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Abstrakt 

Denna rapport handlar om att ta fram ett OCR-verktyg för digitalisering av 

pappersdokument. Krav på detta verktyg är att bland annat det ska vara kompatibelt 

med Linux, det ska kunna ta kommandon via kommandoprompt och dessutom ska det 

kunna hantera skandinaviska tecken. 

Tolv OCR-verktyg granskades, sedan valdes tre verktyg ut; Ocrad, Tesseract och OCR 

Shop XTR. För att testa dessa scannades två dokument in och digitaliserades i varje 

verktyg.  

Resultatet av testerna är att Tesseract är de verktyget som är mest precist och Ocrad är 

det verktyget som är snabbast. OCR Shop XTR visar på sämst resultat både i tidtagning 

och i antal korrekta ord. 

 

Nyckelord 

OCR, Linux, digitalisering, Tesseract, Ocrad, OCR Shop XTR 

 

Abstract 

This report is about finding OCR software for digitizing paper documents. 

Requirements were to include those which were compatible with Linux, being able to 

run commands via the command line and also being able to handle the Scandinavian 

characters. 

Twelve OCR softwares were reviewed, and three softwares were chosen; Ocrad, 

Tesseract and OCR Shop XTR. To test these, two document were scanned and digitized 

in each tool.  

The results of the tests are that Tesseract is the tool which is the most precise and Ocrad 

is the tool which is the fastest. OCR Shop XTR shows the worst results both in timing 

and number of correct words. 
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Förord 

MyNetwork producerar ett rekryteringssystem som säljs till företag, kommuner och 

andra arbetsgivare. I rekryteringsprocessen händer det ibland att arbetsgivarna får in 

ansökningar via vanlig post. För hantering och digitalisering av dessa dokument skulle 

ett OCR-verktyg underlätta.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till MyNetwork, och speciellt till Per Newberg som har varit 

min handledare under detta arbete. Tack riktas även till Martin Blomberg, handledare på 

Linnéuniversitetet som funnits tillgänglig under skrivandet av denna uppsats.  
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1. Introduktion 

Som avslutning för påbyggnadsåret på Webbprogrammerarprogrammet vid Linnéuniversitetet 

genomförs ett examensarbete på C-nivå under 10 veckor. Syftet med detta är att visa på förvärvade 

kunskaper och kan fungera som en avsats för att komma ut i arbetslivet och för att arbeta med riktiga 

kunder. 

Som deltidsanställd på MyNetwork AS var det ett naturligt val att se efter ett uppdrag på företaget. 

Att göra något som behövs och används kändes extra betydelsefullt och motiverande. 

MyNetwork AS levererar ett rekryteringssystem. En efterfrågad funktion i systemet är ett OCR-

verktyg för inläsning av bland annat manuellt inskickade ansökningar. Optical Character Recognition 

(OCR) har ej tagits upp i utbildningen, vilket var en anledning till varför detta ämne kändes som ett 

intressant val. 
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2. Bakgrund 

I Bakgrunden beskrivs Optical Character Recognition och vad det är för något. Även 

verksamhetsbeskrivning, avgränsningar för arbetet samt målgrupp finns beskrivet i denna del. 

2.1 Optical Character Recognition 

OCR är en förkortning för Optical Character Recognition och kan på svenska översättas till optisk 

teckenigenkänning (Wikipedia.org 2010a). För att digitalisera böcker och andra dokument på papper 

använder man elektronisk tolkning av inscannade bilder, tecken och texter (Wikipedia.org 2010b). 

Detta gör det också möjligt att redigera och söka efter ord och meningar i dessa dokument. Förr 

programmerades varje bokstav in, men nu för tiden är verktygen såpass intelligenta så att de känner 

igen de vanligaste bokstäverna. Vissa av verktygen kan dock behöva kalibreras och tränas upp om det 

skulle vara viktigt att läsa in speciella tecken eller teckensnitt (Wikipedia.org 2010b). 

År 1929 tog Gustav Tauscheck, i Tyskland, patent på den första OCR-maskinen. Det var en maskin 

designad att känna igen siffror (Googlecode.com 2010). År 1953 började kryptoanalysten David H 

Shepard att forska mer kring OCR och fick OCR-maskinen att känna igen både siffror och 

bokstäver. Det var då som OCR-systemet började användas i kommersiella syften (Wikipedia.org 

2010b). Tidningen Readers Digest läste av de rabattkuponger som kom tillbaka från affärerna och 

oljebolaget Standard Oil läste av kreditkortsnummer för att kunna fakturera kunden. Postkontoret i 

USA började år 1965 att sortera post med hjälp av OCR och det spred sig också över resten av 

världen (Wikipedia.org 2010b). 

Peter Selinger, professor i matematik på Dalhousie University i Canada, gjorde i augusti år 2007 en 

recension av tre olika OCR-verktyg för Linux (Dal.ca 2010). Objekt för testerna var Ocrad 0.17, 

GOCR 0.44 och Tesseract 2.00. Seilinger var intresserad i procent av tecken- och ordfel, men även 

den tid det tar att utföra digitaliseringen. Han kom fram till att Tesseract fungerade dåligt om indatat 

var i färg. Ocrad var i alla fall utom ett bättre än GOCR, och på den punkten hade de samma resultat. 

Både Ocrad och GOCR gav dåliga resultat på kursiv text, de fungerade bäst på indata där varje 

bokstav var tydligt åtskiljda. I resultat för körtid var Ocrad väldigt snabb, Tesseract var godkänd och 

GOCR väldigt långsam. Ocrad var mycket snabbare på bilder i gråskala jämfört med de i färg, vilket 

tyder på att Ocrad lade mest tid på att konvertera till gråskala.  

I sammanfattningen av Selingers studie skriver han att Tesseract gav mycket god utdata i en godkänd 

hastighet, Ocrad gav godkänd utdata i en väldigt snabb hastighet och att GOCR dålig utdata i 

långsam hastighet (Dal.ca 2010).  

Liknande tester gjordes redan i början på nittiotalet på Information Science Research Institute, 

University of Nevada i Las Vegas(UNLV) (Unlv.edu 2010a). Studien gick ut på att testa åtta olika 

OCR-verktyg, varav ett var grunden till Tesseract, som också testas i Selingers studie. I studien 
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benämns Tesseract som HP Labs OCR eftersom det från början var ett verktyg från Hewlett Packard 

Laboratories (Unlv.edu 2010b). Tesseract, eller HP Labs OCR, visade sig i studien vara ett av de tre 

bästa OCR-verktygen (Unlv.edu 2010a). Det visade det sig också att OCR-verktygens precision 

minskade drastiskt när man sänkte bildupplösningen från 300px till 200px, medan skillnaden inte var 

så stor när man ökade från 300px till 400px (Unlv.edu 2010a). 

2.2 Verksamhetsbeskrivning 

MyNetwork AS (http://www.mynetwork.se/) är ett norskt företag med en filial i Trollhättan, 

Sverige. Företaget driver ett rekryteringssystem (bild 2.2.1) som säljs till företag, kommuner, med 

flera. Rekryteringssystemet länkas in på kundernas hemsidor och där kan arbetssökande finna 

platsannonser samt skicka ansökningar till företagen. 

 

Bild 2.2.1: Bilden visar utsidan av MyNetworks rekryteringssystem. 

 

Vid starten av detta projekt blev det klart att MyNetwork AS får leverera rekryteringssystem till 

landstinget Västra Götalandsregionen (VGR). VGR är således en väldigt stor kund, som också kan ha 

speciella önskemål i systemet, varvid systemet kan behöva viss vidareutveckling.  

Ett önskemål som VGR har är möjlighet att scanna in och digitalisera de handskrivna brev och 

personliga resuméer (CV) som skickats via post. Detta görs enklast med hjälp av ett OCR-verktyg. 

MyNetwork AS har även planer på att skapa en funktion med möjlighet för arbetsansökande att 

ladda upp ett elektroniskt dokument innehållandes CV, som sedan scannas av och fyller i de fält som 

kandidaten annars fått fylla i själv. 

http://www.mynetwork.se/


 

Elin Nilsson 

- 4 -  

2.3 Avgränsningar 

Då det senare nämnda projektet (uppladdning och inläsning av kandidatens CV) kan komma att bli 

ganska stort har istället fokus lagts på VGRs önskemål om digitalisering av inscannade dokument.  

För att OCR-verktyget ska fungera så bra som möjligt tillsammans med rekryteringssystemet finns 

det vissa krav på det: 

 Det ska vara kompatibelt med Linux, då det är vad som används på MyNetworks server. 

 Det ska kunna ta kommando via kommandoprompt, för att underlätta utveckling och 

integrering i systemet. 

 Det ska kunna läsa skandinaviska tecken, eftersom MyNetworks användare främst finns i 

Norden. 

 Om OCR-verktyget kostar att använda önskas en testversion, för att kunna utvärdera om 

verktyget når upp till MyNetworks krav. 

 Inscannade bilder ska kunna läsas i både färg och gråskala. 

 Format på fil som ska laddas in är TIFF, då detta är ett av de vanligaste formaten man får ut 

vid inscanning av bild. 

2.4 Målgrupp 

Målgruppen för MyNetwork är de företag som använder MyNetworks rekryteringssystem. Viss 

datorvana bör alltså användarna ha. MyNetwork har som mål att driva ett rekryteringssystem som är 

så pass användarvänligt och lättförstått så att den som kan hantera e-post och surfa på Internet ska 

kunna använda systemet. Datorkunskapen kan alltså variera från användare till användare.  

2.5 Terminologi 

För att underlätta fortsatt läsning av denna rapport har en mindre ordlista satts ihop. 

OCR Optical Character Recognition, översätts bäst med optisk teckenigenkänning. 

PDF Portable Document Format, är ett dokumentformat som visar filerna i det format 

(med teckensnitt, storlek, med mera) de är skrivna. 

PHP Hypertext Preprocessor, är ett skriptspråk. 

TIF / TIFF Tagged Image File Format, är ett filformat för bitmap-baserade bilder. 

Unified Process En iterativ systemutvecklingsprocess. 

UTF8 Teckenkodning som kan hantera skandinaviska tecken. 
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3. Mål 

Målet med detta projekt är att undersöka och testa olika OCR-verktyg för att slutligen hitta det som 

når upp till satta krav. Målet är också att implementera detta verktyg i MyNetworks 

rekryteringssystem.  

För att underlätta arbetet har målet delats upp i mindre delmål: 

 Göra efterforskning kring vilka OCR-verktyg som finns samt vad de har för funktioner. 

 Välja ut tre av de verktyg som har de funktioner som systemet kräver. 

 Utföra standardiserade tester för att kunna avgöra vilket verktyg som får säkrast och mest 

korrekt resultat vid dessa tester. 

 Implementera valt OCR-verktyg i MyNetworks rekryteringssystem. 
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4. Genomförande 

Detta avsnitt beskriver hur arbetet har utförts, om hur bland annat urval och testning har gått till, 

samt vilka avvikelser som gjorts. 

4.1 Metod 

Arbetet har bedrivits på MyNetworks kontor i Trollhättan. Vanligtvis har det handlat om praktiskt 

arbete på plats måndag till torsdag. Handledning och feedback har alltid funnits tillgänglig. Fredagar 

har spenderats hemma, skrivandes på projektets rapport. 

Den projektmodell som använts i arbetet är Unified Process, en iterativ modell med krav som 

upprepas tills de är uppnådda. Risklista har också varit en viktig del för att kunna identifiera och 

motarbeta de risker finns.  

MyNetworks rekryteringssystem är skrivet i programmeringsspråket PHP och körs på Linux Ubuntu-

server med en MySQL-databas. Valet av teknik kändes därför självklart. 

Kodstandarden i projektet är densamma som i MyNetworks egna system, det vill säga på engelska 

och i CamelCase. CamelCase innebär att varje nytt ord i variabler och funktioner inleds med stor 

bokstav (Wikipedia.org 2010c). I databasen finns dock en annan kodstandard, där tabellnamn som 

har flera ord särskiljs orden med ett bindestreck. 

4.2 Metoddiskussion 

Test och utveckling utfördes på en virtuell maskin med Linux Ubuntu som operativsystem. Linux 

Ubuntu är ett alternativ med öppen källkod som funnits sedan 2004. Det är gratis och fritt att 

använda (Ubuntu.com 2010), och det är också den stora fördelen med detta operativsystem. 

Nackdelen med program med öppen källkod kan vara det inte finns någon support att ringa till om 

man skulle få problem. Då Ubuntu sponsras av Canonical kan man ändå få köpa professionell 

support (Ubuntu.com 2010). Det finns också forum och dokumentation där man kan finna hjälp, så 

det är svårt att finna några större nackdelar med att använda Ubuntu. 

För att koppla ihop Ubuntu-servern med själva rekryteringssystemet används php. Nackdelen med 

php är att det inte finns några strikta regler för hur det ska skrivas. Detta skulle kunna innebära att ett 

projekt med flera programmerare kan ha en kod som ser olika ut på olika ställen. 
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4.3 Urval 

För att få information om olika OCR-verktyg samtalades det med vänner som haft erfarenhet av 

OCR. Dessutom söktes det på Google.com efter bland annat ”OCR Software” och ”Optical 

Character Recognition”, och där fanns många träffar. På Wikipedia fanns ett flertal av de OCR-

verktyg som kom att granskas i det här arbetet. Som tidigare nämnts, i rapportens avsnitt om 

avgränsningar, fanns vissa kriterier för det OCR-verktyg som skulle implementeras. Det skulle vara 

kompatibelt med Linux, kunna köras via kommandoprompt och kunna läsa skandinaviska tecken. 

 

Bild 4.3.1: Bilden illustrerar de 12 olika OCR-verktyg som granskats i detta arbete. 

 

Tolv verktyg granskades för att få fram tre OCR-verktyg som nådde upp till satta avgränsningar och 

krav (bild 4.3.1). Kraven innebar att det skulle klara av att läsa å, ä och ö, vara kompatibelt med Linux 

och kunna köras via kommandoprompt. Verktyget skulle kunna läsa TIF-bilder, vara möjligt att träna 

och det fick gärna vara gratis att använda. Om inte så skulle det finnas en testversion. De granskade 

verktygen finns att beskåda i tabell 4.3.1. 

OCR-verktyget GOCR uppfyllde många av kriterierna, men då det verktyget fått dåligt omdöme i 

Seilingers test valdes detta verktyg bort.  

Ocrad är en del av GNU Project och är därför gratis (Gnu.org 2010). Detta verktyg läser 

bitmappsbilder i både färg och gråskala, och kan användas både som bakgrundsverktyg i andra 

program samt ensamt med kommandoprompt i Linux (Gnu.org 2010). Ocrad uppfyllde satta kriterier 

och fick dessutom bra omdöme i Seilingers test (Dal.ca 2010). Detta verktyg var därför ett av de tre 

som gick vidare till testning. 
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OCRopus är ett OCR-verktyg som nådde upp till satta kriterier, men eftersom det bygger på 

Tesseract, och har mer fokus på användargränssnitt, bestämdes det att detta verktyg skulle väljas bort. 

Det ryska OCR-verktyget CuneiForm valdes även det bort eftersom det sades vara dåligt på att tolka 

handskrift och dessutom så fanns det inte så mycket dokumentation kring verktyget. 

Tesseract utvecklades av Hewlett Packard (HP) mellan 1985-1995 (Wikipedia.org 2010d). Efter detta 

bestämde sig HP att tillsammans med Universitetet i Nevada att släppa koden fri och Tesseract drivs 

nu på Google som ett program med öppen källkod. Tesseract har inget grafiskt användargränssnitt 

och passar därför bäst att använda bakom och tillsammans med andra program. Tesseract kan bara 

läsa tif-bilder, andra format behöver konverteras till tif. Då Tesseract fått bra betyg i Seilingers och 

UNLV’s studier, och uppnådde detta projekts kriterier gick det därför vidare till nästa del. 

Expervision kunde inte ta kommandon via kommandoprompt, och därför föll det verktyget bort. 

Verktygen ABBYY FineReader, OmniPage, ReadIris, Transym och PDF OCR-X var varken 

kompatibelt med Linux eller hade stöd för kommandoprompt, varför dessa också valdes bort.  

Precis som Ocrad och Tesseract uppfyllde Vividatas verktyg OCR Shop XTR projektets satta 

kriterier. OCR Shop XTR stödjer de skandinaviska språken och kan förutom tiff även läsa bland 

andra filformaten PDF och PNG (Vividata.com 2010). 

De tre OCR-verktyg som valdes ut för vidare tester var alltså Ocrad version 0.19, Tesseract version 

2.04 och OCR Shop XTR. Skillnaden mellan OCR Shop XTR, Ocrad och Tesseract var att OCR 

Shop XTR kostar att använda, men eftersom programmet är möjligt att testa under 30 dagar var det 

intressant att inkludera detta verktyg i testerna. 
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Tabell 4.3.1: Tabellen visar OCR-verktyg samt funktioner. 

Namn Språk Linux Kommando- 

prompt 

Gratis Test Upplärning TIF 

GOCR  X X X X  X 

Ocrad UTF8 X X X X X X 

OCRopus UTF8 X X X X X X 

CuneiForm se, no, dk X X X X  X 

Tesseract UTF8 X X X X X X 

Expervision se, no, dk X   X  X 

ABBYY FineReader se, no, dk    X  X 

OmniPage se, no, dk     X X 

ReadIris se, no, dk  /  X  X 

Transym se, no, dk   X   X 

PDF OCR-X se, no, dk   X    

Vividata: OCR Shop XTR se, no, dk X X  X X X 

 

4.4 Installation 

Istället för att testa på företagets utvecklingsserver installerades istället en virtuell maskin i Sun’s 

VirtualBox (för Windows XP) med Linux Ubuntu 9.10. Detta för att underlätta projektarbete på 

olika datorer och för att kunna göra testsystemet mer mobilt. 

Installation av OCR-verktyg hanterades i Ubuntus kommandoprompt. Information om hur 

installationen skulle genomföras fanns att läsa i medföljande manual, alternativt inuti en installations-

textfil i verktygets mapp. 
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4.5 Testning 

För att testa de utvalda verktygen togs inscannade tiff-dokument fram. De två testdokumenten består 

av ett maskinskrivet ansökningsbrev med handskriven underskrift (bilaga 1 och bilaga 2), samt en 

maskinskriven förstasida från ett CV (bilaga 3 samt bilaga 4). Dessa dokument scannades in i färg och 

i gråskala med hjälp av en Brother MFC-7420-scanner. För scanning användes programmet XSane 

0.996 med en upplösning på 300 dpi. Ljusstyrka och kontrast sattes till 0 och gamma sattes till 1, för 

att se till att dokumenten inte blev alltför mörka (tabell 4.5.1). 

 

Tabell 4.5.1: Tabellen visar inställningarna på de dokument som scannats in via XSane. 

 Färg Gråskala 

Scanmode 24 bit color True Grey 

Medium definition Full color range Full color range 

Scan resolution 300 dpi 300 dpi 

Gamma 1 1 

Brightness 0 0 

Contrast 0 0 

 

4.6 Digitalisering 

För att få digitaliseringen att fungera felfritt med alla dokument var konvertering av dokumentet en 

viktig del. Detta för att det inscannade dokumentet skulle vara felfritt och i rätt format. För att 

konvertera de inscannade tiff-filerna användes ImageMagick, en fri mjukvara som ligger under Gnu 

General Public License, för bildredigering via kommandoprompt (Imagemagick.com 2010). 

Konvertering av en tiff-bild via kommandoprompt skulle kunna se ut såhär: 

convert mapp/fil_att_konvertera.tiff -alpha off mapp/konverterad_fil.tif 

Ovanstående kommando användes till alla konverteringar, med modifiering på mapp och filnamn. -

alpha off såg till att pixlar inte var genomskinliga. 

För att kunna digitalisera efter konverteringen användas sedan andra kommandon i 

kommandoprompten. Dessa var olika beroende på vilket OCR-verktyg som används. 
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För att digitalisera med hjälp av Ocrad skrevs kommandot: 

tifftopnm mapp/fil_att_konvertera.tif | ocrad –format=utf8 -x mapp/digitaliserad_fil.txt 

För att digitalisera med hjälp av Tesseract skrevs kommandot: 

tesseract mapp/fil_att_konvertera.tif mapp/digitaliserad_fil 

För att digitalisera med hjälp av OCR Shop XTR skrevs kommandot: 

/opt/Vividata/bin/ocrxtr -language=swedish fil_att_konvertera.pdf 

För att mäta den tid det tog att utföra dessa kommandon lades ”time” till innan det kommando som 

skulle utföras. För utvärdering av den tid det tog att digitalisera ett dokument med hjälp av Tesseract 

skrevs därför: 

time tesseract mapp/fil_att_konvertera.tif mapp/digitaliserad_fil 

4.7 Avvikelser 

En del i detta projekt var implementation av OCR-verktyg i MyNetworks rekryteringssystem. Detta 

delmål frångicks helt en bit in i arbetet efter samrådan med företaget. Eftersom MyNetworks 

rekryteringssystem kommer att genomgå en del förändringar under sommaren och hösten ansågs det 

vara bäst att vänta med implementation tills det nya systemet var klart. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras projektets resultat och fokus ligger speciellt på Ocrad (version 0.19), 

Tesseract (version 2.04) och OCR Shop XTRs tolkning av testdokumenten (bild 5.1). 

 

 

 

 

 

Bild 5.1: Bilden illustrerar de två dokument som scannats in för testning (bilaga 1 och bilaga 3). 
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5.1 Måluppfyllelse 

Målet med detta projekt var att undersöka olika OCR-verktyg för att hitta och implementera det 

verktyg som når upp till satta krav för MyNetworks rekryteringssystem. Målet delades också in i 

mindre delmål: 

 Göra efterforskning kring vilka OCR-verktyg som finns samt vad de har för 

funktioner. 

Detta delmål är uppnått och kan läsas om i stycke 4.3 Urval. Dessutom finns det att beskåda 

i tabell 4.3.1. 

 Välja ut tre av de verktyg som har de funktioner som systemet kräver. 

Två stycken OCR-verktyg med öppen källkod samt ett verktyg man får betala för att få 

använda har valts ut. 

 Utföra standardiserade tester för att kunna avgöra vilket verktyg som ger säkrast och 

mest korrekt resultat vid dessa tester. 

Ett CV-dokument samt ett brev (se bilaga 1 – 4) har scannats in för att kunna tolkas av de 

tre utvalda OCR-verktygen. 

 Implementera valt OCR-verktyg i MyNetworks rekryteringssystem. 

Detta delmål är inte uppnått. 
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5.2 Testresultat 

För att utvärdera vilket OCR-verktyg som bäst passar för MyNetwork fick verktygen digitalisera ett 

inscannat maskinskrivet brev med 276 ord samt ett CV innehållandes 224 ord. Felstavade ord och 

överhoppade mellanrum räknades som fel. A och o istället för å, ä och ö räknades också som fel, 

men inte lika allvarliga då grunden för bokstaven ändå är rätt.  

Ocrad konverterade och digitaliserade brevet på 6,6 sekunder i färg och på 4,6 sekunder i gråskala. 

Antal korrekta ord låg på 66,7 % respektive 59,8 %. Tesseracts resultat på det scannade brevet var 

12,8 sekunder i färg och 9,5 sekunder i gråskala. Korrekta ord för Tesseracts del var 76,1 % i färg och 

77,9 % i gråskala. OCR Shop XTRs resultat för tiden låg på 17,6 sekunder för inscannat brev i färg 

och 11,5 sekunder när brevet var i gråskala. Antal korrekta ord var 65,2 % för färg och 54,3 % i 

gråskala.  

Resultaten för de tre OCR-verktygens prestationer vid digitaliseringen av brevet visas i tabell 5.2.1. 

 

Tabell 5.2.1: Visar resultat för digitalisering av maskinskrivet brev. 

Brev  

(276 ord) 

Korrekta ord Tolkning av äåö 

som aao 

Tid (konvertering + 

digitalisering) 

Ocrad, färg 66,7 % (184 st) 2,5 % (7 st) 6,647 s (4,543 s + 2,104 s) 

Ocrad, grå 59,8 % (165 st) 1,8 % (5 st) 4,632 s (3,350 s + 1,282 s) 

Tesseract, färg 76,1 % (210 st) 13,0 % (36 st) 12,794 s (4,756 s + 8,038 s) 

Tesseract, grå 77,9 % (215 st) 14,5 % (40 st) 9,541 s (3,092 s + 6,449 s) 

OCR Shop XTR, färg 65,2 % (180 st) 0,4 % (1 st) 17,62 s (3,452 s + 14,168 s) 

OCR Shop XTR, grå 54,3 % (150 st) 0,4 % (1 st) 11,531 s (1,225 s + 10,306 s) 
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Det inscannade CV-dokumentet hanterade Ocrad på 6,1 sekunder i färg och på 4,6 sekunder i 

gråskala. Ocrad läste 70,1 % rätt på orden i CVt med färg och 57,1 % rätt när det kom till gråskala. 

Tesseract läste CV-dokumentet i färg på 11,7 sekunder och i gråskala tog det 9,5 sekunder. Tesseract 

kunde utskilja 71,9 % korrekta ord i färg och 68,3 % korrekta ord i gråskala. För OCR Shop XTR tog 

det 14,3 sekunder att hantera CVt i färg och 12,1 sekunder att hantera det i gråskala. OCR Shop XTR 

fick fram 47,3 % korrekta ord för färgdokumentet medan samma resultat för gråskala låg på 45,5 %. 

Tabell 5.2.2 visar resultatet av konvertering och digitalisering av det inscannade CV-dokumentet. 

 

Tabell 5.2.2: Visar resultat för digitalisering av maskinskrivet CV. 

CV 

(224 ord) 

Korrekta ord Tolkning av åäö 

som aao 

Tid (konvertering + 

digitalisering) 

Ocrad, färg 70,1 % (157 st) 1,8 % (4 st) 6,132 s (4,258 s + 1,874 s) 

Ocrad, grå 57,1 % (128 st) 1,8 % (4 st) 4,155 s (2,958 s + 1,197 s) 

Tesseract, färg 71,9 % (161 st) 12,9 % (29 st) 11,712 s (4,284 s + 7,428 s) 

Tesseract, grå 68,3 % (153 st) 13,8 % (31 st) 9,455 s (3,063 s + 6,392 s) 

OCR Shop XTR, färg 47,3 % (106 st) 3,1 % (7 st) 14,257 s (2,116 s + 12,141 s) 

OCR Shop XTR, grå 45,5 % (102 st) 0,0 % (0 st) 12,091 s (1,167 s + 10,924 s) 
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5.2.1 Ocrad 

Ocrad är det verktyg som presterar näst bäst i antal korrekta ord, men också det verktyg som arbetar 

snabbast.  

I bild 5.2.1.1 visas utskriften från digitalisering av inscannat brev i färgskala. Fel är markerat med rött 

och fel där å, ä och ö har ersatts med a eller o är markerat med gult. 

 

Bild 5.2.1.1: Resultat för digitalisering av inscannat brev i färg med hjälp av Ocrad. 

 

För mer resultat av Ocrads digitalisering, se: 

 Bilaga 5 för brev i gråskala 

 Bilaga 8 för CV i färg 

 Bilaga 11 för CV i gråskala 
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5.2.2 Tesseract 

Tesseract är det verktyg som visar bäst resultat, trots att det inte kan skriva ut å, ä och ö. Tesseract är 

också det verktyg som är näst snabbast.  

Nedan, i bild 5.2.2.1, visas digitaliseringen av brev i färgskala med hjälp av Tesseract. Precis som i 

Ocrads utskrift så markeras fel med rött samt fel på skandinaviska tecken med gult. 

 

Bild 5.2.2.1: Resultat för digitalisering av inscannat brev i färg med hjälp av Tesseract. 

 

För mer resulat av Tesseracts digitalisering, se: 

 Bilaga 6 för brev i gråskala 

 Bilaga 9 för CV i färg 

 Bilaga 12 för CV i gråskala 
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5.2.3 OCR Shop XTR 

Betalverktyget OCR Shop XTR, som ska kunna läsa å, ä och ö, är det verktyget som är långsammast 

och presterar sämst i antal korrekta ord.  

Resultat av OCR Shop XTRs digitalisering av inscannat brev i färgskala finns att beskåda i bild 

5.2.3.1. Precis som tidigare markeras fel med rött och fel på å, ä och ö markeras med gult. 

 

Bild 5.2.3.1: Resultat för digitalisering av inscannat brev i färg med hjälp av OCR Shop XTR 

 

För mer resulat av OCR Shop XTRs digitalisering, se: 

 Bilaga 7 för brev i gråskala 

 Bilaga 10 för CV i färg 

 Bilaga 13 för CV i gråskala 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras arbetet, resultatet och de slutsatser och åsikter som undertecknad har om 

detta arbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

Tesseract var det verktyg som presterade bäst i alla test, trots att det också var det verktyg som hade 

svårast för att hantera å, ä och ö. Ocrad och OCR Shop XTR var ganska lika i sina resultat, men 

Ocrad visade ändå på snäppet bättre siffror.  

Värt att notera är också att det är antal korrekta ord som räknas och inte fel i tabell 5.2.1 och 5.2.2. I 

Tesseract och Ocrad gick det lätt att räkna antal fel, men OCR Shop XTR lade till tecken och flyttade 

runt ord, varför det var svårt att avgöra antal fel som OCR Shop XTR gjorde. Denna betraktelse, 

med antal korrekta ord, underlättar dock för att se vilket resultat ett verktyg skulle få om det kunde 

klara/tränas att tolka å, ä och ö rätt. Tesseract skulle således kunna få 80-90 % rätt i dessa tester, 

medan Ocrad och OCR Shop XTRs resultat bara skulle förbättras med några procent. 

Tidsmässigt utklassade Ocrad både Tesseract och OCR Shop XTR. En genomgående trend är att det 

går snabbare för verktygen att hantera dokument i gråskala, även om det bara rör sig om några 

sekunder.  

I tidtagningen räknas både den tid det tar att konvertera och den tid det tar att digitalisera 

dokumentet. Konvertering är nödvändigt för att säkerställa att dokumentet som ska digitaliseras 

fungerar.  

Jag stötte på problem när det kom till digitalisering med hjälp av OCR Shop XTR. Enligt supporten 

på ViviData låg problemet i tiff-dokumentet och det löstes bäst med hjälp av konvertering till pdf-

format. För att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden, och för att se till att dokumentet 

är i rätt format, samt lätt att läsa, rekommenderar jag konvertering innan digitalisering, även för 

digitalisering med hjälp av Ocrad och Tesseract. Dessa två får dock bara en konvertering till tif, då 

verktygen föredrog denna filändelse framför tiff. För att underlätta läsning av dokumenten kan 

möjligtvis fler inställningar läggas till i konverteringen, eventuellt ökad ljusstyrka och kontrast för att 

skilja och uttyda tecknen bättre. Detta är dock inget som jag har testat i det här projektet. 

Det OCR-verktyg som jag tillsammans med företaget ansåg vara bäst av de tre var Tesseract. Det var 

det verktyg som arbetat mest felfritt, även om det inte var det snabbaste. Ett felfritt resultat var mer 

viktigt än den tid det tar att digitalisera ett dokument. Om man bara kan få Tesseract att läsa och 

skriva å, ä och ö, så skulle det utan tvekan vara det bästa verktyget. I och med att man kan träna upp 

Tesseract i att tolka tecken ansåg vi det vara det bästa verktyget. Det ryktas även om att Tesseract 3.0 

kommer att bli kompatibelt med svenska (Google.com 2010). 
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6.2 Medgång och motgång 

Vid projektets start var jag inte särskilt van vid att arbeta i Linux. Det tog därför tid att komma in i 

det hela och hantera program. Man kan exempelvis inte bara installera ett OCR-verktyg, utan det 

krävs att vissa grundfunktioner och program finns installerat först. Vid sådana tillfällen var det bra att 

ha en handledare att fråga om program, kommandon, med mera. 

En svårighet jag stötte på i projektet var att hitta bra litteratur om ämnet. Några få böcker om OCR 

fanns att köpa, men dessa kostade från 700 kr upp till 2700 kr. Jag var dock inte beredd på att ta reda 

på om informationen inuti dessa böcker var värd den kostnaden. För att finna fakta och referenser 

har jag därför använt mig av sökmotorer. Några av mina referenser är Wikipedia-sidor, och jag är 

medveten om att informationen där kan komma att ändras, trots det har jag valt att använda mig av 

dessa källor då det inte funnits lättare och bättre information att tillgå. 

En annan motgång, som jag upplevde som en av projektets mest tråkiga motgångar, var att inte 

kunna implementera OCR-verktyget i MyNetworks rekryteringssystem. Vid arbetets slut hade det 

varit kul att kunna presentera en färdig produkt. Samtidigt är det viktigt att produkten blir bra och 

inte bara kastas in i systemet. Eftersom strukturen för MyNetworks rekryteringssystem kommer att 

ändras i sommar/höst passar inte en implementation av OCR just nu. Men det står klart att Tesseract 

kommer att användas. 

En motgång av mindre storlek, som gått att lösa, var när jag fick problem med att digitalisera 

dokument med hjälp av OCR Shop XTR. Eftersom det är ett verktyg man får betala för bestämde jag 

mig för att skicka e-post till supporten och samtidigt testa hur snabba de var på att svara. Jag skickade 

mitt mail på kvällstid, runt klockan 23.00, och fick svar ett dygn senare. Med tanke på att de befinner 

sig i USA antar jag att det är inom ganska rimlig tid, då de ligger 9 timmar efter oss i Sverige. 

Problemet löstes genom att konvertera tiff-dokumentet till pdf-format. Exakt vad för fel det var på 

det specifika tiff-dokumentet var inte klart, men efter en konvertering till pdf fungerade 

digitaliseringen som den skulle. 

En medgång jag minns med glädje är den första gången som jag testade Ocrad och fick ut ett resultat. 

Jag skapade ett dokument där jag skrev ”Elin” (bild 6.2.1), för hand i programmet Gimp, som jag 

sedan förvandlade till tif. Sedan lät jag Ocrad digitalisera det och resultatet blev just ”Elin”. 

 

 

Bild 6.2.1: Bilden illustrerar den data som skickades in i Ocrad vid en av de första testerna. 
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6.3 Nyförvärvade kunskaper 

 Kunskaper om OCR och dess funktioner. 

 Djupare kunskap om Ocrad, Tesseract och OCR Shop XTR. 

 Djupare kunskap om hantering av Linux-servrar. 

 Kunskap om bildhantering i programmet ImageMagick 

6.4 Förslag till vidareutveckling 

I och med att detta projekt inte har resulterat i någon implementation kommer det att ha stort fokus i 

fortsatt vidareutveckling. Träning av Tesseract, för att få det att förstå specialtecken, såsom å, ä och ö 

är också ett viktigt projekt när det kommer till vidareutveckling. 

Den digitaliserade data man får ut från OCR-verktyget kan användas till mycket. Tanken i det här 

projektet var att låta arbetsgivare digitalisera fysiska ansökningar inskickade via post. 

En annan tanke, som också har nämnts tidigare i rapporten, är att låta arbetssökande ladda upp sina 

CV för automatisk ifyllning i rekryteringssystemets CV-fält. På så sätt kan man spara den tid det tar 

för kandidaten att manuellt skriva in all information. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Testdokument – Brev, färg 
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8.2 Bilaga 2: Testdokument – Brev, gråskala 
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8.3 Bilaga 3: Testdokument – CV, färg 
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8.4 Bilaga 4: Testdokument – CV, gråskala 
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8.5 Bilaga 5: Brev, gråskala – Ocrad 
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8.6 Bilaga 6: Brev, gråskala – Tesseract 
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8.7 Bilaga 7: Brev, gråskala – OCR Shop XTR 
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8.8 Bilaga 8: CV, färg – Ocrad 
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8.9 Bilaga 9: CV, färg – Tesseract 
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8.10 Bilaga 10: CV, färg – OCR Shop XTR 
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8.11 Bilaga 11: CV, gråskala – Ocrad 
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8.12 Bilaga 12: CV, gråskala – Tesseract 
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8.13 Bilaga 13: CV, gråskala – OCR Shop XTR 
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