lägger till en tredje dimension som tillåter 
möjligheten att sätta hyperplan och stödvektorer även när det 2-
dimensionella vektorplanet inte visar någon tydlig uppdelning. Detta görs 
genom att ha ytterligare en identifierare till vektorerna som påverkar deras 
position på Z-axeln i vektorplanet. 

 

Figur 2.3. Visualisering av en uppdelning av klasser på ett 3-dimensionellt plan med SVM. [15] 

2.4 Kategorisering med djupinlärning 
Djupinlärning eller Deep Learning beskrivs som en inlärningsteknik på 
artificiella neurala nätverk. Ett neuralt nätverk består av en stor mängd enkla 
sammankopplade neuroner där vissa av neuronerna kan påverka 
omgivningen genom att starta en arbetsprocess. [16] 

Representationsinlärning är en samling av metoder som tillåter en maskin att 
ta in rådata och automatiskt hitta representationer som behövs för att 
upptäcka och klassificera dessa data [17]. Metoderna för djupinlärning 
använder sig av ett flertal nivåer för representation. Dessa metoder erhålls 
genom att bygga ihop enkla moduler som översätter representationen från 
den nivå där rådata kommer in till en högre, något mer abstrakt nivå. Med 
tillräckligt många av dessa översättningar kan djupinlärning utföra väldigt 
komplicerade beräkningar. 
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För klassificering medför ett högre lager av representation en höjning av de 
aspekter för indata som är viktiga för att dölja irrelevanta variationer. Ett 
exempel för denna klassificering är i bilder som inkommer i formen av en 
samling pixelvärden. Det första lagret för representation blir att hitta 
närvaron eller frånvaron av kanter på vissa platser i bilden. Det andra lagret 
har i uppgift att upptäcka motiv i bilden genom att undersöka specifika 
ordningar hos kanterna och det tredje lagret sätter ihop dessa motiv till större 
kombinationer som bildar kända objekt eller bokstäver i bilden. En viktig 
aspekt med djupinlärning är att dessa lager inte skapas av människor utan de 
lärs automatiskt in av maskinen. [17] 

En dator kan inte tolka text på samma sätt som människor vilket gör att det 
behövs verktyg och algoritmer som kan hjälpa till med detta. Tidigare 
användes statistik men i dagsläget används ofta neurala nätverk. De neurala 
nätverken byggs upp med djupinlärning utifrån lexikondatabaser, korpus och 
omorganisation av mönster. Den nya tekniken möjliggör högre träffsäkerhet 
och är mycket användbar vid Named Entity Recognition som är till för att 
klassificera ostrukturerad text till förbestämda kategorier. [18]  
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3 Metoder 

Detta kapitel presenterar och diskuterar olika möjliga lösningar som kan 
användas i arbetet. För att lösa uppgiften kommer metodiken i detta arbete 
bestå av en utveckling av en prototyp bestående av tre huvuddelar. Vid val av 
metoder för dessa kommer bland annat tester med diverse verktyg samt en 
undersökning och analys av de tidigare arbeten som beskrivits i kapitel 2 att 
utföras. För att analysera kategoriseringsmetoder kommer prototypen att 
byggas i två varianter som implementerar olika metoder för detta eftersom 
tester av kategorisering inte kan utföras utan en färdig prototyp. 

För att validera de resultat som prototypen ger kommer tester att utföras på 
de tre huvudmål som presenterades i kapitel 1. Resultaten av dessa tester 
kommer sedan att analyseras i kapitel 5 och ställas mot de målsättningar 
som arbetet har. 

3.1 OCR-verktyg 
För att extrahera texten från ett kvitto kommer ett verktyg som hämtar ut text 
från en bild (OCR) att behövas. Nedan följer en introduktion till möjliga 
verktyg som kan användas för att utföra OCR.  

3.1.1 Tesseract 
Tesseract är en OCR-motor med öppen källkod. Den är framtagen av Hewlett 
Packard (HP) under mitten av 90-talet men underhålls numera av Google 
[19]. Majoriteten av de tidigare arbeten under kapitel 2.1.2 använde sig av 
denna metod med argument på att Tesseract är det gratisverktyget med öppen 
källkod som har bäst träffsäkerhet. Verktyget kan även returnera en 
konfidensgrad som beskriver hur säker det är på att texten som extraherats är 
rätt. Processen som sker när Tesseract används för att hämta ut text från en 
bild innehåller flera steg.
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Första steget är en komponentanalys som sparar undan konturer från de olika 
bokstäverna som har hittats på en bild. Konturerna sammanställs i grupper 
och organiseras till textrader. Dessa rader analyseras till en proportionell text 
vilket gör att varje bokstav har samma räckvidd oavsett storlek. I nästa steg 
bryts varje rad ned i ord med hänsyn till mellanrum och genomgår en 
igenkännings-procedur. Igenkänningsproceduren utför först ett försök att 
känna igen varje ord i ordning. Varje ord som känns igen skickas vidare till en 
klassificerare som träningsdata som används för att känna igen tecken i 
framtiden.  Vidare gör igenkännings-proceduren samma sak igen, men nu 
med träningsdata som gör att det är lättare att känna igen fler ord samt ord 
som tidigare inte kunnat identifierats. Tesseract kan också känna igen 
oklarheter som kan bestå av suddig text eller små bokstäver vilket görs i 
slutfasen när alternativa resultat undersöks. [19] 

Patel et al. har gjort en studie [20] där träffsäkerheten och prestandan testades 
på olika registreringsskyltar med användning av Tesseract. Bilderna var tagna 
med en 5-megapixel kamera och datorn som användes kördes på en Intel 
Pentium 4 med 2.4GHZ CPU och har 1GB RAM-minne. De kommer fram till 
att Tesseract har en träffsäkerhet på 61 % på en bild med färg och 70 % 
träffsäkerhet på en svartvit bild men med variationer mellan 40–100 %. 

3.1.2 Microsoft Computer Vision 
Computer Vision är ett API under Microsoft Azure som kan användas för att 
analysera och extrahera data från bilder. API:et använder sig av avancerade 
algoritmer och kan detektera objekt på en bild exempelvis personer eller text 
och returnera vad API:et tror finns på bilden tillsammans med en 
konfidensgrad. I en undersökning [21] kring kategorisering av bilder med 
hjälp av Computer Vision presenterades det att Computer Vision kunde med 
99 % träffsäkerhet fastställa att en bil framkom i en av bilderna. Författarna 
nämner dock att för att uppnå ett optimalt resultat måste efterbehandlingar 
på resultatet från Computer Vision utföras. 

Computer Vision kan identifiera vad som finns med i bilden genom att 
returnera taggar tillsammans med en konfidensgrad samt extrahera den text 
som finns på ett kvitto. Både identifiering och extrahering kan utföras via 
HTTP-anrop mot API:et eller genom att importera ett paket för API:et till 
utvecklingsmiljön och använda sig av klassen ComputerVisionClient för att 
utföra anrop till och hämta resultat från API:et. Båda dessa lösningar kräver 
en anslutning till internet för att anropa API:et. 
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3.1.3 Test av OCR-verktyg 
Nedan följer resultaten av kortare tester som utförts på de OCR-verktyg som 
presenterats tidigare. Testerna gjordes för att undersöka om verktygen kan 
användas för den fortsatta utvecklingen samt vilka verktyg som skulle lämpa 
sig bäst för tjänsten.  

Först skapades ett grundläggande program för att undersöka hur mycket text 
Tesseract version 3 och Computer Vision kunde hitta från ett kvitto. Vid 
testerna användes verktygens egna träningsdata för det svenska språket, 
dessutom testades även den nyare versionen av Tesseract (version 4). 

Under testerna sparades det ner hur många karaktärer som extraherats från 
tre kvitton med olika kvalité och som inte har genomgått någon extern 
förbehandling. Som visas i Tabell 3.1 är det en markant skillnad mellan 
Tesseract version 3 och 4, där den senare oftast lyckas extrahera en stor del av 
karaktärerna, men version 3 har ett tydligt mindre antal karaktärer som 
extraherats. För Computer Vision ser värdena relativt jämlika ut som för 
Tesseract 4. 

Tabell 3.1. Jämförelse på tre kvitton i hur många karaktärer som OCR-verktygen kan extrahera. 

 Kvitto 1 Kvitto 2 Kvitto 3 

Computer Vision 188 359 355 

Tesseract 3 98 307 268 

Tesseract 4 140 446 331 

Faktiskt antal 
karaktärer 

361 457 371 
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3.2 Förbehandling 
Eftersom vissa bilder kan ha dålig upplösning och mycket brus behövs det 
någon form av förbehandling för att få ett önskat resultat. Innan Tesseract 
utför OCR genomgår bilden en intern förbehandling av Tesseract (se Figur 3.1 
och 3.2). Det tas även upp i deras egen dokumentation att det kan behöva 
göras ytterligare förbehandlingar för att resultatet ska bli bättre. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Bild på ett kvitto innan           Figur 3.2. Bild på samma kvitto efter        
 Tesseracts förbehandling.      Tesseracts interna förbehandling. 

Flera förbehandlingstekniker som togs upp i kapitel 2.1.1 samt i Tesseracts 
egna dokumentation testades för att försöka få ett bättre resultat. 
Förbehandlingen utfördes med verktyget OpenCV som är ett verktyg för C# 
som kan användas för att göra ändringar i bilder. De förbehandlingstekniker 
som provades var:  

● Förändring av pixlar genom att ersätta dem med medianen av alla 
intilliggande pixlars värden. 

● Ändra pixeltätheten på bilder till 300 DPI. 
● Göra om bilden till binär form. 
● Ändring av bildens tröskelvärde. 
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Hur bilden ser ut efter extern förbehandling på samma kvitto visas i Figur 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Bild på ett kvitto efter extern förbehandling. 

Användningen av externa förbehandlingar gav oförutsägbara resultat som 
varierade mellan att förbättra och försämra mängden av text från kvittot som 
lyckades extraheras. Att dessa resultat varierar på detta sätt är svårt att 
förklara eftersom inget direkt mönster kan hittas för de bilder som 
förbehandling påverkar positivt respektive negativt. Tjänsten kommer därför 
inte att använda sig av någon extern förbehandling av bilderna utan låta 
Tesseracts interna förbehandling vara tillräcklig då den är konsekvent och 
fungerar på många olika kvitton. 

3.3 Extrahera relevant data 
För att tjänsten ska kunna extrahera data som pris, datum och företagsnamn 
behöver metoder för detta undersökas. Data som extraheras här kan även vara 
relevant för att kategorisera ett kvitto. Nedan följer metoder som kan vara av 
intresse för att utföra denna extrahering.  

3.3.1 Beskrivande ord 
För att hämta ut vissa ord från ett kvitto kan tjänsten jämföra delar av texten 
som har hämtats från bilden med en samling av fördefinierade strängar som 
beskriver ord. Denna samling skulle då kunna innehålla ofta återkommande 
ord eller samlingar av bokstäver till exempel innan priset där det ofta står 
“Total” eller “SEK”. Att bygga denna samling manuellt är inte optimalt 
eftersom det innebär att lita på en mänsklig faktor som eventuellt inte 
kommer att ge alla möjliga mönster. En lösning som skulle kunna fylla på 
samlingen efter hand kan vara något att ta hänsyn till, exempelvis om tjänsten 
inte kan hitta vissa data kan den fråga användaren om vad som beskriver 
priset och då fylla på samlingen med det som användaren matar in. 
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3.3.2 Reguljära uttryck 
Reguljära uttryck eller regex används för att söka efter strängar som följer ett 
visst mönster, detta kan alltså användas exempelvis för att extrahera datum 
genom att följa den definition på hur ett datum kan formateras och eftersom 
just datum bara kan formateras på ett visst antal sätt kan regex användas för 
detta. Regex skulle även kunna användas för att extrahera bland annat pris 
eftersom det också ofta formateras på ett visst antal sätt (t.ex. “123:-” eller 
“123.00”) och en regex kan söka efter både siffror och tecken. Det viktiga att 
ta hänsyn till vid extrahering av pris är att det förmodligen kommer att finnas 
flera rader där text i detta format uppkommer eftersom kvitton innehåller 
både pris per vara, totalpris och moms. En aktuell lösning kan bestå av en 
blandning mellan den tidigare nämnda lösningen som letar efter beskrivande 
ord och regex. Denna lösning använder sig då av regex-strängar som 
innehåller dessa beskrivande ord tillsammans med regler för data som ska 
hämtas. Lösningen söker då till exempel efter “TOTAL” följt av en siffra för att 
hitta totalpriset eller en sträng som följer ett av alla fördefinierade 
datumformat för att hitta datum för köp.
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3.4 Kategorisering 

Denna tjänst behöver kunna kategorisera ett kvitto beroende på vad det 
innehåller. Ett antal intressanta lösningsmetoder, algoritmer och verktyg för 
detta beskrivs i följande underrubriker. 

3.4.1 Tensorflow 
Tensorflow är ett bibliotek utvecklat av Google med öppen källkod och 
används inom olika lösningar för maskininlärning [23]. Biblioteket erbjuder 
ett gränssnitt för att uttrycka maskininlärningsalgoritmer samt ett API som 
kan utföra dessa algoritmer. 

3.4.1.1 Google Colaboratory 
Google Colaboratory är en Cloud-tjänst som används för att anropa en 
avlägsen dator som kan köra Python-kod eller kommandon till 
kommandotolken för att bland annat träna modeller på olika data. Tensorflow 
står för själva träningen och importeras till körningen av Colaboratory för att 
träna en modell på de bilder som laddats upp tillsammans med den 
träningsdata som tillhör bilderna. Colaboratory är helt gratis och tillåter 
träning av maskin att köras på en grafikprocessor (GPU) och är därför en 
effektiv lösning för att tränas på data i och med att en GPU snabbare tränar 
maskinen på data som matas in. [24] 

3.4.2 Word2vec 
Word2vec är ett neuralt nätverk som översätter text till vektorer. Continuous 
Bag of Words (CBOW) och Skip-gram är två centrala inlärningsmodeller som 
word2vec använder sig av. CBOW förutspår ett ord från en kontext medans 
Skip-gram förutspår en kontext från ett givet ord. Till en början bygger 
Word2vec upp en egen vokabulär från en tränad korpus och lär sig hur varje 
ord representeras i form av vektorer. Genom att beräkna cosinus-avståndet 
för varje ord kan Word2vec para ihop ord som är lika, detta medför att ordens 
dimensioner blir mindre vilket leder till att prestandan förbättras. [25] 
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3.4.3 Kategorisering med beskrivande vektorer 
En metod för att kategorisera text är att representera orden med vektorer som 
beskrivs av ett sifferintervall där närbesläktade ord ligger närmare varandra. 
Denna metod kräver att det finns vektorer från svenska ord som kan 
översättas med hjälp av Word2Vec. Metoden kan användas för att definiera 
flertal kluster i ett vektorutrymme med ord som har liknande egenskaper. 
Detta kluster kan användas för att hitta ord som relaterar till varandra.  

För att generera beskrivande vektorer för ord behöver antingen en lösning 
som med hjälp av maskininlärning tränar upp data utvecklas eller så kan 
färdigtränad data användas. I och med att de träningsdata som har givits till 
projektet inte redan är uppdelat i kategorier är detta inte aktuellt. Det finns 
dock färdigtränade vektorer som skulle kunna användas istället. Vektorerna 
består av svenska ord och finns tillgängligt på ett flertal platser på webben. 
Dessa är tränade med data från svenska Wikipedia-sidor. 

3.4.4 Algoritmer för klassificering 
De algoritmer för klassificering som introducerades under kapitel 2.3.1 
analyseras i följande underrubriker för att utvärdera om någon eller några av 
dem är av intresse för detta arbete.  

3.4.4.1 Naive Bayes 

Naive Bayes används för att dela upp data i klasser och som diskuterades i 
Teori och Bakgrund har algoritmen tidigare används exempelvis inom 
E-mail filtrering. Metoden skulle kunna användas för att träna datorn till att 
förutse en kategori på ett kvitto med hjälp av frekvensen och kombinationer 
hos de beskrivande vektorerna. Dock kan denna metod inte använda sig av 
träningsdata som inte redan är kategoriserat. Naive Bayes har även en låg 
pålitlighet om det inte är ungefär lika många träningsexempel från varje 
klass vilket det i detta arbete inte finns någon garanti för. Metoden kallas 
“Naive” eftersom den gör stora antaganden vid klassificeringen och erbjuder 
därmed ingen större säkerhet på resultaten. En undersökning om metoden 
beskriver den på följande sätt: “Its severe assumptions make such efficiency 
possible but also adversely affect the quality of its results” (Rennie et al., 
2003, s. 1). Det författarna förmedlar är att metoden är effektiv men att 
effektivitetet medför en negativ påverkan på resultaten. [26] 
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3.4.4.2 K-Next-Neighbor 

Användningen av KNN kan gynna arbetet eftersom vektorerna i detta fall 
kommer att ha ett flertal beskrivningar och i en KNN-lösning kan detta göras. 
Ytterligare fördel för KNN i detta fall är att vektorer inte delas upp i klasser 
utan istället jämförs med närliggande vektorer. Detta medför att kategorier 
inte behöver bestämmas i förväg utan sätts ifrån vilka träningsdata som finns. 
Att jämföra just kvitton med andra liknande kvitton bör ge en klarhet i vilken 
kategori de hamnar inom. 

De beskrivningar som bör finnas på varje vektor innehåller företagsnamn, 
artiklar som köpts samt vilken tid på dagen köpet gjorts. Till en början 
kommer tjänsten dock endast kunna jämföra vektorer med de beskrivande 
vektorer som har hämtats ut för svenska ord.  

3.4.4.3 Support Vector Machine 

Support Vector Machine (SVM) som introducerades i Teori och Bakgrund 
används för att dela upp träningsdata i klasser för att kunna klassificera ny 
information. Problemet med denna algoritm blir här att den endast delar upp 
vektorer i två klasser. Lösningen för detta arbete kommer att behöva kunna 
hantera ett flertal kategorier och därmed behövs fler klasser. Den 
grundläggande algoritmen för SVM kommer därför inte att vara tillräcklig för 
att använda i det fortsatta arbetet. 

3.4.4.4 Träningsdata 

För utveckling av denna tjänst har bilder och PDF-filer innehållande ca. 15 
000 olika kvitton försetts av Consid. Dessa kvitton är från tidigare utlägg av 
anställda på företaget och med dem tillkom även Excel-dokument med 
beskrivningar för vad det är som köpts, datum samt pris för köpen. Dessa 
kvitton kommer att användas för att testa och eventuellt för att träna upp en 
maskin för kategoriseringen. 

De träningsdata som har försetts till utvecklingen är av tillräcklig mängd för 
att träna upp en maskin för att kunna kategorisera kvitton. Dock kan en 
inlärning bli svår eftersom de träningsdata som finns inte är uppdelade i 
kategorier i de medföljande dokument som beskriver köpen. Dessa dokument 
innehåller endast beskrivningar som ser olika ut för alla köp. Detta skulle 
kunna medföra att en träning av maskinen med dessa data inte kommer att ge 
något som kan hjälpa tjänsten att kategorisera framtida kvitton. 
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3.4.5 Kategorisering med hjälp av nyckelord 
Ett alternativt sätt att kategorisera data utan att använda sig av 
maskininlärning är att endast använda en färdig samling nyckelord som kan 
jämföras med inkommande data. Detta skulle inte vara lika 
prestandakrävande som maskininlärning men heller inte lika pålitligt 
eftersom denna typ av lösning inte skulle kunna förlita sig på tidigare 
erfarenheter och resultat utan bara känna till de fördefinierade nyckelord som 
givits.  

3.5 Val av metoder 

I följande underrubriker beskrivs de metoder som arbetet kommer att 
implementera tillsammans med argument kring varför metoderna kommer 
att användas samt varför andra metoder uteblir. 

3.5.1 Val av OCR-verktyg 
I och med att Tesseract har öppen källkod samt att det är gratis och kan 
returnera konfidensgrad är detta OCR-verktyg en mycket stark kandidat. 
Computer Vision har inte öppen källkod och går heller inte att köra lokalt utan 
API:et måste anropas via en internetuppkoppling. Utifrån testerna i kapitel 
3.1.3 framgår det även att Tesseract 4 och Computer Vision presterar 
likvärdigt när det kommer till att plocka ut antal karaktärer från en bild. I och 
med detta kommer Tesseract version 4 att användas i den fortsatta 
utvecklingen av tjänsten för att utföra OCR. 

3.5.2 Val av metod för dataextrahering 
Regex kommer att implementeras för att extrahera datum, pris och företagets 
namn, men också för att filtrera bort irrelevans. En av målsättningarna för 
detta arbete är att kunna returnera en säkerhet på att extraherade data är rätt. 
Detta kan inte regex göra själv men eftersom det valda OCR-verktyget kan 
returnera säkerhet på att texten är rätt kan detta även användas för att 
returnera en säkerhet för regex. En lägre säkerhet vid OCR bör även medföra 
en lägre säkerhet för att regex matchar korrekt. 

En anledning till att regex har valts för extrahering av data är dels för att det 
anses vara snabbt och enkelt att implementera [27]. Det har också en syntax 
som fungerar med många programmeringsspråk vilket gör det lätt att flytta 
till liknande applikationer med små modifikationer [27]. Regex kan även 
begränsa exempelvis hur stora siffror som får finnas vilket kan vara positivt 
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för att extrahera datum (12 månader och 31 dagar) men även för extrahering 
av pris där en övre gräns kan sättas på priset så att inte orimliga värden 
extraheras. 

Att någon typ av maskininlärning skulle kunna användas för detta är en 
relevant möjlighet, men eftersom data som här ska extraheras oftast kommer 
att vara i ett visst antal format kommer arbetet att bortse från denna möjliga 
metod.  

3.5.3 Val av kategoriseringsmetoder 
De två kategoriseringsmetoder som kommer att implementeras är 
kategorisering med hjälp av beskrivande vektorer samt kategorisering genom 
att träna upp ett neuralt nätverk med hjälp av Tensorflow.  

Anledningen till att ett flertal kategoriseringsmetoder valdes bort är bland 
annat för att de träningsdata som givits inte är uppdelat i förbestämda 
kategorier. Klassiska algoritmer för maskininlärning kan även bli svåra att 
använda just för kvitton eftersom det är mycket text som ser likadan ut och en 
relativt liten del som är unikt, exempelvis är det ibland bara företagsnamn och 
köpta artiklar som är unika på ett kvitto. Naive Bayes som analyserades i 
kapitel 3.4.4.1 använder fördefinierade ord som jämförs med data, detta kan 
därför medföra att metoden eventuellt inte ser någon skillnad på kvitton och 
därför kan kategorisering med denna metod bli svår. Analysen av Naive Bayes 
visar även att metoden utför stora antaganden och att den inte alltid är särskilt 
pålitlig. Support Vector Machine är heller ingen stark kandidat att använda 
för kategoriseringen eftersom analysen av metoden visar att den endast 
klassificerar data i två klasser och en eventuell lyckad prototyp kommer att 
behöva vidareutvecklas för att kategorisera kvitton i ett flertal kategorier. 

Ett neuralt nätverk valdes för kategoriseringen är framförallt eftersom det 
kan lära sig icke linjära och komplexa relationer samt har inga restriktioner 
på input-variabler. Detta innebär att även om innehållet på kvitton liknar 
varandra finns potentialen för ett neuralt nätverk att lära sig de små 
skillnaderna som finns på olika kvitton [28]. Detta gör att användningen av 
bildhantering och teckenigenkänning är passande vilket kan gynna detta 
arbete. Därför har ca. 350 bilder kategoriserats manuellt under kategorierna 
mat samt transport med syftet att kunna köra tester på ett neuralt nätverk. 
Dessa bilder med tillhörande träningsdata kommer att köras i Google 
Colaboratory för att nå ett resultat som eventuellt kan visa vad en sådan 
lösning på större skala skulle medföra.
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För kategorisering med beskrivande vektorer kommer Python-biblioteket 
Gensim att användas. Biblioteket implementerar Word2Vec-algoritmer och 
kommer att användas för att kontrollera de ord-vektorer som används för att 
jämföra likheter mellan ord i kvitton med diverse nyckelord. Biblioteket 
använder sig bland annat av K-Next-Neighbor för att hitta likheter mellan 
ord.  Som beskrevs i 3.4.4.2 delar inte KNN upp vektorer i klasser utan 
närliggande vektorer jämförs istället med varandra och därmed kan ett 
flertal nyckelord användas i varje kategori för att jämföra med ord som finns 
på ett kvitto. Denna metod valdes eftersom färdiga korpus kan användas för 
att jämföra ord samt att metoden kan returnera likheter mellan ord vilket 
skulle kunna ge en klarhet vid kategorisering [25]. Ett exempel där 
Word2Vec kan gynna en kategorisering kan vara om ett kvitto innehåller ett 
flertal strängar med maträtter och inte innehåller strängar inom exempelvis 
transport. Då bör Word2Vec kunna hitta en större likhet mellan strängarna i 
kvittot och nyckelord för en kategori inom mat än de med transport. 

3.6 Tester av prototypen 
Resultaten kommer att valideras genom att anropa prototypen med ett 
godtyckligt antal bilder av kvitton och spara ned de resultat som returneras. 
Testerna kommer sedan att användas för att kunna analysera de metoder 
som har implementerats samt för att kunna dra en slutsats för arbetet.  

OCR kommer att testas genom att undersöka både det värde för säkerhet 
som returneras samt kortare jämförelser mellan texter som extraherats och 
vad som finns på bilderna. Extrahering av pris, datum och företagsnamn 
kommer att kontrolleras manuellt på ett antal kvitton för att undersöka hur 
stor andel av kvitton som prototypen kan extrahera dessa värden ifrån. 
Kategoriseringen kommer också att undersökas manuellt genom att anropa 
de två implementerade metoderna med kvitton inom olika kategorier och 
dokumentera hur många som kategoriseras rätt respektive fel. 
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4 Resultat 

Detta kapitel redovisar de resultat som de implementerade metoderna har 
medfört. Kapitlet delas upp efter de delmål som arbetet har haft för att 
redovisa hur resultatet för arbetet ser ut överlag. Resultaten består utav hur 
tjänsten är byggd samt tester av tjänstens huvuddelar som består av OCR, 
dataextrahering och kategorisering.  

4.1 Övergripande beskrivning 
Nedan följer en illustration av hur tjänsten går tillväga vid körning. Figur 4.1 
visar de steg som tas från det att en bild tas emot av tjänsten och till att 
kategoriseringen utförs på bilden. Arbetet hade som huvudmål att extrahera 
text från en bild, hantera och extrahera relevant data samt kategorisera 
kvittot. Dessa huvudmål visas även i figuren nedan och resultaten för dessa 
delar presenteras i kommande underrubriker. 

 
Figur 4.1. Illustration av tjänstens flöde.
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4.2 OCR 
För att utföra OCR på bilder av kvitton har verktyget Tesseract version 4 
använts. Verktyget används med hjälp av ett API som anropas i koden, API:et 
tar in en bild tillsammans med information om bland annat vilket språk som 
texten består av samt hur raderna skall segmenteras. En iterator returneras 
och används för att hantera den text som extraherats. Iteratorn innehåller 
texten samt information om texten, till exempel typsnitt samt storlek på varje 
rad i texten (se Bilaga A). Innan texten extraheras utför även Tesseract en 
intern förbehandling av bilden för att optimera resultatet vid OCR. 

Ett exempel på användningen av verktyget finns i Figur 4.2 och 4.3 som visar 
en bild på ett kvitto innan OCR har utförts respektive den text som extraherats 
med Tesseract. Efter testning av Tesseract på 35 kvitton med olika kvalité och 
format kan det fastställas att tjänsten har ett snitt för säkerheten av OCR på 
73 %. 

 

Figur 4.2. Bild på ett kvitto innan OCR.         Figur 4.3. Texten som extraherats från kvittot. 
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4.3 Extrahering av data 
För att extrahera de data som ska hämtas har regex använts. I Tabell 4.1 kan 
man se resultatet på tester som har gjorts på 16 olika kvitton. Innan regex 
utförs på orden i texten genomgår de en kontroll som har i syfte att rensa bort 
ord som är irrelevanta. Reglerna för att ta bort ett ord är om det är kortare än 
tre eller längre än 40 bokstäver långt. 

Tabell 4.1. Resultat över hur många kvitton av totalt 16 som tjänsten lyckades extrahera diverse data. 

Antal rätt datum 11 

Antal rätt företagsnamn 10 

Antal rätt pris 10 

Totalt antal kvitton 16 

Utöver resultatet i Tabell 4.1 hittades data på majoriteten av kvittona men som 
var felaktig. Ett exempel på detta är att företagsnamnet “SJ” blev “Sthlm 
central - Södertälje Syd”.  

4.3.1 Datum 
Tjänsten hämtar ut datum genom att matcha regex-villkor för den text som 
hämtats av OCR-verktyget. Regex-villkoren har stöd för 10 olika datumformat 
och för att inte plocka ut felaktig information har flera av dessa även en gräns 
på hur vilka datum som får finnas, exempelvis att gamla årtal exkluderas. De 
regex-strängar som tjänsten använder för extrahering av datum visas i Bilaga 
B. 

4.3.2 Pris 
För att hämta ut priset används regex tillsammans med nyckelord. På vissa 
kvitton förekommer flera matchningar vilket löses genom att loopa igenom 
dessa och plocka ut den matchning som har störst siffra. De nyckelord som 
används är följande: total, totalt, att betala sek, att betala, belopp, totalt sek, 
tot kvitto, tot sek, betalt, summa, betalning, kostnad och tot.
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4.3.3 Företagsnamn 
Företagsnamn hämtas genom att utföra regex som söker efter ett ord följt av 
“AB”. Om detta inte finns på kvittot jämför tjänsten storleken på texten av de 
fem första orden och tar det med största storlek. 

4.4 Kategorisering 
För kategorisering av data har två metoder testats. Den första metoden 
använder sig av ord-vektorer och jämför samtliga ord från kvittot med de 
vektorer som finns i den korpus som används och ser likheter mellan ord för 
att bedöma vilken kategori som ska sättas för ett kvitto. Denna kategorisering 
utförs i ett Python-skript och returnerar en av två definierade kategorier. Ett 
test utfördes med sex olika kvitton varav tre inom mat-kategorin och tre inom 
transport. Resultaten från testerna visas i Tabell 4.2 och beskriver ett 
procentuellt värde på hur mycket alla ord från de testade kvittona liknar 
nyckelord inom de båda kategorierna. 

Tabell 4.2. Tester med vektorer. 

Kvitto Likhet mat Likhet transport 

Matkvitto 1 20,5 %  17,0 % 

Matkvitto 2 10,4 %  6,1 % 

Matkvitto 3 22,4 %  20,6 % 

Transportkvitto 1 14,6 %  13,5 % 

Transportkvitto 2 22,0 % 22,1 %  

Transportkvitto 3 10,5 % 11,8 %  
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Den andra metoden som testades var en maskininlärningslösning som 
använder sig av Tensorflow med neurala nätverk och en modell som tränats 
upp med ca. 350 manuellt kategoriserade kvitton. Denna lösning anropar den 
tränade modellen för att “gissa” på en av två kategorier. Modellen kan även 
returnera ett värde på hur säker den är på att gissningen är rätt. Denna modell 
är tränad på bilder och därmed inte på själva texten som hämtas ut och 
därmed använder inte denna metod OCR-resultatet för kategoriseringen. 
Modellen testades med samma kvitton som testerna för ord-vektorer. 
Resultatet visas i Tabell 4.3 och kan redovisa att tre av sex kvitton hamnade 
inom rätt kategori. Tensorflow-lösningen anropas också via ett Python-skript 
som läser in den sparade modellen och gör en gissning av kategori. 

Tabell 4.3. Tester med maskininlärningsmodell tränad med Tensorflow i Google Colaboratory. 

Kvitto Klass Probabilitet 

Matkvitto 1 Transport 11,8% 

Matkvitto 2 Mat 54,0% 

Matkvitto 3 Transport 14,0% 

Transportkvitto 1 Transport 40,9% 

Transportkvitto 2 Mat 60,9% 

Transportkvitto 3 Transport 31,5% 
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel analyserar och utvärderar resultaten från föregående kapitel. 
Analysen jämför resultaten med de mål som tagits upp i kapitel ett, diskuterar 
de lösningsmetoder som använts samt utvärderar om några alternativa 
lösningar eventuellt skulle kunna användas för att få ett annorlunda resultat. 

5.1 Analys av OCR-resultat 
Dagens kvitton har olika typsnitt, kvalité och storlek. Detta har medfört att 
ett optimalt OCR-resultat som extraherar all text har varit svårt att uppnå. 
Ett försök gjordes till att träna upp Tesseracts motor på egna typsnitt vilket 
eventuellt skulle kunna påverka resultatet, men eftersom det finns många 
olika typsnitt och tidsramen var för kort bestämdes det att arbetet inte skulle 
lägga tid på det. Mycket tid gick åt till att förbehandla bilderna för att försöka 
optimera OCR men då resultaten blev oförutsägbara var det svårt att få till 
en generell lösning som fungerar på de en majoritet av kvitton. Stora 
förhoppningar fanns på att OCR-resultatet skulle påverkas positivt av detta 
då förstudien visade att tidigare arbeten har fått positiva erfarenheter genom 
att göra förbehandlingar på Tesseract. 
 
Att tjänsten får en säkerhet för OCR på i snitt 73 % kan i vissa fall anses 
tillräckligt eftersom den ofta får med den mest relevanta information som 
behövs vid dataextrahering och kategorisering. Det viktigaste som ibland 
inte kan extraheras är företagsnamn då de ofta förekommer i 
företagslogotyper längst upp på kvitton som Tesseract har svårt att läsa 
vilket gör att denna tjänst ibland missar den informationen eller får felaktiga 
resultat. 
 
Om kvalitén på kvittona hade varit bättre, till exempel om de hade varit 
inskannade eller tagna direkt vid köp då många kvitton var skrynkliga och 
utnötta hade tjänsten eventuellt kunnat extrahera mer text. Ett ständigt 
problem som uppstår är att ord kan extraheras men med enstaka karaktärer 
fel, om det exempelvis står “kvitto” kan det extraheras som “kv1tto” då 
Tesseract ibland har svårt att skilja på vissa tecken. 
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5.2 Analys av dataextrahering 

Den lösning som byggdes för att hämta ut datum, pris samt företagsnamn från 
en text har efter tester visat sig kunna hämta en majoritet av de data som ska 
hämtas. Dataextraheringen sker med hjälp av regex på den text som redan har 
extraherats via OCR så om OCR inte presterar som den skall finns det en risk 
att dataextraheringen kommer att missa relevant data. Därmed blir en analys 
på denna del lite svårare att utföra på ett givande sätt eftersom denna lösning 
är beroende av hur mycket text från kvittot som OCR faktiskt extraherar. Efter 
testerna visas dock att när OCR fungerar bra gör även dataextraheringen det. 

En annan faktor för att lösningen inte lyckats extrahera data på alla kvitton är 
att många kvitton skiljer sig väldigt mycket med varandra i form av hur de är 
formaterade. Det finns alltså ingen standard för hur ett kvitto skall formateras 
i Sverige utan de regler som finns gäller bara för vad som behöver finnas på 
kvitton. Hade en standard för kvitton funnits hade denna lösning kunnat 
optimerats för att veta vart på kvittot data finns samt vilken storlek delar av 
texten har. 

Målsättningen innehöll även ett krav på att tjänsten skall returnera en 
säkerhet på att extraherade data är rätt. De resultat som tjänsten har medfört 
använder det värde som OCR-verktyget returnerar för att även representera 
säkerheten för dataextrahering. Att säkerheten för OCR i snitt ligger på 73 % 
och att extrahering av data lyckas på 10 av 16 testade kvitton (ca. 64 %) skulle 
kunna redogöra ett samband mellan säkerheten för OCR och dataextrahering.  

Hade maskininlärning på större skala använts för att träna en modell på 
samtliga 15 000 kvitton hade en sådan modell även kunnat tränas på de data 
som skall extraheras och då inte bara på kategorin. Denna modell skulle då 
inte använda sig utav värdet för säkerhet vid OCR utan själv kunna returnera 
ett värde baserat på de data som modellen är inlärd på. 
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5.3 Analys av kategorisering 
De lösningar som testades för kategorisering visade sig båda ge ett sämre 
resultat än förväntat. Kategoriseringen med beskrivande vektorer gav ett 
resultat där likheten mellan alla ord och en kategori returnerades. 
Kategorierna mat samt transport testades med de båda metoderna. 
Kategorisering med vektorer visade att de returnerade värden för båda 
kategorierna låg väldigt nära varandra även om det gick att se att rätt kategori 
valdes för många av testerna. Återigen bör här nämnas att denna lösning är 
beroende av OCR-resultatet och därmed finns ingen garanti på att denna 
kategorisering alltid kan jämföra ord som extraheras. 

Kategoriseringen med en tränad modell via Tensorflow i Google Colaboratory 
med ca. 350 kvitton som träningsdata visade sig kunna kategorisera hälften 
av test-kvittona rätt samt kunna returnera ett relativt högt konfidensvärde för 
de kvitton som var rätt kategoriserade. Att modellen endast lyckas 
kategorisera hälften av testerna kan förklaras framförallt med att mängden 
träningsdata som användes för att träna upp modellen var väldigt liten. Hade 
alla kvitton som givits för arbetet använts för att träna en modell skulle 
förmodligen lösningen ge ett mycket säkrare resultat. Detta hade dock 
medfört att samtliga kvitton manuellt hade behövts kategoriserats vilket hade 
varit väldigt tidskrävande och ansågs ligga utanför tidsramen för detta arbete. 
En annan faktor för att resultatet visat sig bristfälligt kan vara att modellen 
tränades på bilder och eftersom många kvitton liknar varandra kan resultatet 
ha påverkats av det. En modell som tränas på extraherade texter skulle 
eventuellt kunna ge ett säkrare resultat. 

En alternativ lösning för kategorisering skulle kunna vara att använda ett 
öppet API (t.ex. Google eller Allabolag/Skatteverket) för att söka på 
företagsnamn eller kvittonummer. För denna lösning krävs det dock att OCR-
resultaten är pålitliga och får ut det mesta av texten samt behövs en säkrare 
lösning för att hämta data som ska användas för att utföra en sådan sökning. 
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5.4 Arbetets målsättning 
Arbetet hade som mål att bygga en tjänst som från en bild på ett kvitto kunna 
hämta relevant data såsom pris, datum, företagsnamn samt kunna 
kategorisera ett kvitto. Tjänsten som har utvecklats kan användas för att 
utföra dessa uppgifter, men dock med en lägre träffsäkerhet och pålitlighet än 
vad som förväntades innan arbetet påbörjades. En sammanfattande 
förklaring till detta är framförallt att tiden inte riktigt räckte till för att testa 
och optimera tjänsten tillräckligt. Om undersökningen endast hade behandlat 
OCR och dataextrahering eller enbart kategorisering hade mer tid kunnat 
läggas på vardera delar och eventuellt inneburit ett mer önskvärt resultat. 

5.5 Arbetet i större sammanhang 
Detta arbete har inte större samhälleliga, miljömässiga eller etiska 
konsekvenser men ekonomiskt sett kan denna tjänst spara tid för de 
anställda vilket leder till mer tid till effektivt arbete. Miljömässigt sett har 
detta arbete ingen direkt påverkan, men en kommentar kan tilläggas kring 
att kvitton i Sverige utan problem skulle kunna digitaliseras. Denna 
digitalisering kan ske antingen genom att banker implementerar en lösning 
där kunder kan se över kvitton via sin bank eller att betaltjänster till exempel 
Mastercard bygger en lösning där all kvittohantering sker digitalt vilket även 
skulle hjälpa denna tjänst då all data finns digitalt och OCR då inte behöver 
utföras.
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6 Slutsatser 

Användningen av regex för extrahering av pris, datum och företagsnamn är 
inte en optimal lösning eftersom alla format för dessa data behöver definieras 
manuellt i koden och därmed kan extraheringen inte garanterat hantera alla 
möjliga format. Slutsatsen kan dock dras att tjänsten som utvecklats kan 
utföra text- och dataextrahering samt kategorisering av kvitton men inte med 
den säkerhet som hade kunnat önskas. Detta beror framförallt på att tiden 
som fanns för att testa och optimera olika lösningsmetoder var för kort. Ett 
framtida mål blir då att undersöka och testa andra lösningsmetoder som togs 
upp i föregående kapitel och eventuellt få andra resultat. 

6.1 Framtida arbeten 
Framtida arbeten bör bland annat försöka optimera samtliga resultat så 
mycket som möjligt. Framförallt bör fokus ligga på att optimera resultaten 
från OCR eftersom samtliga delar i tjänsten använder sig av detta resultat för 
att utföra sina uppgifter. För att optimera resultat vid OCR rekommenderas 
att fokusera på ytterligare och mer utförliga tester på förbehandling av bilder 
för att undersöka om något generellt mönster kan hittas där OCR-resultaten 
blir bättre respektive sämre. De försök som här gjordes att träna Tesseracts 
motor med egna data var utan framgång. En framtida undersökning skulle 
därför kunna testa att träna Tesseracts motor med skräddarsydd information 
som skulle kunna hjälpa motorn att extrahera text från just kvitton bättre. 

Ett vidare arbete på en lösning inom maskininlärning i större skala är av stort 
intresse för både beställaren och författarna. Denna lösning skulle eventuellt 
kunna ge ett avsevärt bättre och mer effektivt resultat som även kan uppnå 
samtliga mål med att returnera sannolikheter för alla svar från tjänsten. Tester 
både för en tränad modell på bilder men också på den extraherade texten är 
ett intressant nästa steg för kategoriseringen. En modell som tränas i större 
skala bör även tränas på extrahering av datum, pris och företagsnamn för att 
utvärdera om detta kan ersätta användningen av regex och då eventuellt vara 
mer skalbart med fler format. I detta arbete har heller inget fokus lagts på 
svarstid och prestanda hos tjänsten vilket skulle kunna finnas i en framtida 
undersökning.
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Bilagor 

Bilaga A 

 
Utdrag från koden som utför OCR med hjälp av Tesseracts motor.



 
 
 
 

 

 

Bilaga B 

 
Kod som representerar regex-strängar för extrahering av datum. 
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