
  

  
 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology 

 naturvetenskap och teknik   SE-701 82 Örebro, Sweden 

 701 82 Örebro   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datateknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng 
 
 

API FÖR ATT TOLKA OCH TA FRAM 
INFORMATION FRÅN KVITTON 

 
Jonathan Sanfer 

 
Dataingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng 

 
Örebro vårterminen 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Examinator: Martin Magnusson 
 
 
EXAMPLE OF TITLE FOR DEGREE PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 



  1 (31) 

Sammanfattning 

Denna rapport redogör för skapandet av ett API som kan extrahera information från bilder på 
kvitton. Informationen som APIet skulle kunna ta fram var organisationsnummer, datum, tid, 
summa och moms. Här ingår även en fördjupning om tekniken OCR (optical character 
recognition) som omvandlar bilder och dokument till text. 

Examensarbetet utfördes åt Flex Applications AB.  

 

Abstract 

This report describes the creation of an API that can extract information from pictures of 
receipts. Registration number, date, time, sum and tax are the information that the API was 
going to be able to deliver. In this thesis there is also a deepening of the technology OCR 
(optical character recognition) that transforms pictures and documents to text. 

The thesis was performed for Flex Applications AB.    

 
 
 

 

Förord 
Jag vill tacka alla på Flex Applications AB som har varit med och hjälpt till under projektets 
gång. 
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1 Inledning 
 

Följande underkapitel beskriver lite kort vad APIet ska kunna göra, Flex Applications som 
företag samt projektets syfte och krav. 

1.1 Bakgrund 
 

Detta projekt handlar om att skapa ett API som ska kunna läsa in en bild på ett kvitto, ta ut 
viktig information och automatiskt fylla i vissa fält med den informationen. Tekniken som 
krävs för att kunna utföra det arbetet är OCR som står för (optical character recognition) och 
är därför det som ligger i fokus i detta projekt. De system som Företaget Flex just nu har är 
Flex HRM Plan, Time, Travle, Payroll, Employee och Mobile. Det är tänkt att detta API ska 
vara kopplat till Flex HRM system så att man på ett snabbt och smidigt sätt kan fylla i sin 
reseräkning genom att bara ta en bild på ett kvitto med sin mobiltelefon. Det är många 
konkurrenter som har sådan här funktionalitet så detta är en efterlängtad API som kommer att 
kunna ge företaget en högre konkurrenskraft i en allt mer automatiserad värld.  

1.2 Flex Applications AB 
 

Flex applications AB grundades 1990 under namnet Miranda Software AB av Miran 
Denneqvist på ett kontorshotell i Kumla. Då låg fokus på lönesystem och 
rapportgenereringsprogram. 1992 kom den första versionen av reseräkningssystemet ut. Det 
var ett Dos-baserat reseräkningssystem som hette Flex Reseräkning. 1996 släpps den första 
Windowsbaserade versionen av Flex Reseräkning och företaget byter namn till Flex 
Datasystem. Kontoret flyttas till Örebro och har tre anställda. 1999 utökas konceptet genom 
att göra reseräkningssystemet webbaserat, detta blev grunden till Flex Portal. 2001 påbörjas 
utvecklingen av tidssystemet Flex Tidredovisning, vid detta lag är det sju anställa på 
företaget. 2004 Påbörjar utvecklingen av Flex Lön, detta var efterlängtat av kunderna och blev 
lyckat. Dessa tre system tillsammans blev en helhetslösning. 2005 är det 14 anställda och 
utvecklingen av Flex Bemanning som är en modul för att schemalägga personal påbörjas. 
2006 har företaget stor tillväxt och öppnar kontor i Stockholm och allt fler större kunder 
börjar använda Flex produkter. 2009 börjar utvecklingen av ett personalsystem som komplett 
molntjänst. 2011 öppnas kontor i Göteborg och totalt är det nu 48 anställda på Flex. 2013 
öppnas kontor i Oslo och efter fem års utveckling lanseras det helt webbaserade systemet Flex 
HRM som innehåller datasystemen Time, Travle och Plan. 2015 firar Flex 25 år och företaget 
byter namn till Flex Applications. Utvecklingen av lösning för mindre företag påbörjas Flex 
SBE (Small Business Edition). 2016 förvärvar Flex Bofab Timeservices. 2017 lanseras det 
webbaserade lönesystemet Flex HRM Payroll och företaget har nu 80 anställda fördelade på 5 
kontor i Sverige och Norge.  
 
 
1.3 Projekt 
 

Projektet är ett arbetsprojekt som går ut på att skapa ett API som kan tolka och ta fram 
information från fotograferade kvitton. Det ska alltså gå att ta en bild med en mobiltelefon 
som använder Flex HRM system, denna bild ska sedan skickas automatiskt till APIet som 
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sedan ska kunna göra om bilden till text med hjälp av OCR teknologi som alltså är 
textigenkänning som scannar varje bokstav i bilden individuellt, sedan identifiera vilka delar 
som är organisationsnummer, datum, tid, summa och moms och till sist skicka tillbaka den 
informationen till APIet på Flex HRM system så de automatiskt kan fylla in informationen i 
korrekta fält. Eftersom kvitton kan se ut på mång olika sätt så måste APIet kunna se skillnad 
på olika typer av kvitton och ändå läsa in rätt information. Tanken var att APIet skulle kunna 
känna igen och komma ihåg alla olika typer av kvittoformat genom att sortera och spara dem i 
en databas. 

1.3.1 Syfte och beskrivning 

 
Syftet med projektet är att utveckla ett API som använder klient-server arkitektur för 
kvittoigenkänning och att extrahera viktig information från kvittona. Syftet med att kunna ta 
fram information från bilder på kvitton var att tillgodose kundernas önskan av att göra 
utläggsrapporteringen ännu smidigare än vad det var tidigare. Förväntningarna var som sagt 
inte att projektet skulle get ett helt färdigt API redo för produktion men att det ändå finns en 
produkt som grovt kan utföra arbetet. På lång sikt är tanken att APIet ska gå till produktion 
och försäljning.    
 

APIet kommer alltså att prata med ett annat API som redan är färdigt, alltså Flex HRM. Flex 
HRM har redan en databas så APIet som ska kodas kommer inte att behöva en egen databas. 
Det kommet ta emot en bild som input och skicka tillbaka ett json objekt med de önskade 
fälten som output. För att göra om bilden till en textsträng kommer APIet använda sig av 
OCR. Det finns många färdiga OCR program så det kommer behövas en utredning om vilket 
OCR program som kommer passa bäst. När APIet med hjälp av det utvalda OCR programmet 
har gjort om bilden till text så ska det hitta och plocka ut den väsentliga informationen. Det är 
den absolut största delen in projektet som ska utvecklas. Tanken här var att använda en 
kombination av reguljära uttryck och någon form av maskininlärning för att se till att rätt 
nummer väljs ut till rätt fält. Det kommer inte behövas någon front end för att representera 
informationen eftersom det redan finns färdigt i Flex HRM utan allt APIet behöver är själva 
funktionaliteten. När allt är färdigt är tanken att kunden ska kunna logga in i Flex HRM, ta en 
bild på ett kvitto och få alla fält i reseräkningen utfyllda automatiskt.   

 

1.4 Krav 
 

 Hitta ett passande OCR verktyg för omvandling av bild till text. 

o All data ska behandlas internt, OCR verktyget får alltså inte vara kopplat till 
molnet. 

 Kunna plocka ut relevant information från bilden, alltså organisationsnummer, datum, 
tid, summa och moms. 

 Vara utbyggnadsbart. 

 Finnas autentisering. 

 Gå snabbt, dvs bra prestanda. 

 APIet skulle uppfylla kraven för REST. 
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 Felhantering skulle vara implementerad. 

 Ett agilt arbetssätt skulle tillämpas. 

 Arbetet skulle utföras under normal arbetstid. 

 Ska finnas en färdig produkt. 

 

2 Fördjupning 
 

2.1 Optical character recognition 
 

Optical Character Recognition utvecklades först med syftet att bygga läsnings apparater för 
blinda och för att kunna översätta telegrafiska meddelanden så väl som att kunna läsa tecken 
och konvertera dem till telegrafisk kod. Senare på 1950 talet användes OCR i 
datainmatningsapplikationer och även vid översättning av text får ett språk till ett annat. 
Dokument som är antingen scannade eller fotograferade kan inte bli använda så länge som 
dem är i ett bildformat. Detta är ett stort problem då det kräver hårt arbete att översätta dem 
till redigerbar data. Denna konvertering kan bli väldigt dyr för företag eller organisationer 
som hanterar stora mängder data och dessutom kan det generera stora mängder fel i det 
resulterande dokumentet. Att automatisera denna process är därför något som har varit 
efterlängtat under lång tid. Tidigare har man använt tekniker som ”OMR sheets” för att 
överkomma dessa problem men den tekniken har blivit föråldrad med förändringar av 
datatyper. I dag används neuronnätverk för att konvertera data av varierande typer till digital 
form och därmed har den tidigare tid och arbetes intensiva uppgiften att översätta information 
från pappersform till digital form blivit betydligt enklare [15].    

 

Optical character recognition (OCR) är en teknologi som gör det möjligt för en dator att 
känna igen språk specifika tecken genom att analysera en bild. Character recognition är en 
process som associeras med symbolisk mening med objekt (bokstäver, symboler och nummer) 
ritade på en bild [17]. Det är alltså en konverteringsprocess av skannade dokument, bilder, 
tryckt text eller handskriven text till en redigerbar text för fortsatt användning. Denna 
teknologi tillåter datorn att automatiskt känna igen text. Detta sker genom algoritmer som 
används inom fältet artificiell intelligens, där datorn känner igen mönster i bilden, i detta fall 
så är mönstren tecken. Programmet skapar sedan teckenkoder, oftast i ASCII som är 
ekvivalenta med de igenkända tecknen i bilden. Programmen som kan klara av att göra detta 
på ett bra sett måste först bli tränade. I processen ingår många olika steg där olika metoder 
kan användas. Figur. 1 visar hur ett OCR program kan vara uppbyggt [7][1]. 

 

Teckenigenkänning är ett forskningsområde inom bildbearbetning och mönsterigenkänning. 
Teckenigenkänning är generellt känd som optisk teckenigenkänning för de använder optiska 
medel för att få fram tecknen. Tecknet är grundbyggstenen för alla språk som är använt för att 
bygga något strukturerat språk [16]. OCR har en stor inverkan på framgången av dagens 
automatiserings process och förbättrar samspelet mellan maskin och människa i många 
applikationer [18].  
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Figur 1. Steg vid optical character recognition  

 

 

Det är som en kombination av människans ögon och hjärna. Ögat ser texten men det är 
hjärnan som bearbetar och tolkar den skannade texten som blivit sedd av ögat. Vid 
utvecklingen av ett OCR system kan en del problem uppkomma [13]. Det är till exempel 
väldigt liten skillnad mellan vissa bokstäver som till exempel ”c” och ”e” eller mellan vissa 
siffror och bokstäver som ”l” och ”1” och detta kan vara väldigt svårt för en dator att se 
skillnad på särskilt när bilden är tagen i låg upplösning eller tagen med dåligt fokus. Ett annat 
problem är att texten kan vara inbäddad i en mörk bakgrund eller ovanpå annan text eller 
grafik som gör det svårare att urskilja tecknen [7]. 

 

Det finns väldigt mång olika sätt att angripa problemet med OCR men algoritmerna och 
metoderna som används är inom fälten ”Deep Learning” och ”Machine Learning”. ”Deep 
Learning” är ett delfält inom ”Machine Learning” som i sin tur är ett delfält inom artificiell 
intelligens. ”Deep Learning” handlar alltså om algoritmer som är inspirerade av strukturen 
och funktionaliteten av den mänskliga hjärnan som är kallad artificiellt neuronnät eller 
”Artificial Neural Network” [5]. ”Deep Learning” algoritmer använder snabba processorer 
och stora mängder data för att träna stora neuronnätverk [6]. 

 

Idag används alltså artificiella neuronnätverk för att klassificera bilder. Då de strävar efter att 
imitera mänskligt tänkande och dess omfattande förmåga att bearbeta storma mängder data 
ger de betydligt bättre resultat vid komplexa mönsterigenkännings uppgifter. Artificiella 
neuronnätverk kan definieras med tre parametrar och dem är 1. Sammankopplings mönstret 
mellan lager av neuroner 2. Inlärningsprocessen för uppdatering av vikterna som representerar 
sammankopplingarna 3. Egenskaperna för aktiveringsfunktionen som kopplar en neurons 
viktade indata till dess utdata. Processen att skapa ett artificiellt neuronnätverk involverar två 
steg. Det första steget är träningsfasen där den korrekta gruppen av data identifieras och dess 
särdrag används som data till att träna neuronnätverket. När nätverket är tränat kan nya tecken 
bli klassificerade in till kända grupper genom att extrahera särdrag från nya tecken. För detta 
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syfte används ett ”Multi-layer Feed Forward Neural Network” som är driven av principen av 
”Backpropagation” algoritmen [15]. 

 

Backpropagation är en metod som används för att träna artificiella neuronnätverk som har 
flera lager med hjälp av en matematisk grund. Metoden används även inom ett ”Multi-layer 
Forward Network” med gradient (nedstigande baserad på delta) inlärningsregel tillsammans 
med ”Superviced Learning” metod [17]. Den använder en icke linjär tröskelfunktion. 
Huvuduppgiften med detta nätverk är att träna nätverket att balansera mellan indatamönstren 
som används i träningen och dess respons till indatamönstren [19]. 

 

Ett neuronnätverk som vanligen används inom OCR för att klassificera bilder är 
”Convolutional Neural Network” [9]. ”Convolutional Neural Networks” används förutom i 
klassifikation även för andra syften som till exempel ansiktes igenkänning eller 
taligenkänning [10]. Detta är en typ av artificiellt neuronnätverk som har lärbara vikter och 
precis som ett artificiellt neuronnätverk så tränas det med hjälp av en ”Backpropagation” 
algoritm. Arkitekturen är dock lite annorlunda, den består av olika lager och första lagret som 
namnet på algoritmen avslöjar är ett ”Convolution” lager med en eller flera masker av fixerad 
storlek. Som indata skickas oftast bilden och maskerna och utdatat skickas igenom en icke 
linjär funktion alltså en sigmoid funktion och en ”Rectified Linear Unit” [8]. Det finns också 
föreningslager som är till för att förbättra algoritmens prestanda genom att reducera mängden 
data. Detta kan göras genom att till exempel ta genomsnittet eller välja det största talet över 
en viss region. I det sista steget används fullt anslutna lager som ansluter neuronnätverket till 
utdatalagret och konstruerar det förväntade antalet utmatningar. En välkänd Conv nätverks 
arkitektur är LeNet5 och var utvecklad av Yann LeCun år 1998 [11]. Fig. 2 visar LeNet5 
arkitekturen. 

 

 

Figur 2. Convolutional Neural Network med LeNet5 arkitektur 
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Svagheten med OCR teknologin är att bra och tydliga bilder med hög kvalitet är ett krav för 
att kunna få ut ett bra resultat. Därför är förbehandling av bilder en väldigt viktig del av hela 
processen om man vill få ut ett bra resultat. Förbehandling kommer därför vara en del i detta 
avsnitt då det är starkt kopplat till hur bra resultatet blir [7]. 

 

Uppgiften att göra om en bild till text är alltså inte så enkelt som man först kan tro. Det finns 
många olika metoder och algoritmer som går att använda som kommer att fungera olika bra 
beroende på vad för typ av förhållande OCR systemet används under. Systemet kan delas upp 
i två sektioner. Den första är tränings sektionen och den andra är igenkännings sektionen. Ett 
OCR system brukar delas in i olika steg och dessa kan variera beroende på hur OCR systemet 
ser ut men det brukar ingå hämtning av bild, förbehandling, särdrags extrahering och sedan 
brukar det ingå något klassifikationssteg. Metoderna som används inom OCR kommer att bli 
beskrivna lite närmare nedan. Fig. 3 visar hur mönsterklassifikations processen kan se ut [19].  

  

Figur 3. OCR achitectur 

2.1.1 Förbehandling 

 
Förbehandling handlar om att göra texten i bilden så tydlig som möjligt genom att förbättra 
kvaliteten på bilden. Det är flera problem som kan uppstå när man tar en bild med en kamera. 
Bilden kan bli tagen med dåligt fokus och därmed bli suddig, den kan bli skev och det kan lätt 
bli en skuggeffekt på bilden särskilt när bilden tas med en mobiltelefon då det oftast finns en 
ljuskälla ovanifrån [7].   
 
Bilden kan behövas bli roterad om den inte är helt rak och om man har som exempel en bild 
med ett kvitto som ligger på ett bord så måste man ha ett sätt att identifiera kvittot i bilden så 
man kan ta bort den onödiga bakgrunden i bilden. Till sist så är det en bra ide att göra bilden 
binär alltså man ser till att det bara finns två typer av pixlar, svarta och vita [2]. 
 
Att hitta kvittot i bilden är viktigt både för att göra det lättare att hitta texten och även att öka 
prestandan på hela processen. Eftersom att onödig bakgrund kan tas bort från bilden så blir 
det mindre pixlar att gå igenom för algoritmerna som ska segmentera och klassificera pixlar 
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för att hitta texten. Binärisering av bilden kan användas för detta syfte, då kvittot är helt vitt 
och bakgrunden oftast är mörkare kan en funktion med hög tröskel göra om alla pixlar som 
inte har en väldigt hög intensitet till svart. På detta vis kommer man få en skarp kontrast 
mellan det som tillhör bakgrunden och det som tillhör kvittot vilket gör det lätt att ta bort den 
onödiga bakgrunden med algoritmer som kan hitta kanterna ”Edge Detection” [4]. 
 
Själva binäriseringen av texten brukar göras med en metod som kallas ”Adaptiva Threshold”. 
Tröskelvärdet som sätts avgör här för varje pixel om dess intensitet ska omvandlas till 0 (som 
är helt svart) om intensiteten på pixeln är lägre än tröskelvärdet eller 255 (som är helt vit) om 
intensiteten på pixeln är högre än tröskelvärdet. I en simpel tröskelmetod så sätts tröskelvärdet 
globalt och samma värde använda överallt i bilden. En adaptiv tröskelmetod beräknar ut ett 
nytt tröskelvärde dynamiskt för varje pixel. Denna metod är bra att använda på en bild som 
har olika belysning och väldigt bra på att ta bort skuggeffekter [7].  
       
Brusreducering är också en viktig del att ha med i förbehandlingen då de har goda chanser att 
öka läsbarheten av bilden. Det görs vanligen med hjälp av en median filterteknik. Det är en 
metod som tar bilden och en mask med storlek 4x3, 5x5 eller 7x7 och beräknar medianen med 
hjälp av masken för varje pixel i bilden och byter ut pixelvärdena med det beräknade 
medianvärdet.    

2.1.2 Hitta texten / Textigenkänning 

 
Textbaserad bildsegmentering är vad som oftast används för att lokalisera objekt eller kanter i 
bilder. Den implementerar en metod som märker ut enheter som hör ihop baserat på dess 
position i bilden. Det finns olika metoder för det jobbet men en som är vanlig är metoden 
”Connected Components”. Detta gör så att en grupp pixlar med samma etikett delar vissa 
specifika visuella drag. Resultatet av metoden är ett antal segment som kollektivt antingen 
täcker hela bilden eller ett antal konturer [12].  
 
En metod som används vid textigenkänning är ”Approximate String Matching”. Det generella 
målet är att göra en sträng matchning av ett mönster i texten där ena eller båda strängarna har 
råkat ut för någon slags oönskad korruption [14]. En algoritm implementeras som beräknar 
hur lika det två strängarna är genom att beräkna hur många operationer som behöver göras för 
att transformera den ena strängen till den andra, man brukar kalla det för 
”redigeringsavståndet”. Det är fyra operationer tillåtna i beräkningen av redigeringsavståndet 
och dem är borttagning av tecken, insättning av tecken, förflyttning av tecken och utbyte av 
tecken. Det finns många olika algoritmer som utför denna metod men det som skiljer dem åt 
är operationerna som är tillåtna i beräkningsprocessen. En sådan algoritm är Levenshtein 
Distance, denna algoritm tillåter bara borttagning, insättning och utbyte av tecken [14]. Denna 
algoritm kan användas för att beräkna träffsäkerheten av ett OCR program genom att jämföra 
resultatet av texten som programmet genererat med den värkliga texten [7].  
 
 
Ett vanligt sätt att hitta texten i bilden är att använda en metod för att hitta anslutna 
komponenter, på engelska säger man ”Connected Components” men man kan även använda 
en metod där man använder sig av ett rutnät [2].  

 

Metoden ”Connected Components Labeling” skannar en bild och grupperar pixlar i bilden 
som ligger intill varandra och har liknande intensitet. Denna metod fungerar på både binära 
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och mer nyanserade bilder men i fallet med kvitton fungerar binära bilder bra eftersom det blir 
lätt att klassificera alla svarta pixlar som text även om en del av dem kommer vara brus [3].  

 
Metoden ”Line Extraction” är en annan segmenteringsmetod som delar upp bilden i disjunkta 
och olika regioner. Denna uppgift görs genom att hitta gränserna för tecken. I detta steg är en 
bild som har en sekvens med tecken uppdelad till flera delbilder av individuella tecken. I 
metoden ”Line Extraction” är textregionen scannad från vänster till höger och summan för 
varje kolumn är beräknad. Om summan blir noll så extraheras raden. Det finns en liknande 
metod som heter ”Character Extraction” som fungerar på samma sätt förutom att man gör 
beräkningen för att få ut tecken i stället för hela rader [19].  
 
När alla tecken är extraherade behövs det ofta göras om till samma storlek. Detta görs med en 
process som heter ”Normalization” som tar in alla tecken normaliserar dem och lägger dem i 
en normaliserad matris [19].   
 
”Feature Extraction” är en process där särdrag och differentieringar plockas ut från 
teckenmatriserna. I detta steg är varje tecken representerad som en särdragsvektor, som blir 
dess identitet. Målet med detta steg är att få ut en grupp särdrag som maximerar igenkännings 
chansen med hjälp av så få element som möjligt. Den normaliserade teckenmatrisen blir 
konverterad till en kolumnmatris. Denna kolumnmatris agerar som en särdragsvektor som 
skickas till indatalagret av ”Backpropagation” neuronnätverket [19].   
 
Klassifikationssteget är besluts tagnings delen av igenkänningssystemet. Här kan en ”Feed 
Forward Backpropagation” neuronnätverk användas för att klassificera och känna igen 
tecknen. Pixlarna som är tagna från de normaliserade tecknen i segmenteringssteget från 
indata till klassificering [19].  
 
Till slut i sista steget är särdragen tagna från testbilderna och simulerade med det tränade 
nätverket. Här ska nätverket känna igen test tecknen. Fig. 4 visar hur arkitekturen av nätverket 
kan se ut [19].   
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Figur 4. Arkitektur av artificiellt neuronnätverk 

2.1.3 Summering 

 
Det finns som sagt inget specifikt sätt att göra ett OCR system då olika system fungerar olika 
bra i olika situationer och olika algoritmer och metoder också är olika effektiva beroende på 
situationen. Eftersom det inte riktigt finns ett specifikt sätt att hitta den korrekta modellen för 
ett neuronnätverk så får man testa sig fram med olika modeller och se vad som ger bäst 
resultat. Ett OCR system brukar dock se ut som så att det är uppdelat i två sektioner, en 
sektion för träning och en för igenkänning. Skannade bilder är tagna för båda sektionerna. 
Sedan är bilden konverterad till gråskala om den inte redan är det. Allt brus tas sedan bort från 
bilden och den blir konverterad till en binär bild. Linjer tas ut från den binära bilden sedan tas 
tecken ut från linjebilderna. Vi har alltså tecken bilder av olika storlek nu som normaliseras 
till samma storlek. Särdrag extraheras från dessa normaliserade bilder. För träning används 
dessa särdrag för att skapa indata som används för att träna nätverket på ett övervakat vis mot 
mål data. För igenkännings sektionen används särdragen för att skapa testdata som används 
för att stimulera det tränade nätverket och med det kan systemet känna igen tecken. 
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3 Systemarkitektur 
 
Här följer en förklaring över hur systemet är uppbyggt och hur dess komponenter interagerar 
för att lättare förstå hur det fungerar. Tanken är att APIet ska byggas så att det kommunicerar 
med ett färdigt API som finns i Flex system. APIet ska kunna ta emot bilder och skicka 
tillbaka JSON objekt med önskad information till APIet som finns i Flex system. Tack vare 
detta så krävs varken databas eller någon grafisk vy. APIet ska följa kraven för REST vilket 
betyder att det ska vara uppbyggt på ett sätt som uppfyller vissa krav.      
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4 Metoder och verktyg 
 

Här följer en beskrivning av alla metoder som har använts under projektet.  

4.1 Metoder 

4.1.1 Agil arbetsmetodik 

Agil arbetsmetodik startade med fyra grundprinciper som är förklarade i det agila manifestet 
[20]. Dessa metodologier handlar om adaptiv planering, tidig leverans, kontinuerlig 
uppdatering, samarbete och flexibilitet. Det är byggt på premissen att världen regelbundet 
förändras och det betyder att mjukvaruarbetslag inte har så lång tid på sig att ta fram nya 
produkter till marknaden [21].   

4.1.2 REST 

Representational State Transfer är en arkitekturstil som förser med ett antal standarder mellan 
datorsystem på internet. Detta för att göra det lättare för system att kommunicera med 
varandra. System som följer REST standarderna kallas ofta för ”RESTful systems” och är 
karakteriserade av att dem är tillståndslösa och separerar klient och server [22].  
 
Implementationen av klienten och implementationen av servern kan alltså göras oberoende av 
varandra. Detta innebär att koden på klientsidan kan bli förändrad när som helst utan att 
påverka operationerna på serversidan och vise versa. Så länge som båda sidorna vet vilket 
format meddelandena som skickas ska ha så kan modulerna vara separata. Genom att separera 
användargränssnittet från datalagringen kan flexibiliteten på gränssnittet och ökar 
skalbarheten genom att förenkla server komponenter. Genom att använda REST kan olika 
klienter använda samma REST ändpunkter, utöva samma handlingar och få samma svar [22].  
 
System som följer REST är tillståndslösa, detta innebär att servern inte behöver veta 
någonting om vilket tillstånd klienten är i och vise versa. I och med detta så kan både servern 
och klienten förstå mottagna meddelanden utan att se tidigare meddelanden. Begränsningen 
av tillståndslöshet verkställs genom användningen av resurser i stället för kommandon. 
Resurser är substantiv för webben som kan beskriva något objekt, dokument eller sak som 
kan behövas sparas eller skicka till någon annan tjänst. Dessa begränsningar hjälper 
applikationer att uppnå läsbarhet, bra prestanda och skalbarhet eftersom att resurser kan bli 
förvaltade, uppdaterade och återanvända utan att det påverkar hela systemet [22].   
 

4.1.3  MVC 

Model View Controller (MVC) är ett arkitekturmönster som går ut på att separera data 
(model) och presentation (View) genom att introducera en mellanliggande komponent 
Controllern. Detta gör det möjligt att implementera flera användargränssnitt som återanvänder 
samma grundlogik. Detta reducerar duplicering av kod och ökar möjligheten att skriva bra 
tester. Modulariteten av komponenterna tillåter att utveckling av en applikations grundlogik 
kan ske samtidigt som utvecklingen av användargränssnittet utan att det påverkar varandra 
[26]. 
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4.2 Programmeringsspråk och programbibliotek 
 

4.2.1 C# 

C# är ett objekt orienterat programmeringsspråk som utvecklades av Microsoft och ingår i 
Microsofts ramverk .NET. Det släpptes år 2002 och utvecklingen leddes av Anders Hejlsberg. 
C# är numera ett av världens mest populära programmeringsspråk [23].  
 

4.2.2 ASP.NET 

ASP.NET är ett programmeringsspråk som används för att utveckla dynamiska hemsidor, 
webapplikationer och webtjänster. Det är en webapplikations utvecklings plattform som 
tillåter dynamisk applikationsutveckling. ASP.NET utvecklades från den traditionella 
ASP.ASP som står för aktiva serversidor. Microsoft förbättrade denna webteknologi och la till 
deras .NET ramverk. År 2002 blev ASP.NET en del av Microsofts .NET ramverk [24]. 

 

4.2.3 .NET Framework 

Microsoft .NET ramverk är en programmeringsinfrastruktur gjord för skapandet av 
applikationer och tjänster som skrivbordsapplikationer, webapplikationer och webtjänster 
[25]. 
 

4.2.4 NUnit 

NUnit är ett ramverk för enhets testning till alla .NET språk. Det kommer från början från 
JUnit men den nuvarande versionen, version 3 har blivit helt omskriven med många nya 
egenskaper [30]. 
 
 

4.3 Verktyg 
 

4.3.1 Persondator 

Projektet utfördes in-house och då krävdes en arbetsdator med tillbehör. Windows 10 
användes som operativsystem. 

4.3.2 Microsoft Visual Studio 2017 

Visual studion är en fullt utrustad programutvecklingsmiljö, IDE (Integrated Development 
Environment) som är utvecklad och underhålls av Microsoft [27]. 
 

4.3.3 SVN 

SVN eller subversion är ett versionshanteringssystem med öppen källkod som grundades år 
2000 av apache. Poängen är att ha en säker centraliserad plats för all kod. Det går att se 
historiken på ett projekt, vilka ändringar som har gjorts och gå tillbaka till äldre versioner av 
projektet om så skulle behövas [28].  
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TortoiseSVN är en subversion klient som är implementerad som ett Microsoft Windows 
program som hjälper programmerare att hantera olika versioner av koden till deras projekt. 
Det är ett gratis program som släpptes under GNU generella publika lisens avtal [29].     
 

4.3.4 Tesseract 

Tesseract är en OCR motor med stöd för unicode som kan känna igen över 100 språk. Den var 
ursprungligen utvecklad som ett PhD projekt hos HP. Programmet är skrivet i C och C++ och 
har varit sponsrat av Google sedan 2006. År 2006 ansågs tesseract vara en av de bästa OCR 
verktyg tillgänglig som har öppen källkod [31]. 
 

4.3.5 ASPOSE.OCR 

ASPOSE.OCR är ett API för .NET som tillåter utvecklare att lägga till optical character 
recognition funktionaliteter till ett ASP.NET projekt [32].  
 

4.3.6 IronOCR 

IronOCR är ett C# bibliotek gjord för att utvecklaren enkelt ska kunna lägga till OCR 
funktionalitet till .NET applikationer och websidor [33]. 
 
 

4.4 Övriga resurser 
 

För att kunna få fram data om vilket OCR verktyg som fungerade bäst på att ta fram 
information från kvitton så krävdes bilder på olika sorters kvitton. Så en insamling på ungefär 
100 kvitton som kunde användas som undersökningsmaterial var projektet i behov av.  
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5 Genomförande 
 

Följande underkapitel går igenom hur projektet genomfördes. Först kommer en 
sammanfattning av vad som gjordes. 

 

5.1 Sammanfattning 
 

För att skapa APIet behövdes en bra OCR motor. Därför krävdes ett utvärderingsmoment 
innan själva APIet kunde skapas eftersom OCR verktyget är kärnan i projektet. Det fanns 
vissa önskemål och karv vid val av OCR motor. Kraven var att OCR verktyget skulle vara 
både snabbt och eftersom Flex ville ha kontroll över all data som används så fick inte OCR 
verktyget använda någon form av molntjänst där den skickar data till tredje part. Önskemålet 
var att OCR verktyget gick att implementera med C# som språk. 

 

5.2 Utvärdering av OCR verktyg 
 

För att kunna göra några tester behövdes kvitton att göra testerna på. Därför börjades en 
insamling av kvitton, här var det viktigt att inte bara få många kvitton utan också att kvittona 
kom från så många olika ställen som möjligt för att få så stor variation som möjligt. Testerna 
började göras när 54 kvitton var insamlade.  

 

Tre olika OCR verktyg valdes ut och dem var ASPOSE.OCR, Tesseract och IronOCR. Alla 
dessa gick att implementera med C# kod och dem använde ingen molntjänst så de uppfyllde 
både önskemålet och ett av kraven. Nästa steg var att mäta hur snabba dem var och hur väl de 
kunde läsa texten från kvittona.  

 

Vid mätningarna behövdes ett slags facit för att jämföra tecknen som OCR verktyget tog fram 
mot vad som faktiskt stod på kvittot. Därmed gjordes en klass med namn Kvitto som 
innehåller en lista med alla kvitton som i sin tur har en lista med alla nyckelord som skulle 
mätas samt fil-vägen till bilden på det faktiska kvittot som ligger på datorn. Så varje kvitto i 
Kvitto klassen ska alltså agera som ett facit mot respektive bild som ska testas. Kvitto klassen 
hade även behållare för förväntade ord, organisationsnummer, datum, summa, momsprocent, 
moms och fil-vägen till bilden. I Mätningen ingick alltså inte att mäta vartenda ord som sår på 
kvittona utan med hjälp av reguljära uttryck plocka ut vissa intressanta ord och sedan se hur 
bra OCR verktyget är på att hitta just dem orden. Detta på grund av att det skulle tagit alldeles 
för lång tid att skriva av vartenda ord på kvittona för hand och ha de som facit. Orden som 
mättes var alla olika typer av siffervärden som hade ett format som sluta på två decimaler. Sen 
alla datum och organisationsnummer och även intressanta ord som till exempel ”Summa” 
eller ”Moms”.  

 

Programmet som gjorde mätningarna fungerar så att den går igenom listan med kvitton som 
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ligger i Kvitto klassen med hjälp av en foreach loop. För varje kvitto startas en timer innan 
OCR motorn startas för att ta tid på hur lång tid själva OCR processen tar. Efter att timern 
startas körs själva OCR funktionen där fil-vägen till bilden skickas med. Beroende på om det 
är Tesseract, ASPOSE eller IronOCR som ska testas så körs respektive funktion. Så bara en av 
OCR motorerna körs åt gången. Efter att själva OCR processen är klar så sparas all text in till 
en sträng och denna sträng skickas vidare till en funktion som använder reguljära uttryck för 
att leta efter de intressanta orden som vi är ute efter. Alla reguljära uttryck ligger i en separat 
klass redo att användas. Alla ord som passar de reguljära uttrycken läggs in i en lista som 
finns i kvitto klassen. Efter detta så stoppas timern och tiden det tog att utföra OCR processen 
sparas in i en variabel. Sedan så görs en jämförelse av listan med ord som OCR motorn fick ut 
med listan av orden som var inlagt innan som facit. Uträkningen av hur bra OCR verktyget 
fungerade gjordes på två olika sätt. Det ena sättet var att helt enkelt för varje kvitto ta antalet 
ord som stämde och dela med det totala antalet ord som var intressanta för just de kvittot. Det 
andra sättet var att summera alla kvittons korrekt uttagna ord och dela med det totala antalet 
ord som var intressanta på alla kvitton.  

 

Eftersom att APIet i slutändan bara skulle ta ut organisationsnummer, datum, summa och 
moms så gjordes en test även för hur bra OCR verktyget var på att ta ut just den 
informationen. Beräkningen gjordes på samma sett förutom att vi nu hade en förväntad moms, 
summa, organisationsnummer och datum i Kvitto klassen som jämfördes mot de fyra värden 
som OCR verktyget lyckades hitta. Nu jämfördes alltså inte längre bara alla möjliga ord ur två 
listor utan nu var OCR verktyget även tvungen att kunna peka ut vad som är summan, datum, 
moms och organisationsnummer. Så i denna utvärdering var det inte bara själva OCR 
verktyget som mättes utan även hur väl programmet kunde identifiera vad som var vad med 
hjälp av reguljära uttryck.  

 

När testerna var gjorda sparades resultaten ner på fil och det OCR verktyg som fungerade bäst 
valdes. Utvecklingen av själva APIet kunde nu börja. 

 

5.3 Utveckling av APIet 
APIet gjordes som ett ASP.NET Core webapplikation. Detta projekt innehåller en tjänst som 
gör om bilden till text, alltså själva OCR processen. Sedan har den en tjänst som skannar 
texten med hjälp av reguljära uttryck och tittar efter organisationsnummer, datum, summa och 
moms. Sedan har den en Controller som tar emot en bild skickar en post request och 
returnerar ett json objekt. 

 

Tjänsten som har uppgiften att ta fram organisationsnummer, datum, summa och moms tar 
emot en sträng med den texten som OCR tjänsten genererar. Sedan skapar den en lista med 
reguljära uttryck. Det finns många olika reguljära uttryck för att hitta ett specifikt värde. Det 
första värdet som funktionen försöker hitta är organisationsnummer. Då finns fyra olika 
reguljära uttryck som är gjorda för att hitta organisationsnummer och dem är rangordnade så 
att det uttrycket med flest begränsningar körs först och sedan den med näst mest 
begränsningar och så vidare. Så fort någon av de reguljära uttrycken hittar ett nummer som 
passar så lägger den in det numret i en variabel och går vidare till nästa värde. På samma sätt 
letar den efter datum fast med en ny uppsättning reguljära uttryck. När det sedan är dags att 
hitta summa så gör den på liknande sett fast nu lägger den in alla värden som har formatet av 
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en summa i en lista och tar det värde som är störst ur den listan. Efter den har satt summan går 
den igenom listan med alla olika summor och kollar om något av dem värdena passar som 
momsvärde genom att testa mot alla svenska procentsatser som är 25% 12% eller 6%. Om 
något av värdena i summalistan är 25% eller 12% eller 6% av det totala värdet är chansen 
ganska stor att det kan vara momsen. Efter det så letar en funktion efter olika procentvärden 
och sparar det första den hittar i en variabel. Till sist så är det momsen som ska hittas och då 
finns två reguljära uttryck som letar efter ett momsvärde och om något av dem hittar ett 
momsvärde så väljs det momsvärdet. Om dem inte hittar något värde som uppfyller det 
reguljära uttrycken så kollar funktionen om det finns något procentvärde insparat från 
funktionen som kördes innan och gör en beräkning med hjälp av det procentvärdet och den 
utvalda summan och använder resultatet som moms. I det fallet att inget procentvärde hade 
hittats så tittar den på momsförslaget som gjordes när listan med alla summor gicks igenom 
och kollades med att ta de olika procentsatserna mot den valda summan och använder det 
värdet som moms.  
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6 Resultat 
I följande underkapitel beskrivs resultaten av både utvärderingen av OCR verktyget men och 
hur själva APIet blev. APIet har ingen vy att visa så fokus kommer att ligga på 
utvärderingsresultaten.   

 

6.1 OCR Verktygets utvärderingsresultat 
Resultaten för OCR verktygen ASPOSE.OCR, Tesseract och IronOCR jämfördes och det 
första vi kunde konstatera var att ASPOSE knappt kunde läsa några tecken alls. Detta 
upptäcktes senare att ASPOSE inte stödjer svenskt språk. Detta gjorde att det inte längre var 
aktuellt att använda ASPOSE.  

 

Kvar Har vi Tesseract och IronOCR. Till att börja med visas resultaten då vi jämförde alla 
intressanta ord. Fig. 5 visar resultaten för Tesseract och Fig. 6 visar resultaten för IronOCR.  

 

 
Figur 5. Resultatet för Tesseract OCR motor 
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Figur 6. Resultatet för IronOCR motor 

 
Genom att studera dessa grafer kan man direkt konstatera att Tesseract går snabbare än 
IronOCR men hur väl fungerar OCR programmen med att lyckas ta ut de korrekta orden? 
Genom en beräkning av medelvärdet på både tid och träffsäkerhet blev resultatet följande. 
Tesseract hade ett medelvärde av korrekta ord på 41% och medelvärdet på tiden det tog blev 
ca 4,5 sekunder. Så 41% av alla ord vi var intresserade av blev tolkade korrekt med cirka 4,5 
sekunders väntetid per kvitto. IronOCR hade ett medelvärde av korrekta ord på 40% och 
medelvärdet på tiden det tog var ca 21 sekunder. Så IronOCR hade lite sämre textigenkänning 
men det stora problemet var tiden det tog att utföra processen, 21 sekunder är oacceptabelt 
lång tid.  
 
Tester gjordes även för att kolla hur dem skiljer sig åt då vi endast tittar på 
organisationsnummer, datum, summa och moms. Beräkningarna gjordes på samma sätt och 
Fig. 7 Visar resultaten för Tesseract medans Fig. 8 visar resultaten för IronOCR.  
 

  
Figur 7. Resultat för Tesseract OCR motor 
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Figur 8. Resultatet för IronOCR motor 

 
Även vid dessa beräkningar tog vi ut medelvärdet för både tiden att utföra OCR processen på 
ett kvitto och för hur många av de fyra värdena som programmet lyckades hitta med hjälp av 
respektive OCR motor. Medelvärdet för varje specifikt värde togs också ut här så det går att 
se om viss värden är lättare att hitta än andra. Resultaten blev följande. Tesseract hade 48% 
träffsäkerhet på alla orden. Organisationsnummer hade 39%, datum hade 41%, summan hade 
59% och moms hade 54% träffsäkerhet. Det tog ca 4,9 sekunder per kvitto att utföra OCR 
processen och att hitta värdena. IronOCR hade 43% träffsäkerhet på alla orden. 
Organisationsnummer hade 26%, datum hade 37%, summa hade 57% och moms hade 50% 
träffsäkerhet. Det tog ca 23 sec per kvitto att utföra OCR processen och att hitta värdena. 
 
Som slutsats så konstateras att Tesseract fungerade mycket bättre än IronOCR, den fick 
märkbart bättre resultat i alla mätningar med framförallt så gjorde den sitt arbete betydligt 
snabbare än vad IronOCR gjorde. Ingen av dem fick bra nog resultat som krävs för en färdig 
produkt men det finns rum för mycket förbättringar som vi kommer att gå igenom i nästa 
avsnitt. 
 
Vissa av kvittona tar betydligt längre tid för Tesseract att bearbeta och dessa kvitton kunde 
tesseract inte få ut nästan någon information ifrån. Det som var speciellt med de kvittona var 
att de antingen hade lite och otydlig text med många trasiga tecken eller att det var färg på 
kvittot eller både och. Fig. 9 och Fig. 10 visar två kvitton där färg är blandat med texten som 
gör det svårt för Tesseract.   
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Figur 9. Kvitto med blå färg                         Figur 10. Kvitto med röd färg 

 
Fig. 11 och Fig. 12 Visar två kvitton som tog lång tid för tesseract att bearbeta tack vare liten 
och otydlig text. 
 

    
Figur 11. Kvitto med liten text                       Figur 12. Kvitto med liten text 
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Fig. 13 visar på ett katastrofkvitto som både har trasiga och otydliga tecken som är överlappat 
på gul text. 
 
 

 
            Figur 13. Ett katastrofkvitto 
 
Det fanns dock kvitton där tesseract kunde ta fram all information som den skulle. Fig. 14 och 
Fig. 15 visar två exempel på kvitton som fungerade mycket bra. 
 

         
                Figur 14. Bra kvitto                                           Figur 15. Bra kvitto 
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Med denna information valdes Tesseract som OCR verktyg till APIet. 
 

6.2 APIets resultat 
Koden överfördes Till APIet och genom att göra en post request kan APIet omvandla bilden 
till ett json objekt med de fyra önskade fälten. Nu var det i snitt 48% av fälten som kunde 
fyllas ut och när APIet inte hittar något värde på ett visst fält så blir det en tom sträng eller 
värde 0 beroende på vilket fält det är. 
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7 Diskussion 
I Följande underkapitel diskuteras projektets resultat och dess krav.    
 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 
 

Det steg som tagits under projektets gång är som följer. 

 Undersökning av OCR teknik. 

 Implementering av OCR verktyg i C# miljö. 

 Skapande av funktioner som kan skanna text och ta ut viktig information. 

 Skapande av ett API. 

 

Innan projektet så fanns vissa krav som skulle vara uppfyllda vid projektets slut och vissa av 
dessa krav uppfylldes medans andra inte gjorde det. De krav som uppfylldes var, 1. att hitta 
ett OCR verktyg som behandlar data internt. 2. Kunna plocka ut relevant information från 
bilden. 3. Gå snabbt. 4. Arbetet skulle utföras agilt. 5. Arbetet skulle utföras under normal 
arbetstid.  

 

De krav som inte blev uppfyllda var, 1. Vara utbyggnadsbart. 2. Finnas autentisering. 3. APIet 
skulle uppfylla kraven för REST. 4. Felhantering skulle vara implementerad. 5. Ska finnas en 
färdig produkt.  

 

Tanken var att det skulle finnas ett färdigt RESTful API. APIet blev som sagt gjort men det 
enda som han göras var att få det att fungera. Det följer inte kodstandarden som den ska och 
den uppfyller inte några krav för REST. Anledningen till att inte alla kraven blev uppfyllda 
var helt enkelt brist på tid. Visserligen gjordes det många misstag under projektets gång och 
mycket tid gick förlorad på grund av dem så det hade gått och hinna med allt om inga misstag 
gjordes. Men med tanke på vilken kunskap jag hade när jag gick in i projektet så var misstag 
nästintill oundvikligt. Jag hade inga kunskaper inom varken OCR, reguljära uttryck eller hur 
man gör ett API så det mesta var helt nytt.  

 

Projektet genomfördes på ett empiriskt sett dvs jag kom fram till lösningar genom att testa 
mig fram. Det är ett bra sätt för att komma igång när man inte är helt säker på hur man ska 
göra. Detta ledde förstås till att man gjorde mycket fel som såhär i efterhand kan kännas 
onödiga. Som till exempel så loopade jag igenom texten och försökte hitta nyckelord på det 
viset innan jag hittade reguljära uttryck som är gjorda för uppgiften att hitta information i text. 
Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda är att ta reda på lite mera information om OCR 
innan jag började koda men annars gick det mesta bra utan allt för stora problem på vägen. 

 

De resultat som var speciellt anmärkningsvärt var hur svårt Tesseract hade att hantera färg. 
Det är förståeligt att det skulle göra det svårare att hitta tecknen men den långa tiden det tog 
att bearbeta kvittot var speciellt anmärkningsvärt.  
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7.2 Sociala och ekonomiska implikationer  
 

Påverkan som produkten kommer att ha när den är färdig kommer i sig inte göra så stor 
skillnad på samhället. Användare blir dock mer och mer van vid att saker automatiseras och 
mitt API kommer att vara ännu en del i automatiseringen. Smarta system och automatisering 
blir mer och mer som elektriciteten, de finns överallt och de förändrar världen med den 
vanliga människan tänker inte alls på de. 

 

7.3 Projektets utvecklingspotential 
 

Till att börja med så ska APIet utvecklas till en färdig produkt så det finns 
utvecklingspotential där. Tanken var att APIet skulle vara utbyggnadsbart så att det går att 
använda i framtiden. Det som kan sägas är att detta projekt förmodligen kommer att ha ett 
utgångsdatum inte allt för långt i framtiden. Då förmodligen kvitton kommer att övergås till 
digital form kommer det inte att krävas OCR teknologi för att läsa dem. Själva 
automatiseringsprocessen kommer dock inte att försvinna, det är bara det att det förmodligen 
inte kommer att behövas en OCR process.  
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8 Reflektion kring eget lärande 
 

Den viktigaste lärdomen från kursen är att få använda sina kunskaper i en professionell miljö. 
Sedan att söka teknisk information från vetenskapliga artiklar har också varit något nytt då jag 
tidigare mest har använt forum och liknande via Google. Under projektet har jag lärt mig 
massa nya tekniker och det finns mycket som jag behöver lära mig mer om för att kunna 
vidareutveckla produkten. 

 

8.1 Kunskap och förståelse 
 

Under projektets gång har en djupare förståelse för hur OCR teknologin fungerar 
införskaffats. Detta har även lett till lite ytligare kunskap inom det stora området 
maskininlärning så är ett extremt intressant område som jag vill lära mig mer om. 

 

Det huvudsakliga tekniska delarna i projektet är Tesseract, reguljära uttryck eller regex, C# 
och ASP.NET Core. Inom dessa delar har mycket kunskap kunnat utvinnas. 

8.2 Färdighet och förmåga 
 

Jag har blivit bättre på att granska och testa olika typer att tekniska system och lösningar där 
vissa krav skulle vara uppfyllda. Det finns nästan alltid väldigt många olika sätt att lösa ett 
specifikt problem på och utmaningen är oftast inte att lösa problemet utan att lösa problemet 
på ett bra sätt. Då behöver olika lösningar testas och det är då viktigt att se vilken lösning som 
är snabbast, enklast, smidigast men framförallt vilket som get bäst resultat. 

 

8.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Projektet har till största delen skett självständigt, där problem har formulerats och lösningar 
testats. Samtidigt så har en dialog med handledaren skett under projektets gång där jag har fått 
tips om lösningar eller metoder att testa. Sedan har avstämningar och diskussioner med 
handledaren skett kontinuerligt under projektet.  
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