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Abstract 

Maskininlärning nyttjas inom fler och fler områden. Det har potential att 
ersätta många repetitiva arbetsuppgifter, eller åtminstone förenkla dem. 
Dokumenthantering inom ekonomisystem är ett område maskininlärning kan 
hjälpa till med. Det behövs ofta mycket manuell input i olika fält genom att 
avläsa fakturor eller kvitton. Målet med projektet är att skapa en applikation 
som nyttjar maskininlärning åt företaget Centsoft AB. Applikationen ska ta 
emot OCR-tolkad textmassa från en bild på ett kvitto och sedan, med hög 
säkerhet, kunna avgöra vilken kategori kvittot tillhör. Den här rapporten syftar 
till att visa utvecklingen av maskininlärningsmodellen i applikationen. 
Rapporten svarar på frågeställningen: ”Hur kan kvitton klassificeras med hjälp 
av maskininlärning?”. 
 
Undersökningsmetoden fallstudie och projektmetoden MoSCoW tillämpas i 
projektet. Projektet tar även hänsyn till åtagandetriangeln. 
Maskininlärningsramverk används för att utvärdera den upptränade modellen. 
Den tränade modellen klarar av att, med hög säkerhet, tolka kvitton den inte 
stött på tidigare. För att få en meningsfull tolkning måste kvitton ha i avsikt att 
tillhöra någon av de åtta tränade kategorierna. 
 
Valet av metoder passade bra till projektet för att besvara frågeställningen. 
Applikationen kan utvecklas vidare och implementeras i 
fakturahanteringssystemet. Genomförandet av projektet ger kunskap att arbeta 
med maskininlärningslösningar. Tekniken kan i framtiden appliceras på flera 
områden. 
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Abstract 

Machine learning is used in more and more areas. It has the potential to replace 
many repetitive tasks, or at least simplify them. Document management within 
financial systems is an area machine learning can help with. A lot of manual 
input is often needed in different fields by reading invoices or receipts. The goal 
of the project is to create an application that uses machine learning for the 
company Centsoft AB. The application should receive OCR-interpreted texts 
from an image of a receipt and then, with high certainty, be able to determine 
which category the receipt belongs to. This report aims to show the 
development of the machine learning model in the application. The report 
answers the question: "How can receipts be classified using machine 
learning?". 
 
The methodology case study and the research method MoSCoW will be applied 
during the project. The project also considers the triangle method described by 
Eklund. Machine learning frameworks are used to evaluate the trained model. 
The trained model can, with high certainty, interpret receipts it has not 
encountered before. In order to get a meaningful interpretation, receipts must 
have the intention of belonging to one of the eight trained categories. 
 
The choice of methods suited the project well to answer the question. The 
application can be further developed and be implemented in the invoice 
management system. The implementation of the project gives knowledge about 
how to work with machine learning solutions. In the future, the technology can 
be applied in several areas. 
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Ordlista/Glossary 

OCR: Optical Character Recognition 
NLTK: Natural Language Toolkit 
ANN: Artificial Neural Network 
CNN: Convolutional Neural Network 
RNN: Recurrent Neural Network 
ReLU: Rectified Linear Unit 
IoT: Internet of Things 
ELU: Exponential Linear Unit 
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1 Introduktion  

Maskininlärning är specialiserat på att lösa komplexa problem genom att 
generalisera från exempel. Det kan till exempel vara att klassificera bilder 
genom att ge svar på vilket djur som är på bild eller förutspå om en recension 
är positiv eller negativ. Maskininlärning används även till att försöka förutspå 
framtiden vid exempelvis aktiehandel. 
 
I det här projektet kommer maskininlärning att användas för att kategorisera 
olika textmassor från OCR-tolkade bilder. Projektet visar hur en applikation 
utvecklas som syftar till att integreras in i Centsoft AB:s produkt. I 
introduktionskapitlet presenteras projektets bakomliggande idé och 
projektbeskrivning. I detta kapitel beskrivs även studiemål, projektets 
metodologi och disposition för hela rapporten. Maskininlärning, som är 
nyckeln till lösningen av problemet, introduceras i kapitel 1. 
 

1.1 Bakgrund 

Centsoft AB [1] är ett företag som hanterar elektroniska fakturor. Centsofts 
mjukvaruprodukt Centsoft Invoice [1] är ett system som underlättar för  
kundens ekonomiavdelning, genom att skapa automatiska attestflöden och ha 
integration direkt med deras externa bokföringssystem. Istället för traditionell 
pappershantering kan kunder spara mycket tid genom att använda mjukvaran 
Centsoft Invoice. Denna elektroniska fakturahantering har flertalet 
anpassningsbara regelverk, som gör att rätt person får se rätt faktura i rätt 
ordning innan de automatiskt skickas och bokförs in i ett inställt 
bokföringssystem. 
 
Centsoft AB har en annan produkt under utveckling, Centsoft Expense [2], som 
har i princip samma funktion som Centsoft Invoice, men för hantering utav 
kvitton. Bilder på kvitton kan skickas in genom att ta ett kort med sin mobil (se 
Figur 1 nedan), eller ladda upp en fil från en dator. 
 

 
Figur 1. Exempelbild på inlämning av ett kvitto till Censtoft Expense 
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När en kvittobild har laddats upp (i Figur 2 nedan) görs en Optical Character 
Recognition (OCR)-inläsning av bilden. OCR är en process för att utläsa text 
ifrån digitala bilder [3]. När en textmassa har blivit utläst, startas en process för 
att förutspå fyra olika fält på kvittot: kategori, totalbelopp, valuta och datum. 
Användare i systemet kan skapa olika utläggskategorier, som t.ex. taxi, hotell 
eller alkohol. Beroende på kategori gäller olika skattesatser. 

 
Figur 2. Exempelbild på uppladdat kvitto i Centsoft Expense 

 
 

1.2 Problem 

Under utveckling av Centsoft Expense har flera problem noterats. Ett av 
problemen är att hitta utläggskategorier till nyligen uppladdade kvitton. Idag 
tillämpas ett poängsystem för att avgöra vilken kategori som ett kvitto är lämpat 
för. För varje utläggskategori kan en användare skriva in sökord för att hjälpa 
tolkningen att lättare hitta rätt kategori. Exempel på sökord till en 
utläggskategori för Taxi skulle kunna vara: tariff, taxi, Uber, startavgift och 
körsträcka. För att förutspå kategori används ett antal reguljära uttryck [4], 
som försöker hitta de förinställda sökorden i textmassan. För varje gång något 
sökord hittas i textmassan räknas ett poäng. Den kategorin som får flest poäng 
kopplas sedan till kvittot. Det är alltså helt upp till användaren att skriva in 
sökord för varje utläggskategori, men olämpliga sökord kan leda till lägre 
träffsäkerhet.  
 
Den automatiska tolkningen av utläggskategorier har visat sig inte fungera så 
bra. Det blir ofta fel för att de valda sökorden inte är optimala. Det kan även bli 
fel om någon kategori har många fler sökord än övriga, då blir den kategorin 
vald bara för att den fick fler träffar. Att förklara för kunder hur sökorden 
fungerar och överlämna ansvaret till varje enskild kund är inte heller hållbart. 
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Grunden till projektidén kommer från antagandet att det bör vara möjligt att ta 
bort alla sökord och istället nyttja resultaten från användarändringar till att 
bygga ett helt automatiskt system. Vid vidare fundering kring antagandet 
diskuterades att maskininlärning, med stöd från historisk kvitto-data, skulle 
kunna vara lösningen på problematiken. 
 
När ett kvitto har fått fel kategori tilldelad, behöver användaren manuellt 
korrigera det. Det ger en mycket lämplig miljö för maskininlärning, då det finns 
mycket manuellt inmatad information om tidigare kvitton som kan användas 
till att träna upp en modell. I förlängningen kan integreringar implementeras 
som tar emot feedback om ändringar som görs, eller inte görs, av användare i 
systemet. Till exempel om en användare korrigerar kategorin, ger det bra 
feedback, och om en användare avstår från att ändra kategorin, kan det tolkas 
som att rätt kategori blivit förutspådd. 
 
Med ovanstående förklaring om problematiken i den automatiska tolkningen 
bildas följande problemformulering:  
 
Hur kan kvitton klassificeras med hjälp av maskininlärning? 
 

1.3 Syfte 

Syftet är att hitta en lösning som kan läsa och förstå texter ifrån OCR-inlästa 
bilder på kvitton, och sedan med hög träffsäkerhet klassificera till olika 
kategorier. Att automatiskt kunna tolka och klassificera OCR-inlästa bilder är 
av stor nytta för både företaget och kunden. 
 
Lösningen skulle göra nytta för både företaget och kunden. Kunden slipper lära 
sig om sökorden och hitta på några ord som passar och företaget behöver inte 
längre utbilda sina kunder i den delen av systemet. 
 

1.4 Mål 

Den här studien kommer att visa hur man kan använda sig utav 
maskininlärning för att kategorisera olika kvitton, men det skulle lika gärna 
kunna gå att applicera på andra dokument, så som fakturor. Studien visar hur 
man kan bygga ett system, som har möjlighet att på ett kvalitativt sätt återge 
vilken kategori ett givet kvitto bör landa i. Det kommer även att finnas utrymme 
i systemet att lägga till lite egna kategorier för varje användare om så önskas. 
 
I samband med studien skrivs den här rapporten som kommer att kunna sprida 
kunskap åt framtida läsare och andra studenter på Kungliga Tekniska 
Högskolan inom datateknik. 
 

1.4.1 Etik och Hållbarhet 

Den slutliga produkten kommer att behandla användardata. För att använda 
kvittohanteringssystemet måste man som kund godkänna att Centsoft hanterar 
alla uppgifter om användare och vilka kvitton som laddas upp. Det går även att 
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radera enskilda användare ur systemet så att det inte längre går att koppla data 
till en person, enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
 

1.5 Mjukvaror 

Utvecklingsverktyget som används är PyCharm [5] som är utvecklat av 
JetBrains och är till för att hantera Python. 
 
Github [6] används för att versionshantera koden. 
 
För att öppna CSV-filer används Microsoft Excel. 
 

1.6 Metodologi 

Studien kommer att utföras som en induktiv experimentell kvalitativ fallstudie. 
Fallstudie passar bra eftersom det ger möjlighet till både undersökning och 
framtagandet av en applikation. 
 
Bunges vetenskapliga forskningsmetod kommer att tillämpas i den här studien. 
Det sker genom att olika ansatser antas, utvärderas, analyseras och jämförs för 
att se vad som fungerar och ger bäst resultat. 
 
För att kunna avgöra vad som är viktigast att börja med för att hinna med 
projektet inom den utsatta tidsramen kommer MoSCoW att användas som 
projektmetod. Det är även viktigt att projektet är agilt vid oförutsedda 
händelser. Därför implementeras även åtagandetriangeln. 
 
Djupare beskrivning om studiens metoder finns i kapitel 3. 
 

1.7 Avgränsningar 

Projektarbetet är begränsat till 400 arbetstimmar. 
 
Slutprodukten kommer inte ta hänsyn till: 

• Olika brister i OCR-inläsningen av kvitton. 

• Handskrivna kvitton. 

• Kvitton som har i avsikt att bli klassificerade till något annat än vad 
maskininlärningsmodellen är tränad på. 
 

1.8 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs den teoretiska bakgrunden. Det inkluderar förbehandling 
av indata samt relevant kunskap inom maskininlärning, Python och 
Tensorflow. 
 
Kapitel 3 handlar om projektets olika metoder. Det är undersökningsmetodik, 
forskningsmetod och projektmetod. 
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Vägen från empiriska data till fullständig produkt presenteras i kapitel 4. Vägen 
beskrivs i tillräcklig detalj för att läsaren ska kunna återskapa en liknande 
produkt. 
 
Den upptränade maskininlärningsmodellen utvärderas i kapitel 5. Resultat från 
testdata presenteras och ett par exempel från kvittobild till förutspådd kategori 
visas. 
 
Kapitel 6 svarar på frågeställningen. Därefter följer diskussion om valda 
metoder, resultaten och framtida arbete. 
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2 Bakgrundsteori 

I detta kapitel ges nödvändig förkunskap för att kunna förstå arbetet i studien. 
Förhoppningsvis kan framtida läsare av studien själva bygga ett liknande 
projekt som tolkar textmassa och kategoriserar. Kapitlet börjar med att förklara 
valet av programmeringsspråk, sedan introduceras maskininlärningsteorin 
som behövs och slutligen Tensorflow och hur det används till att träna den 
slutliga maskininlärningsmodellen. 
 

2.1 Använda bibliotek 

Språket Python [7] är det programmeringsspråk som är mest utvecklat för att 
jobba med maskininlärning [8]. Det är därför beslutat att skriva hela produkten 
i detta språk. 
 
Natural Language Toolkit (NLTK) är ett Python-bibliotek som tillhandahåller 
bekväma funktioner för att behandla ordinära språk och maskininlärning i 
Python [9]. NLTK kommer användas för att ta bort stopwords [10] ur 
textmassorna. Stopwords är ord som förekommer så ofta i ordinära språk att 
det inte går att utvinna någon meningsfull information från dem. 
 
För att läsa in CSV-filer i Python kommer biblioteket Pandas [11] att användas. 
Pandas är mycket snabbt och minneseffektivt, vilket är bra när CSV-filer med 
tusentals rader läses in. 
 
Vid test och utvärdering av maskininlärningsmodellen behöver confusion 
matriser visualiseras. En confusion matris är till för att se vilka fel modellen 
gör, och vad den då felaktigt förutspår istället. Biblioteket som används för att 
visualisera matriserna är Matplotlib [12]. Matplotlib är det mest använda 
Pythonbiblioteket för att skapa upp 2-dimensionella diagram [13]. 
 

2.2 Maskininlärning 

Maskininlärning har förmågan att lösa komplexa problem genom att 
generalisera från exempel. Maskininlärning handlar om att programmera 
datorer till att lösa problem baserat på exempeldata eller tidigare erfarenheter 
[14]. Idag existerar många applikationer som nyttjar maskininlärning i olika 
områden, så som att förutspå kundbeteenden, ansiktsigenkänning eller förstå 
sammanhang i språk och text [14]. 
 
Deep learning innefattar en stor mängd komplexa nätverk som i sin tur är 
uppbyggda av ett stort antal simpla uträkningsenheter [15]. Dessa 
uträkningsenheter kallas noder och är det som utgör ett artificial neural 
network (ANN) [16]. De två vanligaste typerna av ANN är recurrent neural 
network (RNN) och convolutional neural network (CNN). Några skillnader 
mellan de två typerna är att CNN är väl lämpad för bildigenkänning, medan 
RNN har ett internt minne för att bearbeta sekvenser av inputs [17]. I den här 
studien används CNN för att det är enklare att bygga upp. En annan anledning 
är att RNN lär sig av sekvenser, vilket potentiellt skulle försämra modellen då 
kvitton har väldigt många olika strukturer. 
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2.3 Tensorflow 

Tensorflow är ett open source bibliotek skapat av Google och är till för att utföra 
numeriska uträkningar med mycket hög prestanda [18]. I Tensorflow finns det 
starka stöd för maskininlärning och speciellt deep learning. 
 
I Tensorflow behöver en del inställningar göras för att någon modell skall 
kunna tränas. Nedan följer några begrep i Tensorflow: 
 

- Word embedding: en word embedding är Tensorflows representation av 
ord. Det används till att hålla information om ordens attribut, så som 
kontext, semantiska likhet, relation till andra ord och mycket mer. Allt 
representeras som en vektor med olika reella nummer för varje attribut 
[19]. 
 

- Filter: kvadratiska matriser i olika storlekar. Filtren används vid noder i 
nätverken till att hitta mönster. Ett filter inom bildigenkänning kan 
exempelvis leta efter alla lodräta kanter i en bild [14]. 
 

- Aktiveringsfunktion: matematisk funktion som appliceras i slutet av en 
nods uträkning [15]. Funktionen avgör om en nod vid en viss uträkning 
ska vara aktiverad eller ej. 

 
- Overfitting: begrepp som betyder att en modell har tränat för mycket på 

träningsdata eller tränat på fel sätt. Den är inte längre kapabel att 
hantera data som den aldrig stött på tidigare [20]. 
 

- Dropout: en teknik som gör att noder har en chans att bli inaktiverade. 
Exakt hur stor chans det är går att välja. Vinsten med att göra så är att 
nätverket blir mer robust och inte lika lätt blir overfit, genom att 
beräkningar måste fungera även när den enkla vägen inte fungerar [21]. 
 

- Loss function: en förlustfunktion har i uppgift att ge ett mått på hur bra 
modellen förutspår rätt utdata [22], som i det här projektets fall är 
kategori. Om förlustfunktionen ger ett lägre värde betyder det att 
förutsägelserna stämmer bättre överens med verkligheten. 
 

- Optimizer: Till en förlustfunktion behövs en optimerare som har i 
uppgift att automatiskt justera inlärningshastigheten och olika 
parametrar. Om allt går som det ska under träning, kan man se att värdet 
från förlustfunktionen blir mindre och mindre. Detta är på grund av 
optimeraren [23]. 

 

2.4 Relaterat arbete 

I en studie om maskininlärning och deep learning används Keras [24], [25]. I 
samma studie jämförs olika neurala nätverk, bland annat CNN och RNN. Syftet 
med studien är att klassificera dokument och liknar därför denna studie som 
behandlar textmassa. 
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I en annan studie beskrivs hur ett CNN kan sättas upp för att klassificera text 
på ord-nivå [26]. Studien syftar till att klassificera meningar med hjälp av 
maskininlärning. Det relaterar till denna studie då många inställningar går att 
använda i båda projekten. 
 
Kunskap och lärdomar från de båda ovanstående arbeten går att nyttja i det här 
projektet och är därför relaterade arbeten, även om ramverken metoderna och 
motiveringarna skiljer sig åt. 
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3 Metoder  

I det här kapitlet kommer projektets olika metoder att presenteras i detalj. De 
olika metodkategorierna är: undersökningsmetodik, forskningsmetod och 
projektmetod. De utgör tillsammans en optimal plan för att implementera 
projektet. 
 

3.1 Undersökningsmetodik 

För att välja vilken undersökningsmetodik som ska användas, behöver man 
tänka lite grundligare på själva problemformuleringen: ”Hur kan kvitton 
klassificeras med hjälp av maskininlärning?”. En bra ställd 
problemformulering ger naturligt ett bra val av undersökningsmetodik [27]. 
 
En experimentell undersökning är en undersökning som görs där ett fåtal 
variabler noga observeras medan övriga variabler hålls konstanta [28]. 
Maskininlärningsmodeller tränas med olika parametrar för att se hur 
resultaten sedan påverkas. 
 
Kvalitativ undersökning innebär insamling, organisering och tolkning av 
material utvunnet från observationer [29]. Eftersom att uppgiften är att ta reda 
på hur kategoritolkningen kan göras med maskininlärning så behöver det göras 
en kvalitativ undersökning, där träning av maskininlärningsmodeller testas 
med olika parametrar. Processen att jämföra olika modeller tillhör kvalitativ 
undersökning. 
 
Lösningen skall nyttja maskininlärning, vilket kräver kunskap om hur man på 
ett beprövat sätt applicerar maskininlärning på stora mängder text och 
kategoriserar dem. Detta ger att projektet, utöver att ha en kvalitativ 
undersökning, även ska göras på ett induktivt tillvägagångssätt [30]. 
 
Fallstudie är en forskningsstrategi där undersökning sker på djupet istället för 
på bredden [31]. Strategin innebär att några fall undersöks grundligt och 
utförligt. Forskningsstrategin som kommer tillämpas blir i from av en 
fallstudie, eftersom det ger möjlighet till både undersökning och framtagandet 
av en applikation. 
 
Då är valet av följande fyra alternativ motiverade: 

• Undersökningsmetod: experimentell 

• Undersökningstyp: kvalitativ 

• Tillvägagångssätt: induktiv 

• Forskningsstrategi: fallstudie 
 

3.2 Forskningsmetod 

Bunges [32] vetenskapliga forskningsmetod kommer att tillämpas för att se till 
att studien sker på ett accepterat vetenskapligt sätt. Säkerställning av 
vetenskaplig forskningsmetod görs även med hjälp av information om projekt 
ur Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren [33]. 
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Nedan är Bunges metod sammanfattad i tio steg samt hur det appliceras i den 
här studien. 
 

1. Identifiera problemet. 
Den nuvarande lösningen som Centsoft Expense har med 
utläggskategorierna är tidsödande och opålitlig. 
 

2. Ange problemet tydligt. 
Problemformuleringen skapas: Hur kan kvitton klassificeras med hjälp 
av maskininlärning? 
 

3. Sök efter information, metoder eller instrument. 
Litteraturstudie om maskininlärning, dokumentklassificering och 
relaterade studier. 
 

4. Försök att lösa problemet med hjälp av de medel som samlats in i steg 
3. 
 

5. Pröva nya idéer, producera empiriskt nya data, designa nya 
artefakter. 
Ändra modellen och dess parametrar, förbehandla data på olika sätt, 
byta ut kategorier, m.m. 
 

6. Kom fram till en lösning. 
Testa olika uppsättningar och besluta sig för det som ger bäst resultat. 
 

7. Avled konsekvenserna. 
Göra en omfattande riskanalys och minimera riskerna. 
 

8. Kontrollera lösningen. 
Är det en rimlig metod för problemet? Mäter metoden rätt saker? 
 

9. Korrigera eventuellt felaktig lösning. 
 

10. Undersök resultatet. 
 
Bunges forskningsmetod gav inspiration till att inte ta händelserna i förväg. Ett 
första utkast av produkten gjordes där textmassa från OCR-inläsning inte 
fixades till innan träning av modell. Det fungerade ganska bra, men ibland gav 
modellen märkliga förslag. Punkt 5 i Bunges metod säger att pröva nya idéer, 
vilket gav ett lyckat resultat då indatat även generaliserades. 
 

3.3 Projektmetod 

Det är viktigt att ha bra fungerande projektmetoder för att klara av projekt av 
den här storleken. Projektmetoderna som har valts är MoSCoW och 
åtangandetriangeln. De två metoderna skall se till att projektet håller sig inom 
tidsramarna och att produkten håller sig till målbeskrivningen. 
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3.3.1 MoSCoW 

MoSCoW är en mycket känd projektmetod. MoSCoW står för Must, Should, 
Could, Won’t och framhäver då tydligt vad som är viktigast med ett projekt [34] 
utifrån budget, funktionalitet och tidsaspekt. Det fungerar som ett bra sätt att 
prioritera vilken ordning olika milstolpar i projektet ska ske. 
 
Så här är MoSCoW applicerat på projektet: 

• Must: 
o Skapa en produkt som kan klassificera kvitton utifrån OCR-inläst 

text. 
o Nyttja maskininlärning för att förutspå kategori på kvitto. 

• Should: 
o Ta emot OCR-inläst text via ett API (Application Programming 

Interface) och återge förutspådd kategori. 

• Could: 
o Fullt integrera med Centsoft Expense. 
o Utrymme för användare att skapa egna kategorier som kan tolkas. 

• Won’t: 
o Även kunna återge kvittons belopp, datum och valuta. 
o Automatiskt uppdatera maskininlärningsmodellen över tid. 

 

3.3.2 Åtagandetriangeln 

Vid planering av projekt går det att 
identifiera tre viktiga huvudpelare: funktion, 
tid och kostnad. Dessa tre huvudpelarna 
syns i Figur 3 om ”Åtagandetriangeln” [33] 
till höger. Tiden på projektet är satt till 400 
timmar och går inte att ändra på. Kostnaden 
är densamma som tiden, då det är en student 
som utför projektet på egen hand. Då finns 
det bara ett hörn kvar i ”Åtagandetriangeln”, 
funktion. Funktionen går att påverka genom 
att ändra vad slutprodukten ska bli. 
 
Traditionella projektmetoder så som 
exempelvis vattenfallsmetoden definierar ett 
resultat, men det kan variera med tid och kostnad. Agila projektmetoder kan i 
kontrast till traditionella projektmetoder ändra vad resultatet blir, men istället 
hålla sig inom tids- och kostnadsramarna. Eftersom att tid och kostnad inte går 
att ändra på, så är det en agil projektmetod som behöver väljas. 
 

  

Figur 3. Åtagandetriangeln 
beskriven av Eklund 
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4 Kvitto-data och maskininlärningsmodellen 

I det här kapitlet beskrivs i kronologisk ordning hur arbetet har gått till. Det 
börjar med hur data samlas in och förbehandlas till uppsättning av tensorer i 
Tensorflow och slutligen till träning av en modell. 
 

4.1 Kvitto-data 

För kunder som har godkänt att Centsoft sparar alla bildtolkningar, finns OCR-
tolkningarna att hämta i kvittosystemets databas, där de ligger sparade som 
textmassor. MySQL Workbench har bra verktyg för att ladda ned resultaten 
från ett databas-query till CSV-fil. Det tillsammans med att Pythonbiblioteket 
Pandas [11] har starka stöd för formatet, gör det smidigt att jobba med CSV-
filer. 
 
Nu är det dags att bestämma hur kvitton ska representeras. Ett databas-query 
hämtar ut all textmassa från OCR-tolkade kvitton tillsammans med tillhörande 
kategori vid godkänd attest av kvittot. Kategorin representeras som en siffra. 
Kvitton som ännu ej har blivit attesterade eller exporterade filtreras ut redan av 
detta databas-query. Kvitton som inte ingår i någon förvald kategori blir också 
kvarlämnade. I CSV-filen, som laddas ned från MySQL, är varje cell separerad 
med komma-tecken som syns i Figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4. Exempel på data i CSV-fil öppnad i Anteckningar 

 
I figuren ovan syns data från två olika kvitton. Inringat med rött kan man hitta 
kategori-siffran. Det finns 8 olika kategorier, numrerade från 0 till 7, som 
samtliga kvitton är placerade i. De kvitton som inte kunde vara med i någon av 
dessa kategorier blev utelämnade, då det är meningslöst med en ”Övrigt”-
kategori. Kategorierna är: 
 

• 0 – Taxi 

• 1 – Drivmedel 

• 2 – Hotell 
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• 3 – Parkering 

• 4 – Friskvård 

• 5 – Resekostnader 

• 6 – Förtäring 

• 7 – Varuinköp 
 
Om man öppnar CSV-filen med Excel istället för Anteckningar, ser det ut som i 
Figur 5 nedan. 

 
Figur 5. Exempel på data i CSV-fil öppnad i Excel 

 
Det finns ca 6500 kvittotolkningar att träna på. Det är ganska lite för att 
användas inom deep learning [14], då man gärna vill ha många fler. Det innebär 
att så mycket information som möjligt måste utvinnas från varje kvittotolkning. 
 

4.2 Förbehandling av indata 

Eftersom vår data är ifrån bilder tagna på kvitton som sedan har OCR-tolkats, 
innebär det att det förekommer mycket brus i bilderna. Med brus menas att det 
finns udda tecken, ord saknas eller är felstavade. Bilderna kan vara tagna ur 
konstiga vinklar, det kan vara olika mycket ljus i olika delar av bilden som 
försvårat tolkningen och skapat ytterligare brus. Det kan även finnas annan 
text, som inte tillhör kvittot, i bakgrunden som blir tolkat och tillför förvirrande 
extradata. Det är på grund av detta som mycket av arbetet kommer att ligga i 
att se till att all data är meningsfulla och det lägger stort fokus på att rensa upp 
all data. 
 
För att städa upp och förbereda data, så att utvinningen av information per 
kvitto kan maximeras, behöver OCR-inläsningarna fixas till där det är lämpligt.  
Träningen försämras om textmassorna innehåller siffror. Exempelvis så är det 
dåligt att träna in fasta belopp, datum och kontokortsnummer. Det är inte 
nödvändigt att veta om en taxiresa kostade 500 kr eller 1400 kr, utan snarare 
om typiska taxi-ord finns med på kvittot. Men det är inte bara negativt med 
siffror i textmassorna, det kan finnas organisationsnummer, telefonnummer 
eller artikelnummer som skulle kunna bidra med relevant information. Beslutet 
har ändå tagits att ta bort alla siffror, det förbättrade modellens prestanda i det 
här projektet. Det är endast intressant att ta reda på kategorin, att rensa bort 
alla tecken som inte är bokstäver med hjälp av reguljära uttryck [4] är därför 
nödvändigt. Det antas att andra tecken än bokstäver inte ger meningsfull 
information för att ta reda på vilken kategori ett kvitto tillhör. 
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Något mer som går att filtrera bort är stopwords. Stopwords är ord som är 
alltför vanligt förekommande i ett språk och då inte ger något till kontexten för 
en maskininlärningsprocess [10].  Biblioteket NLTK [9] i Python har stopwords 
för olika språk, bland annat svenska. Alla 114 ord finns i Figur 6 nedan. Alla 
dessa ord blir borttagna från indata. 
 
['och', 'det', 'att', 'i', 'en', 'jag', 'hon', 'som', 'han', 'på', 'den', 'med', 'var', 'sig', 'för', 'så', 'till', 'är', 'men', 

'ett', 'om', 'hade', 'de', 'av', 'icke', 'mig', 'du', 'henne', 'då', 'sin', 'nu', 'har', 'inte', 'hans', 'honom', 

'skulle', 'hennes', 'där', 'min', 'man', 'ej', 'vid', 'kunde', 'något', 'från', 'ut', 'när', 'efter', 'upp', 'vi', 'dem', 

'vara', 'vad', 'över', 'än', 'dig', 'kan', 'sina', 'här', 'ha', 'mot', 'alla', 'under', 'någon', 'eller', 'allt', 'mycket', 

'sedan', 'ju', 'denna', 'själv', 'detta', 'åt', 'utan', 'varit', 'hur', 'ingen', 'mitt', 'ni', 'bli', 'blev', 'oss', 'din', 

'dessa', 'några', 'deras', 'blir', 'mina', 'samma', 'vilken', 'er', 'sådan', 'vår', 'blivit', 'dess', 'inom', 

'mellan', 'sådant', 'varför', 'varje', 'vilka', 'ditt', 'vem', 'vilket', 'sitta', 'sådana', 'vart', 'dina', 'vars', 'vårt', 

'våra', 'ert', 'era', 'vilkas'] 
 

Figur 6. Alla svenska stopwords i NLTK 

 
Nu räknas hur många gånger alla olika ord förekommer i all träningsdata. I 
Figur 7 nedan visas förekomsten av de vanligaste orden i träningsdata. Ord i 
den här listan som förekommer mer än 10 gånger anses vara korrekt tolkade 
och kommer inte plockas bort ur textmassorna. Observera att det inte 
nödvändigtvis är korrekt tolkat eller ens ett ord som finns på riktigt. 
 

 
Figur 7. De vanligaste orden i träningsdata 

 
Hur blir det med de ord som inte når över gränsen på 10 förekomster? Dessa 
ord matchas och byts ut mot något av de vanligare orden. Även om ett ord är 
rättstavat så innebär det inte att det räknas som korrekt, den behöver ha fler 
dokument med samma tolkning. Därför får det inte finnas någon kategori med 
för lite kvitton i träningsdata. 
Om ett ord finns med i de korrekt tolkade orden så behålls det. Är ett ord inte 
med så jämförs det med alla korrekt tolkade ord för att se om det är tillräckligt 
nära något av dem med hjälp av Levenshtein distance [35].  
Är ett ord tillräckligt nära så byts det feltolkade ordet ut. Exempel på ord som 
blir utbytta är: 

totalt 2663

stockholm 2556

kvitto 2064

mastercard 1870

datum 1677

butiksnr 1619

total 1484

netto 1458

personlig 1402

belopp 1342

summa 1246

varav 1169

välkommen 1134
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• ”ortbetalning” → ”kortbetalning” 

• ”stockholssvagen” → ”stockholmsvägen” 

• ”elgigantens” → ”elgiganten” 
 

4.3 Skapa modellen 

Strategin för att skapa modellen i Tensorflow är att använda ett CNN som 
behandlar input på ord-nivå. Det betyder att varje ord blir omvandlat till ett 
antal olika vektorer som bestäms av en word embedding [19]. Där finns attribut 
som bland annat information om närliggande ord, semantiska likhet, relation 
till andra ord, längd och placering i textmassan. 
 
I en relaterad undersökning om CNN på ord-nivå [26] beskrivs hur en modell 
sätts upp för att lära sig att klassificera meningar. Den har således en del 
lösningar som passar och går att implementera till denna undersökning [36], 
som ska klassificera en textmassa istället för meningar. Nedan följer 
inställningar i Tensorflow för att skapa en modell som kan avgöra kategori 
utifrån textmassa. 
 

Word Embedding 
En word embedding med hjälp av Tensorflow-funktioner används. I Figur 8 
nedan visas hur inställningen är skriven i modellen. 
 
 

with tf.name_scope("embedding"): 

    init_embeddings = tf.random_uniform([vocabulary_size, self.embedding_size]) 

    self.embeddings = tf.get_variable("embeddings", initializer=init_embeddings) 

    self.x_emb = tf.nn.embedding_lookup(self.embeddings, self.x) 

    self.x_emb = tf.expand_dims(self.x_emb, -1) 

  
Figur 8. Embedding-inställning 

 
Variabeln self.embedding_size är satt till 128. Enligt en kvantitativ studie 
angående word embeddings och deep learning är ett gott värde på storleken för 
embedding approximativt fyra gånger antalet tecken i fråga. Det är även vanligt 
att ha just 128 vid text-klassificering. På det här sättet skapas en representation 
av varje ords attribut uttryckt i vektorer, vilket passar för maskininlärning [19]. 
 

Aktiveringsfunktion 
I modellen är det valt att använda tre gömda lager [37] med  olika 
filterstorlekar, 3, 4 och 5. Efter att filtren är definierade, måste 
aktiveringsfunktionen [15] väljas. Värden som noder beräknar körs genom den 
valda aktiveringsfunktionen, som i den här studien är Rectified Linear Unit 
(ReLU) [38]. I Figur 9 nedan visas kod för uppsättning av filtren tillsammans 
med aktiveringsfunktionen. ReLU gör att noder som har en negativ output inte 
blir aktiverade och på så sätt tvingar nätverket att använda andra vägar för att 
få fram rätt resultat, funktionen visas i Figur 10 nedan. En anledning till att 
använda ReLU är att den, till skillnad från andra populära funktioner så som 
Sigmoid [15], inte skapar situationer där det till slut inte spelar någon roll vilken 
input en nod har. En annan anledning är att det går snabbt att beräkna och 
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träna upp modeller med. ReLU, eller olika varianter av den, är även en av de 
populäraste aktiveringsfunktionerna.  
 
 

for filter_size in self.filter_sizes: 

    conv = tf.layers.conv2d( 

        self.x_emb, 

        filters=self.num_filters, 

        kernel_size=[filter_size, self.embedding_size], 

        strides=(1, 1), 

        padding="VALID", 

        activation=tf.nn.relu)   

    pool = tf.layers.max_pooling2d( 

        conv, 

        pool_size=[document_max_len - filter_size + 1, 1], 

        strides=(1, 1), 

        padding="VALID") 

    pooled_outputs.append(pool) 
 

 
 

Figur 9. Filteruppsättning och vald aktiveringsfunktion 

 
Figur 10. ReLU funktion 

Overfitting 
Överträning (eng. overfitting) av modeller är ett problem som måste behandlas. 
Med överträning menas att noder i en modell har utvecklat ett speciellt sätt för 
att hantera indata, som bara fungerar för träningsdata. Om en modell har 
betydligt bättre resultat vid träning än vid test så har den blivit övertränad. [20] 
Man kan till exempel tänka sig att modellen har hittat mönster för hur den ska 
avläsa all träningsdata, men när nya data används på samma övertränade 
modell så fungerar inte dessa mönster längre. En modell som har tränings- och 
testresultat väldigt nära varandra, även om de är lägre, är därför en bättre 
modell. 
 
För att förhindra att en modell blir övertränad så används en teknik som heter 
dropout. Dropout betyder att det finns en sannolikhet att vissa noder i nätverket 
blir inaktiverade [21]. En inaktiverad nod, som är densamma som att den inte 
existerar, skickar direkt all indata vidare i nätverket utan att ändra något. Detta 
gör att likadana indata inte alltid kan behandlas på samma sätt genom 
nätverket, vilket medför att modellen blir mindre känslig för att bli övertränad. 
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Dropout-inställningen i Tensorflow under träning är satt till 50% i modellen 
och i kod ser det ut som i Figur 11 nedan. 
 
self.keep_prob = tf.where(self.is_training, 0.5, 1.0) 

with tf.name_scope("dropout"): 

    h_drop = tf.nn.dropout(h_pool_flat, self.keep_prob)  
 

Figur 11. Dropout-inställning 

Loss function 
I Tensorflow finns det fördefinierade förlustfunktioner att välja mellan. Den 
valda förlustfunktionen är softmax cross entropy som är en populär, simpel 
men ändå kraftfull förlustfunktion [39]. Softmax cross entropy loss innebär att 
en sannolikhet för varje typ av utdata kommer att beräknas, den är därför 
mycket användbar vid klassificering inom maskininlärning [40]. I Figur 12 
nedan syns hur förlustfunktionen blir definierad i modellen. 
 
Till en förlustfunktion behövs en optimerare som har i uppgift att automatiskt 
justera inlärningshastigheten för olika parametrar. Adam Optimizer är en 
passande optimerare som även är väldigt minneseffektiv [23], [41]. För att välja 
Adam Optimizer som den valda optimeraren för modellen, skriver man de två 
sista raderna i Figur 12 nedan. 
 
with tf.name_scope("loss"): 

    self.loss = tf.reduce_mean( 

        tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(logits=self.logits, 

                                                       labels=self.y)) 

    self.optimizer = tf.train.AdamOptimizer(self.learning_rate)\ 

        .minimize(self.loss, global_step=self.global_step)  
 

Figur 12. Förlustfunktion och Optimerare 

Output layer 
Två output-lager är definierade. Det ena lagret återger en siffra mellan 0 och 7. 
Siffran står för vilken kategori som förutsagts. Det andra lagret återger 
confidence och anger i procent hur säker modellen är på att förutsägelsen är det 
rätta svaret. 
 

4.4 Träna modellen 

När all data är rensad, delas den upp i träningsdata och testdata. 10% av all data 
läggs åt sidan i en test-fil, och övriga 90% används för att träna på. 
 
Det är nu dags att träna upp modellen på träningsdata. Taktiken är att ta 
ytterligare en bit från träningsdata och lägga åt sidan för att validera om 
modellen blir bättre eller sämre i takt med att loss-funktionen indikerar på ett 
bättre och bättre resultat. På så vis kan modellen sparas när den uppnår nya 
bättre resultat och inte om den har blivit övertränad. Det tar ungefär 4 timmar 
att träna på textmassor genererade från ca 6500 bilder på kvitton.  
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5 Utvärdering av maskininlärningsmodellen 

I den här fallstudien har en maskininlärningsmodell utvecklats och förfinats. 
Genom att ändra enstaka parametrar mellan träningstillfällen har en slutlig 
uppsättning valts. Här presenteras träffsäkerhet som uppnås av modellen med 
de valda uppsättningarna. Därtill ges två exempel på kvittotolkning. 
 

5.1 Modellens träffsäkerhet 

Med förbehandlingen av data och inställningarna i Tensorflow, beskrivna i 
kapitel 4, blir det följande resultat. Träffsäkerhet mäts enkelt genom att dela 
antal korrekta förutsägelser med det totala antalet förutsägelser. I Figur 13 
nedan visas kod som testar modellen och räknar träffsäkerhet. 
 

 
Figur 13. Kod för att testa en modell 

 
Ursprungsdata har delats upp i två omgångar. Först har 10% av data lagts åt 
sidan, det är testdata. Av de resterande data tas 15% bort som valideringsdata, 
det motsvarar alltså 13,5% av ursprungsdata. Det är data som används under 
träning för att kontrollera att träningen går åt rätt håll. Uppdelningen 
illustreras i Figur 14 nedan. 



24 
 

 
Figur 14. Uppdelning av ursprungsdata 

 
Under träningen utvärderas modellen med jämna mellanrum. Vid utvärdering 
används valideringsdata, som är ytterligare data lagd åt sidan före träning, med 
syfte att bekräfta om modellen gör fler eller färre missar. Den högsta uppnådda 
träffsäkerheten vid träningen är 94,96%. 
 
Vid test är det de ursprungliga undanlagda 10% av data som testas, de som 
modellen aldrig har sett förut. Den högsta uppnådda träffsäkerheten under test 
är 90,58%. 
 
En confusion matris är egentligen till för att se vilka missar som modellen gör, 
och vad den då felaktigt förutspår istället. Men den fungerar även bra för att 
visa resultat. I Figur 15 nedan kan man se en confusion matris skapad när 
testdata har körts genom den tränade modellen. Längs x-axeln är vad 
modellen har förutspått för kategori och längs y-axeln finns det korrekta 
värdet. Målet är alltså att få så många träffar som möjligt i matrisens diagonal. 
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Figur 15. Kategoriförutsägelser kontra korrekt kategori 
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I Figur 16 nedan är det samma matris som i Figur 15, men istället normaliserad per 
rad. Summerar man varje rad så blir det 1, och det står för 100% av alla korrekta 
värden i den kategorin. Med en normaliserad matris blir det ännu tydligare om 
alla värden samlar sig runt diagonalen eller inte. 
 

 
Figur 16. Kategoriförutsägelser kontra korrekt kategori, normaliserat 

 

5.2 Exempel på kvittotolkningar 

För att illustrera hur modellen presterar, följer två exempel på klassificering av 
kvitton. I Figur 17 nedan visas ett kvitto från en tankning hos OKQ8. Den 
förutspådda kategorin är ”drivmedel” med högsta möjliga säkerhetsvärde. 
Under säkerhetsvärdet skrivs vilka ord som ändrades innan textmassan kördes 
genom modellen. I detta fall byttes finspångs ut till finspång, och 
sekkortbetalning blev till kortbetalning. Sist i den blåa rutan visas den 
textmassa som slutligen fördes in i modellen. 



27 
 

Figur 17. Exempelkvitto med tillhörande information och kategorigissning 

 
I Figur 18 nedan visas ett kvitto från en restaurang. Det här kvittot finns inte i 
Centsoft Expense databas. Kategorin som har blivit tolkad är korrekt, men 
säkerheten är inte lika hög som för Figur 17. 

 
Figur 18. Exempel på osäkert tolkat kvitto med tillhörande information 
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6 Slutsats 

Det här kapitlet innehåller diskussion kring frågeställningen, motivering för 
validitet och reliabilitet av metoderna och resultat. Kapitlet avslutas sedan med 
en diskussion om framtida arbete. 
 
Maskininlärning är ett stort fokusområde inför framtiden och inom internet of 
things (IoT) [42]. Det har potentialen att ersätta många olika arbetsuppgifter i 
samhället. Den här studien har nyttjat ingenjörserfarenhet från Kungliga 
Tekniska Högskolan tillsammans med tidigare erfarenhet av ekonomisystem 
från arbete på Centsoft AB. 
 

6.1 Svar på frågeställning 

Hur kan kvitton klassificeras med hjälp av maskininlärning? 
 
Det finns många olika sätt att nyttja maskininlärning för att klassificera kvitton. 
Tillvägagångssättet i den här studien är bara en lösning i mängden. 
Forskningsområdet för maskininlärning är ännu i sin barndom. Det 
modernaste sättet att lösa typiska maskininlärningsproblem är något som 
ändrar på sig väldigt mycket. Inom maskininlärning kan olika problem ha 
lösningar som ändå liknar varandra. Eftersom att området utvecklas så snabbt 
kan det vara svårt att hitta etablerade guider eller metoder. Att titta på hur 
andra har gjort är därför en bra strategi som kan inspirera till den egna 
lösningen, innan några speciella hänvisningar har fastställts. Den här studien 
har kombinerat grundläggande information med nya idéer och testat fram en 
lösning som fungerar för att klassificera kvitton. Kvitton kan klassificeras med 
hjälp av maskininlärning och ramverket Tensorflow, genom att träna upp en 
modell på exempeldata tillhörande önskade kategorier. Med en tränad modell 
går det att skicka in textmassa från kvitton modellen aldrig tidigare behandlat 
och få ett förslag på kategori tillsammans med ett säkerhetsvärde. 
 

6.2 Metod 

Forskningsmetoden är Bunges vetenskapliga forskningsmetod. Huvudpunkten 
för att kunna utvärdera valet av forskningsmetod, är om det blev möjligt att 
svara på frågeställningen. Andra viktiga delar är validitet och reliabilitet. 
 
En metod är valid om den mäter det som den faktiskt är avsedd att mäta. Går 
det att använda den uppsamlade informationen till att besvara 
frågeställningen? För att besvara frågeställningens ”Hur” behöver olika 
antaganden, tekniker och verktyg undersökas. Varje steg i Bunges 
vetenskapliga forskningsmetod kräver också att ett resultat uppnås. Detta 
hjälper studien att svara på ”Hur” och är därför en valid forskningsmetod. 
 
Reliabilitet innebär att resultaten i studien är pålitliga. Om någon annan skulle 
göra samma studie som beskrivs i rapporten, får de då samma resultat? Inom 
maskininlärning är det svårt att få precis samma resultat, då det finns en hel 
del slumpfaktorer vid träning, men i stora drag behöver resultaten vara lika. 
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Modellen passar för det här problemet, men förbehandlingen av textmassorna 
är också viktig för att återskapa liknande resultat som i den här studien. 
 
Fallstudie som forskningsstrategi gör att studien gör en djupdykning för att 
svara på frågeställningen. Med fallstudier ökar validiteten och reliabiliteten. 
 

6.3 Resultat 

Utvärderingen av studien visar på att det fungerar bra att klassificera kvitton 
med hjälp av maskininlärning. Modellen är i helhet väldigt pålitlig, så länge det 
är textmassa från kvitton som försöker tolkas. Träffsäkerheten är över 90%, det 
vill säga mer än 90% av alla kvitton blir rätt förutspådda, vilket var över 
förväntan. Men för att få träffsäkerheten att öka ytterligare, exempelvis till 95%, 
krävs förmodligen mycket mer utveckling med maskininlärningsmodellen. Det 
finns några kategorier som är närbesläktade, vilket försvårar kategoriseringen 
ytterligare och påverkar träffsäkerheten negativt. Med tanke på dessa förhinder 
fungerar modellen väldigt bra ändå. 
 
Den slutliga modellen tränades på totalt 4207 olika kvitton ifrån de 
ursprungliga 6500. Anledningen till reduceringen av kvitton är att 
uppmärkningen av kategorin inte var helt uppenbar. Exempelvis finns det 
kvitton i nuvarande system som har utläggskategorier kallade ”Resor” där det 
är blandat med taxi-, tåg-, flyg- och drivmedelkvitton. Kvitton i sådana 
utläggskategorier har till stor del blivit tvungna att utebli, på grund av att de 
inte enkelt kan läggas i rätt kategori innan träning och skulle då istället förstöra 
indatat. 
 
Det fanns även med hög varians i antal kvittoexempel per kategori. De 4207 
olika kvittona är uppdelade i följande kategorier: 
 

• Taxi:    520  12,36% 

• Drivmedel:   1123  26,69% 

• Hotell:   223  5,30% 

• Parkering:   443  10,53% 

• Friskvård:   61  1,45% 

• Resekostnader:  463  11,01% 

• Förtäring:   514  12,22% 

• Varuinköp:   860  20,44% 
 
Det är inte helt oväntat att kategorin friskvård inte tolkas så bra, då det finns 
ytterst få exempel. Endast 1.45% av all data tillhör kategorin friskvård. Det syns 
även i den normaliserade matrisen i Figur 18. Friskvård är för sig själv redan en 
kategori som är lite speciell då kvitton i kategorin kan skilja sig åt väldigt 
mycket. Exempelvis så ser ett kvitto ifrån ett gym, en naprapat och en golfbana 
väldigt olika ut, jämfört med två olika taxikvitton eller parkeringskvitton. 
 
Om man studerar båda confusion matriserna i kapitel 5.1 och avläser vilka 
kategorier som blir felaktigt förutspådda, kan man dra följande slutsatser: 

• När Resekostnader och Parkeringskvitton missas är det oftast Taxi som 
blivit förutspådd. 
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• När Taxi feltolkas är det oftast Resekostnader istället. 
I dessa fall har det självfallet blivit fel resultat, men det är inte långt ifrån det 
korrekta, då kategorierna är nära besläktade. Vi ser exempelvis inte ett enda 
kvitto för Taxi som tolkats som Förtäring eller vice versa. 
 
 

6.4 Framtida arbete 

Det finns mycket man skulle kunna experimentera med för att förbättra 
modellen, mer meningsfulla data är dock det absolut viktigaste. 
 
Maskininlärningen skulle kunna ske genom ett RNN [14], som skulle 
möjliggöra att ordning och sekvenser har betydelse för modellens output. Det 
skulle dock kräva mer förståelse och kunskap att sätta upp det rätt i Tensorflow, 
så att det inte blir en försämring jämfört med CNN. 
 
Aktiveringsfunktionen skulle kunna bytas ut, exempelvis mot Exponential 
Linear Unit (ELU) [43] för både snabbare träning och eventuellt högre 
träffsäkerhet. Det kräver dock mer data än vad som fanns tillgängligt i denna 
studie. 
 
Weight decay skulle kunna introduceras för att förbättra skyddet mot 
överträning på data [44]. Med weight decay menas att noders relevans minskar 
om de inte ändrats under en längre tid, vid träning. Detta gör att noder inte lika 
länge bli orörda under träning.  
 
När det över tid finns fler och fler kvitton i databasen att träna på, så kommer 
ersättningen av dåligt OCR-tolkade ord, beskrivet i 4.2 bli bättre. Gränsen på 
10 förekomster av ord kanske behöver ändras till något mer dynamiskt. 
 
I sista delen i MoSCoW – Won’t så står det att maskininlärningsmodellen skulle 
kunna automatiskt uppdateras över tid. Maskininlärningsmodeller jobbar 
vanligtvis i isolation. Det gör att det blir svårt att uppdatera en modell, man 
brukar behöva träna helt nya från grunden för att lägga till nya data i 
träningsprocessen. Det finns en teknik som heter transfer learning [45]. 
Transfer learning har förmågan att bygga vidare på en redan tränad modell. Det 
skulle kunna vara en lösning på det problemet. 
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