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Abstract 
This report is about examining the fields of machine learning and digital marketing, using 
machine learning as a tool to predict churn in a new domain of companies that do not track 
their customers extensively, i.e where behaviour data is discontinuous. 
 
To predict churn relatively simple out of the box models, such as support vector machines 
and random forests, are used to achieve an acceptable outcome. To be on par with the 
models used for churn prediction in subscription based services, this report concludes that 
more research has to be done using more effective evaluation metrics. 
 
Finally it is presented how these discoveries can be commercialized and the business 
related benefits of using churn prediction for the employer Sellpy. 
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Ordlista 
● Churn kan till svenska översättas som “kundbortfall”. Översättningen till svenska är 

dock inte perfekt, då churn även är ett verb i engelskan, vilket inte är fallet i den 
svenska översättningen. 

● Observationer är ett begrepp inom maskininlärning som syftar till de olika 
datapunkter som maskininlärningen utförs på.  

● Särdrag är ett begrepp inom maskininlärning som syftar till de olika egenskaper en 
viss observation har. Det är bland särdragsinformationen som 
maskininlärningsmodellen försöker finna mönster. 

● Etikett är ett begrepp inom maskininlärning som syftar till den grupp där en 
observation förutspås ingå. 

● Overfitting är ett begrepp inom maskininlärning som innebär att en modell är så 
pass bunden till den data den tränats påt den inte fungerar i mer generella fall. 

● Support vector machine , eller SVM, är en slags maskininlärningsmodell. 
● Random forests är en slags maskininlärningsmodell. 
● Beslutsträd är en svensk översättning av decision tree. En graf som kan 

representera en serie av händelser. Olika händelser representeras som grenar och 
deras konsekvenser som löv. 

● Python är ett programmeringsspråk vilket har goda förutsättningar för att på ett 
enkelt sätt utföra maskininlärning. 

● Scikit, eller scikit-learn, är ett bibliotek för att utföra maskininlärning i Python. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett företags kostnader för marknadsföring är ofta en stor del i budgeten och ju yngre 
företaget är, desto mer måste spenderas för att bygga ett varumärke. Att nå ut till fler kunder 
är givetvis ett kriterium för att ett företag ska kunna expandera, men viktigt är även att 
behålla de kunder som företaget redan har en relation till. I termer av resurser är dock det 
ena alternativet mycket billigare än det andra. Det råder konsensus om att kostnaden för att 
ackvirera en ny kund är minst fem gånger större än än kostnaden för att hålla kvar samma 
kund (Gallo 2014). Denna balans verkar vid första anblick inte optimal, vilket också t.ex 
Pfeifer (2005) menar. Ändå läggs stort fokus på just anskaffandet, kontra kvarhållandet, av 
kunder (Ratcliff 2014). Det skulle kunna argumenteras för att denna obalans beror på att 
marknadsföringsområdet är starkt präglat av just anskaffning av kunder och att det helt 
enkelt inte finns lika många verktyg för att bibehålla en kund. 
 
Historiskt sett kan det hända att analys av befintliga kunders användarmönster av en viss 
tjänst har varit ett omfattande arbete, men idag ser situationen annorlunda ut. Data från 
automatisk loggning av hur en kund interagerar med ett företag via köptillfällen, kundservice 
och support, tillsammans med metadata om kunden, målar upp precisa mönster av en kunds 
beteenden. Jämförs många sådana mönster kan analysmodeller skapas, vilka förutspår hur 
en kund kommer bete sig i framtiden - givet ett beteende idag. Sådana, så kallade 
maskininlärningsmodeller, borde rimligtvis vara ett kraftfullt verktyg i ett företags arbete med 
att behålla kunder. Kombineras en förutsägelse om framtida beteenden hos kund med viss 
insats från företagets sida, så kan kanske händelseförloppet förändras till att kunden 
fortsätter i en annan bana än den först hade tänkt sig. 

1.2 Introduktion 
Sellpy är en svensk start-up, grundat år 2014, vars affärsidé går ut på att sälja ägodelar som 
privatpersoner inte längre behöver. Företagets framgångsfaktor kan sägas ligga i att man 
jobbar från ax till limpa, det vill säga att de hämtar upp, sorterar ut, prissätter, marknadsför 
och säljer ägodelar, medan konkurrenter endast gör något eller några utav dessa steg. 

1.3 Uppdragsgivarens intresse 
I huvudsak kan det sägas att Sellpy är i behov av ett kontinuerligt inflöde av två typer av 
kunder: säljande kunder och köpande kunder. Säljande kunder är alltså de personer som 
skickar in ägodelar de inte längre vill ha och köpande kunder köper dessa ägodelar. Visst 
överlapp finns mellan de två grupperna, men i stort sker marknadsföring mot de båda 
separat. Dock sker försäljningen av ägodelarna delvis genom den svenska e-handelsplatsen 
Tradera, vilket innebär att den delen av marknadsföringsarbetet som riktar sig mot köpande 
kunder är outsourcat. 
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Situationen med gruppen av säljande kunder ser annorlunda ut. I dagsläget förlitar sig Sellpy 
på traditionella metoder för att marknadsföra sig mot framtida säljande kunder. I detta ingår 
fysiska tryck-kampanjer, riktade Google ad:s såväl som kampanjer via Facebook. Med 1.1 
som bakgrund kan det konstateras att verktyg för att bibehålla kunder bör vara av starkt 
intresse för företaget då de idag framför allt ägnar sig åt marknadsföring för att förskaffa nya 
kunder.  
 
Rapporten kommer därför att fokusera på gruppen av säljande kunder, vilka fortsättningsvis 
benämns förkortat som “kunder” och tanken är att undersöka om maskininlärning kan vara 
ett effektivt hjälpmedel för att minska arbetet som behövs för att marknadsföra sig mot 
dessa.  

1.4 Avgränsning och frågeställning 
Målet med arbetet som presenteras i den här rapporten är att studera hur maskininlärning 
kan användas som ett hjälpmedel i ett företags arbete att bibehålla en relation med individer 
som redan varit kontakt med företaget tidigare. Viss forskning har gjorts på området, men då 
mest inom segmentet av företag som säljer en prenumeration av något slag. Detta arbete 
kommer inte fokusera på ett sådant företag, utan istället på typen av företag där kontakten 
med de som nyttjar tjänsten är mer sporadisk, dvs. där insamlad data kring kundbeteende är 
diskontinuerlig.  
 
Vidare kommer rapporten formellt att fokusera på säljande kunder till en tjänst, huruvida 
denna relation skiljer sig rent praktiskt från relationen till köpande kunder, eller om resultaten 
går att direkt översätta mellan de båda, ligger utanför rapportens omfattning.  
 
Från dessa avgränsningar formuleras den frågeställning som rapporten ämnar undersöka: 
 

“Kan maskininlärning användas för att förutspå churn för en tjänst eller produkt med 
diskontinuerlig beteendedata ?“ 

1.5 Syfte 
Det önskade resultatet är ett verktyg som kan användas för att balansera ut kvoten i 
marknadsföringskostnader mellan anförskaffandet och bibehållandet av kunder. Detta så till 
den grad att det inte längre är lönsamt att lägga mer pengar på bibehållandet av dessa 
individer. 
 
Konkret innebär detta att först och främst tolka churn i detta specifika fall. Därefter ska 
beteendedata från ovan nämnda tjänst samlas in och tolkas. Utifrån detta, samt baserat på 
önskat användningsområde, ska en lämplig maskininlärningsmodell tränas och därefter 
appliceras på datan. Den stora utmaningen med denna process är huruvida beteendedatan 
från denna tjänst kommer räcka för att ge ett tillfredsställande resultat. 
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Ur ett vetenskapligt perspektiv ämnar rapporten till att ytterligare binda ihop akademi med 
kommersiell verksamhet. Detta genom att vidare koppla ihop ett av datalogins mest 
kommersiellt tillämpbara verktyg med klassisk marknadsföringsteori.  

1.6 Utvecklad problemformulering 
Följande frågor är en utveckling av frågeställningen från 1.4 och är de frågor denna rapport 
ämnar att besvara. 
 

- Går det med hjälp av maskininlärningsmetoder förutspå churn för en tjänst med 
diskontinuerlig beteendedata? Dessutom, vilken av 2 olika metoder fungerar bäst i 
detta specifika fall? 

 
- Hur kan den underliggande kunddatan ha påverkat resultatet av arbetet? 

 
- Vad finns det för företagsekonomiska argument till att förbättra förutspående av 

churn? 
 
Samtliga av dessa  frågor behandlas i avsnitt 5.  

1.7 Etik och samhällsaspekter 
Under arbetets gång kommer data kring Sellpys kunder att bearbetas. Eftersom resultatets 
användbarhet för uppdragsgivaren kräver att given beteendedata kan spåras tillbaka till 
berörd kund, kan datan inte helt anonymiseras. I rapporten kommer dock enbart 
icke-specifik kunddata att presenteras, så att Sellpys kunders integritet bevaras. Värt att 
nämnas är dock den känsligaste data som erhållits är den om kundens förnamn, 
postnummer och mailadressändelse. Mer specifik data än så ansåg varken 
rapportförfattarna eller Sellpy vara nödvändig. 

2. Teori 

2.1 Churn 
Churn är ett begrepp inom marknadsföringen och innebär, i sin grundläggande definition, att 
en individ slutar använda sig av något - det kan vara en produkt eller en tjänst. (Davis 2012). 
Fastän begreppet är applicerbart inom all affärsverksamhet, skiljer sig den specifika 
definitionen från fall till fall. Det faller sig rent intuitivt att ett företag som exempelvis Netflix 
inte definierar churn på samma sätt som Apple gör det, helt enkelt för att deras 
affärsmodeller ser helt olika ut - vilket historiskt sett också har lett till konflikt (SCAC 2005). 
 
I den klassiska marknadsföringen har churn på individnivå inte varit det huvudsakliga 
fokuset, utan istället har det ofta uttryckts som ett procentuellt tal över hur många kunder 
som förloras över en given tidsperiod och kallas då churn-rate (Davis 2012). En klassisk 
sådan definition för ett tjänsteföretag är exempelvis: 
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hurn rate C =  (Antal kunder som slutar använda tjänsten under en given tidsperiod)
(Antal kunder som använde tjänsten vid början av en given tidsperiod)  

 
I det här arbetet studeras dock churn för varje enskild individ med hjälp av maskininlärning, 
vilket då kräver att den grundläggande definitionen används. Följande definition kommer att 
användas för att avgöra om en kund till Sellpy ska betraktats ha förlorats eller inte:  
 
“Om individ X inte har skickat in produkter till Sellpy inom Y dagar, är den att betrakta som 
förlorad ” 

2.2 Maskininlärning 
“Maskininlärning, inom datavetenskapen studiet av algoritmer för datorinlärning baserat på 

stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och prognoser.”  
- Nationalencyklopedin, Maskininlärning 

 
Definitionen från NE är formell och gör inte området rättvisa. En mer konkret definition ges 
av Tom M. Mitchell i boken Machine Learning (1997): “The field of machine learning is 
concerned with the question of how to construct computer programs that automatically 
improve with experience“. Andra väljer att istället försöka förklara vad inlärning egentligen 
betyder och vad det innebär att en maskin kan lära sig något (Marsland 2015) 
 
Definitionerna skiljer sig lite beroende på ur vilket perspektiv man tittar och ur vilken ände 
som man försöker förklara ämnet, men det definitionerna har gemensamt är att 
maskininlärning handlar om datadrivna modeller som förbättras över tid. Detta kan ställas i 
kontrast mot traditionell regelstyrd programmering, där en algoritm bibehåller samma grad 
av effektivitet som den hade då den skrevs - oavsett vilken data som passerar igenom den. 

2.2.1 Träningsdata och testdata 
Maskininlärning består av två huvudfaser och för att utföra dessa faser måste datan delas in 
i tränings- och testdata. Den första fasen nyttjar träningsdatan för att låta modellen tränas i 
att upptäcka samband. I den andra delen utvärderas modellen med hjälp av testdatan och 
modellen för försöka klassificera testdatan enligt vad den lärt sig i träningsfasen. Det är 
viktigt att inte blanda ihop tränings- och testdata för att motverka att modellen inte fungerar i 
generella fall utan endast med denna specifika data, detta kallas overfitting (Mitchell 1997). 

2.2.2 Förbehandling 
En del av maskininlärningsprocessen är förbehandling av data, det innebär att rådata 
översätts till ett format som den matematiska maskininlärningsmodellen kan tolka.  
 
Ett steg i förbehandlingen av data är hanteringen av obalanserade klasser, det vill säga när 
förekomsten av en viss typ etikett förekommer fler gånger än en annan. Vissa modeller, 
exempelvis Random forests som presenteras i 2.2.6, hanterar inte sådana dataset (Xie et al. 
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2009) och därför behöver klasserna jämnas ut. För detta finns två tillvägagångssätt, 
balansering och viktning. 
 
Balansering hanterar problemet genom att sampla från den överrepresenterade etiketten för 
att skapa ett artificiellt balanserat dataset som modellen sedan tränas på. Viktning är en 
annan metod där etiketterna tilldelas vikter omvänt proportionellt stora mot sin förekomst. 
Vid träning kommer då modellen att hårdare bestraffa missklassificering av den mindre 
frekvent förekommande etiketten. Vilken av metoderna som lämpar sig bäst beror på modell 
och sammanhang. 

2.2.3 Korsvalidering 
Med hjälp av korsvalidering mängden tränings- och testdata maximeras och den behöver 
inte delas upp i två grupper om tränings- och testdata. Alla delar av datan får agera tränings- 
och testdata i olika omgångar. På så vis blir korsvalidering en metod för att träna en generell 
metod och motverka overfitting. Korsvalidering används som ett sätt att dela upp datan, i k 
antal delar där 1 del åt gången av dessa k delar motsvarar testdatan. Resterande  k-1 delar 
utgör träningsdata. För varje del testdata ges därför k-1  antal resultat, och för denna del 
testdata tas genomsnittet för de olika k-1  träningsfallen. På detta vis utvärderas modellen 
med en maximal del test- och träningsdata och all data kommer vid något tillfälle tillhöra 
respektive av dessa grupper (Kohavi 1995). 
 
I stratifierad korsvalidering byggs de olika k-delarna upp på så vis att varje del har samma 
fördelning mellan olika etiketter som datan i sin helhet. 
 
Det negativa med korsvalidering är att det är mer tidskrävande då samma data tränas och 
testas flera gånger om. 

2.2.4 Övervakad och oövervakad inlärning 
Maskininlärning kan delas upp i övervakad och oövervakad inlärning. Denna rapport syftar 
till att utföra övervakad inlärning, vilket innebär att den data en modell tränas med försöks 
knytas till förutbestämda etiketter - istället för oövervakad inlärning där etiketterna upptäcks 
med inlärningsprocessen (Michie et al. 1994). 
 
Inom gruppen av övervakade algoritmer, tränas alltså modellerna med hjälp av 
uppsättningar av parvisa datapunkter Xi  och yi .  Xi  är en matris bestående av ett godtyckligt 
antal särdrag och observationer och yi  är den tillhörande etiketten som den tränade modellen 
sedan ska försöka förutspå.  
 
I denna rapport är de förutbestämda etiketterna “churn” och “ej churn” vilket alltså är vad 
som försöks förutspå. 

2.2.5 Support vector machines 
En support vector machine, eller SVM, är en typ av statistisk maskininlärningsmodell som 
anses vara en av de bästa “out of the box”-klassificerarna (James, et al. 2014). Modellen 
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påbörjades rent teoretiskt av Fisher på 30-talet, utvecklades sedan praktiskt av Vapnik och 
Chervonenkis under 60-talet (Cortes och Vapnik 1995) och fick sedan genomslag när den 
blev populär inom datalogisamfundet under 90-talet.  
 
Den teoretiska bakgrunden till SVMs bygger på maximal marginalklassificering, vilket 
handlar om att dela upp två linjärt separerbara grupper med den linje som har den största 
marginalen till träningsdatan. Modellen generaliserar linjärt separerbar data väl, men 
fungerar alltså inte alls för icke linjärt separerbar data. 
 
 

 
Figur 1. I bilden till vänster ses tre linjer som alla delar de två grupperna linjärt. Bilden till höger visar 
den linje med störst marginal till de båda grupperna och därför generalserar bäst. 

 
 
SVM är en generalisering av denna enkla modell och kan, genom att använda så kallade 
kärnfunktioner, även appliceras på ej linjärt separerbar data (James, et al. 2014). Intuitivt 
kan det beskrivas som att en SVM klassificerar data genom att betrakta indata (X1,X2,...,Xi ) 
som vektorer i ett s-dimensionellt rum, där s är antalet särdrag,  avbildar dem på ett rum - 
med teoretiskt oändligt många dimensioner - sådant att det går att separera två kategorier 
med ett linjärt hyperplan (James et al. 2014). Det optimala hyperplanet är, på samma sätt 
som i fallet med maximal marginalklassificering, det plan som har den största marginalen till 
träningsdatan. 
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Figur 2. Bilden till vänster visar två grupper av linjärt ej separerbar data i ett tvådimensionellt rum. I 
bilden till höger har datan avbildats i tre dimensioner och går nu att separera med ett linjärt plan. 
 
De kärnfunktioner som finns att välja mellan är linjär-, polynomisk- och RBF-kärnorna 
Den kärnfunktion som kommer användas i denna rapport är RBF-kärnan (Radial Basis 
Function), även kallad den Gaussiska kärnan. Teoretiskt går det inte att på förhand veta 
vilken kärna som passar bäst för ett givet maskininlärningsproblem, det har dock visats att 
både den linjära- och den polynomiska kärnan endast är specialfall av RBF-kärnan (Hsu, 
Chang och Lin, 2016). Formeln för RBF-kärnan ser ut som nedan.  

(x , ) xp(− )K i xj′ = e γ ∑
p

j=1
(x )ij − xi j′

2  

 
För att optimera modellen måste två parametrar C och 𝞬 väljas med omsorg. 

● 𝞬 är RBF kärnans enda fria parameter och definierar hur stor påverkan en enskild 
observation har på sin omgivning.  

● C är den generella kostnadsparametern som avgör hur pass strikt gränsen mellan 
klasserna blir. Ett högt C straffar missklassificeringar i hög grad och sålunda komma 
en “hård” gräns skapas. Vice versa gäller att en “mjuk” gräns skapas vilket innebär 
att avstickare tillåts hamna på fel sida av hyperplanet till fördel för en bättre 
generalisering. 

 
Figur 3. De tre bilderna visar avgränsing av samma data givet olika värden på kostnadsparametern C. 
Till vänster är C=1000 och få missklassificeringar tillåts, till höger är C=0,1 och fler observationer 
tillåts hamna på andra sidan avgränsningen. 
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2.2.6 Random forests 
Random forests är, likt SVM, en statistisk maskininlärningsmodell och introducerades av 
Breiman 2001. Modellen är användarvänlig och tålig mot överträning (Liaw & Wiener 2002). 
Slumpmässigheten i sig bidrar med “bagging” vilket innebär att brus i datan kommer att 
spela mindre roll - alltså att datan kommer att ha en mindre varians (Xie et al. 2009). En stor 
del av algoritmens noggrannhet ligger i att de slumpmässigt genererade träden analyserar 
hur vanligt förekommande de olika etiketter är (Breiman 2001). 
 
Modellen observerar datapunkter och använder statistik för att förutspå vilket utfall som är 
troligast. Om den ursprungliga datan representeras av matrisen D nedan kommer denna 
delas upp i k stycken submatriser (S1,S2…,Sk). I detta exempel består datan av tre särdrag 
A, B och C och m antal observationer. Den fjärde kolumnen i matriserna representerar 
klassificeringen (etiketten) av den specifika observationen. 

Figur 4. Illustration över hur en matris D, med tre särdrag och tillhörande etikett i m observationer, 
delas upp i k stycken undermatriser. 
 
Varje matris S kommer därefter användas som underlag för att bygga ett ett så kallat 
beslutsträd. Ett beslutsträd bygger på observerade mönster bland data i respektive matris S. 
Rent grafiskt kan ett beslutsträd representeras som figuren nedan. 
 

 
Figur 5. Ett exempel på beslutsträd som visar hur modellen etiketterar en observation utefter en logisk 
beslutsföljd kring särdragen FA och FC . 
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Då varje matris S motsvaras av ett beslutsträd ges k antal klassifikationer då modellen körs. 
Den klassifikation, det vill säga den etikett, som flest träd anser trolig kommer att motsvara 
modellens slutgiltiga förutsägelse.  
 
Enligt Xie et al. fungerar modellen sämre då datan är obalanserad, det vill säga då datan har 
en ojämn fördelning av de olika etiketterna. För att lösa detta problem kan viktade random 
forests eller balanserade random forests användas. Viktade random forests tilldelar en vikt 
till respektive etikett och den underrepresenterade etiketten viktas högre. Ett problem med 
detta är väldigt specifika fall som inte alls representerar datan som helhet kan uppfattas göra 
det. Balanserade random forests skapar å andra sidan, med hjälp av den redan givna datan, 
artificiella datapunkter. På så vis kan den jämna ut kvoten mellan etiketterna (Chen et al. 
2004). Enligt Chen et al. finns det dock inget som pekar på att någon av dessa är bättre än 
den andra, så länge någon används. 

2.3 Utvärdering av maskininlärningsmodeller 
För att kunna veta om en tränad modell lyckas generalisera väl utifrån given data, krävs det 
ändamålsriktiga mätetal. Med detta menas att en modell kan till synes prestera väl, men 
ändå inte uppfylla de från början uppsatta målen - detta till följd av att måtten som man 
utvärderar och optimerar sin modell utifrån mäter något annat än vad som är tänkt. Samtliga 
underrubriker nedan utgår från definitioner av Sokolova och Lapalme (2009).  

2.3.1 Precision 
Precision kan användas i klassificeringsfall med två olika etiketter och anger andelen fall 
som klassificerats korrekt som positiva dividerat med det totala antalet positivt klassificerade 
fall enligt modellen. Formeln för precision ser ut som nedan. 
 

P = True positives
T rue positives + False positives  

2.3.2 Täckning 
Likt precision används täckning i binära fall och anger antalet fall där klassificerats korrekt 
som positiva dividerat med antalet korrekt positivt klassificerade fall adderat med de fall då 
modellen klassificerat felaktigt som negativa. Formeln för täckning ser ut som nedan. 
 

R = True positives
T rue positives + False negatives  

2.3.3 F1 
För att ha ett balanserat mätetal som tar hänsyn till både precision och täckning används 
F1-värdet. F1-värdet definieras enligt nedan. 

1  F =  1
( + )1
P

1
R
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2.3.4 Confusion matrix 
En confusion matrix, eller sammanblandningsmatris, är ett verktyg som tydliggör hur en 
modell har klassificerat given testdata. I ett binärt klassificeringsproblem fås fyra kateogrier: 
sanna positiva (TP), falska positiva (FP), sanna negativa (TN), samt falska negativa (FN) 
 

 
Figur 6. Illustration över en confusion matrix. En rad motsvarar den sanna etiketten och en kolumn 
anger vilken etikett som förutspåddes 

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras arbetets tillvägagångssätt och de metoder som användes för att 
få fram resultaten som presenteras i avsnitt 4. 

3.1 Förarbete och litteraturstudie 
Först genomfördes en inledande undersökning hos uppdragsgivaren Sellpy. I samtal med 
ansvarig för dataanalys diskuterades vilket område inom bolaget som skulle ha störst nytta 
av förutsägelse av churn och om det fanns tillräckligt med insamlad data kring detta område. 
 
Valet föll på segmentet av säljande kunder i Sellpys verksamhet, det vill säga de individer 
som väljer att använda sig av Sellpy som tjänst och skickar in ägodelar för Sellpy att försöka 
sälja. Eftersom en strid ström av dessa individer är nödvändigt för att företaget ska ha en 
affär, faller det sig naturligt att använda maskininlärning för att förutspå om extra resurser 
behöver allokeras för att någon av dessa individer ska återkomma som kund.  
 
Det visade sig dessutom att företaget hade samlat på sig data från dessa leveranser sen 
september 2014, vilket bedömdes vara tillräckligt för att kunna utföra analys på. Denna data 
finns lagrad i databaser hos företaget och ansvarig för dataanalys tog här på sig ansvaret att 
sammanställa datan till en excelfil som sedan skickades till rapportförfattarna. 
 
För att vidare kunna bedöma lämpligheten i datan och genomföra adekvat analys på denna, 
gjordes en fördjupad litteraturstudie inom maskininlärning. Här användes primärt sökmotorn 
Primo, tillhandahållen av KTHs bibliotek, men också Google Scholar och så kallade MOOC:s 
(Massive Open Online Course) som Coursera och Udacity för att hämta 
instuderingsmaterial. De sökfraser som skickades till dessa var inledningsvis relativt 
generella såsom “machine learning algorithms for churn prediction” och allt eftersom 
relevant information kring ämnet har hittats så har nya, mer specificerade, sökfraser 
använts. 
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Under litteraturstudiens gång kom tillvägagångssätt för själva maskininlärningen upp som 
ämne för diskussion ett antal gånger. Det finns flertalet sätt att genomföra maskininlärning 
på, allt från på egen hand programmerade algoritmer - till öppen källkods-projekt såsom 
Weka och Scikit - till kommersiella tjänster såsom Microsoft Azure och Amazon Machine 
Learning. Valet föll till slut på Scikit-learn, som är ett bibliotek för maskininlärning och analys 
i programmeringsspråket Python. Biblioteket är öppen källkod och är initialt utvecklad i ett 
projekt på Google. Anledningen till valet kan härledas till dels att biblioteket är enkelt att 
använda med en rigorös dokumentation, dels att Sellpy i dagsläget redan har ett antal 
modeller utvecklade i biblioteket. 

3.2 Val av modell 
För detta arbete används maskininlärningsmodellerna SVM och random forests. Detta på 
grund av att de är väl beprövade i andra arbeten där maskininlärning används för att 
förutspå churn - som i till exempel Van den Poel et al. från 2006 och Xie et al. från 2009. 
Enligt 2.2.5 är SVM dessutom en av de bästa modellerna när det kommer till att inte behöva 
göra några direkta förändringar för specifika fall, den är högpresterande utan att det behövs 
en stor mängd kunskap. Även random forests är en användarvänlig modell som samtidigt är 
kraftfull enligt 2.2.6. 

3.3 Maskininlärningsprocessen 
Varje maskininlärningsprojekt är i sig unikt och kräver noga eftertanke, men processen från 
rådata till färdigtränad modell är standardiserad och går att automatisera. Detta gjordes med 
hjälp av Scikit-verktyget “Pipeline”, som på ett överskådligt sätt automatiserar många av de 
steg som presenteras nedan. I stort sett följer alla (övervakade) maskininlärningsproblem 
följande struktur:  

1. Extraktion av särdrag och annotering 
2. Förbehandling av data 
3. Träning och urval av parameterar 
4. Testning och utvärdering 

 
I kommande delavsnitt gås stegen igenom i detalj. 

3.3.1 Extraktion av särdrag och annotering  
Det första som gjordes i bearbetningen av datafilen från Sellpy var att välja ut vilka särdrag 
som skulle användas för analys. Vid övervakad inlärning krävs det att datan kommer i par 
om särdrag och etikett. Särdrag fanns det gott om, men eftersom Sellpy inte tidigare har 
gjort analys av churn behövdes datan annoteras med etiketter. För detta skapades ett antal 
nya särdrag från de gamla som agerade stöd för funktioner i Microsoft Excel som kunde 
automatisera processen att bestämma om en kund skulle klassas som “ej förlorad/förlorad””, 
eller i det binära fallet “0/1”. I denna rapport klassas en kund som förlorats som “1”, eller som 
“positiv” när det kommer till att räkna ut täckning och dylikt. 
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I teoridelen fastställdes en definition av churn. Denna konkretiserades genom att sätta en 
tidsram till 90 dagar, detta då en majoritet av Sellpy-kunde som återkommer gör det inom 
just 90 dagar. Följande definition gällde vid annotering: 
 
“Om individ X inte har skickat in produkter till Sellpy inom 90 dagar, är den att betrakta som 
förlorad ” 
 
Av de gamla särdragen gjorde även vissa om för att bättre passa analys för en naiv modell. 
Exempelvis är särdraget “Antal ägodelar som Sellpy bedömer som värdefulla ” meningslöst, 
eller vilseledande, om det inte ställs i proportion mot “Totalt antal inskickade ägodelar”. 

3.3.2 Förbehandling av data 
Filen med data som erhölls från Sellpy var en så kallad heterogen datatyp, vilket innebär att 
kolumnerna bestod av flera olika datatyper. Vid noggrann inspektion och med viss förvarning 
från Sellpys sida upptäcktes också att datan inte var komplett, utan att vissa mätpunkter 
saknades. Med utgångspunkt i tidigare nämnda litteraturstudie och det val av modell som 
gjordes från denna fanns vetskapen om att många maskininlärningsalgoritmer endast 
behandlar numeriska datatyper och inkomplett data accepteras inte alls. Konsekvensen blev 
att en förbehandling av rådatan behövde göras. 
 
Beroende på vilken typ av data som återfanns, behövde olika typer av förbehandling göras. 
Detta löstes genom att dela upp särdragen i fyra olika kategorier: 

1. Särdrag av numeriskt format som behöver standardiseras 
2. Särdrag av i sträng- och numeriskt format som behöver vektoriseras 
3. Särdrag i kategorisk form som behöver göras om till numeriskt format 
4. Särdrag som ej behöver förbehandlas 

 
Den första kategorin var särdrag som är i numeriskt format, d.v.s av datatypen int, eller float, 
och som behöver standardiseras för att hamna i intervallet [0,1]. Exempel på ett sådant 
särdrag är exempelvis “Totalt sålt belopp ” och för detta användes Scikit-klassen 
MinMaxScaler.  
 
Den andra kategorin är särdrag av godtycklig typ som behöver översättas till en unik vektor 
för snabb identifiering. Exempel på ett sådant särdrag är exempelvis postkod, som förvisso 
är numeriskt i sin natur, men där talens storlek inte har betydelse. För detta användes 
Scikit-klassen CountVectorizer. 
 
Den tredje kategorin är särdrag som är kategoriska variabler som behöver översättas till 
binär form för att modellen ska kunna tolka dem korrekt. Exempel på ett sådant särdrag är 
på vilket av två sätt en kund har valt att skicka in sina produkter till Sellpy genom och för 
detta användes Scikit-klassen OneHotEncoder. 
 
Den fjärde och sista kategorin är särdrag som i sin natur inte behöver förbehandlas, dvs. att 
de är i numeriskt format i intervallet [0,1].  
 
Datan delades därefter upp i en tränings- och testdel. 
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3.3.3 Träning och urval av parametrar 
Efter förbehandling av datan är modellen redo att tränas. För att optimera modellen måste 
modellspecifika parametrar väljas. I fallet med SVM finns två parametrar att bestämma, 
kostnadsparametern C och RBF-kärnans fria parameter gamma. Vad gäller random forests 
behöver endast antalet beslutsträd bestämmas. 
 
Dessa bestäms enklast med hjälp av rutnätssökning, vilket innebär att modellen tränas 
upprepade gånger med olika uppsättningar av parametrar för att hitta den optimala 
kombinationen.  
 
När rutnätssökningen är genomförd är modellerna redo att tränas med dessa parametrar. 
För detta användes korsvalidering där modellerna tränades upprepade gånger på olika delar 
av träningsdatan, närmare bestämt tre stycken. Den bästa delen valdes ut för att träna hela 
modellen, vartefter denna var redo för testning och utvärdering 

3.3.4 Testning och utvärdering 
När modellerna har tränats utvärderades deras prestationsförmåga. Som tidigare bestämt 
använder måtten precision, täckning, f1-värdet, samt en confusion matrix för ändamålet. 

4. Resultat 
För att effektivisera marknadsföringsarbetet hos Sellpy skulle churn förutspås på individnivå 
med hjälp av maskininlärning. Detta mynnade ut i att två modeller tränades och resultatet 
från dessa presenteras nedan. 

4.1 Urval av parametrar 
Urval av parametrar för SVM innebär optimalt urval av C och gamma. Med optimalt urval 
menas den uppsättning av parametrar som maximerar den tränade modellens F1-värde. 
Urvalet av parametrar till random forests begränsas till det optimala valet av antalet 
beslutsträd. För båda dessa gjordes en rutnätssökning där modellen tränades upprepade 
gånger för varje uppsättning parametrar och F1-värdet uppmättes. 
 
Tabell 1. Visande F1-värde för olika uppsättningar av parametrar 

  C 

  1 3 5 

𝞬 

2 -6 68,9% 71,7% 75,5% 

2 -4 71,4% 79,0% 79,2% 

2 -2 79,0% 79,7% 79,2% 
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Tabell 2. Visande F1-värde för olika antal beslutsträd 
Antal beslutsträd F1-värde 

10 78,5% 

100 81,7% 

1000 81,9% 

 
Det är alltså tydligt att det optimala valet av parametrar för SVM-klassificeraren är C=3 och 
𝞬=2 -2. Optimalt antal beslutsträd för random forest-modellen är 1000st. 

4.2 Testning och utvärdering 
Baserat på det optimala värdet av C och 𝞬, tränades den slutgiltiga SVM-modellen med 
korsvalidering, varpå denna testades med hjälp av den dedikerade testdatan och 
utvärderades med mätetalen precision, täckning, f1-värde, samt en confusion matrix. 
Motsvarande gjordes för random forest-modellen, baserat på det optimala värdet av 
beslutsträd. 
 
Tabell 3. F1-värde, precision och täckning för respektive modell testad på testmängden 

 SVM 
Random 

Forests 

Precision 78,35% 71,61% 

Täckning 80,00% 96,31% 

F1 79,18% 82,14% 

 
 

 
Figur 7. Confusion matrix över SVM-modellens förutsägelser på testdatan  

 

 
Figur 8. Confusion matrix över random forest-modellens förutsägelser på testdatan 
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5. Diskussion 

5.1 Diskussion kring resultat 

5.1.1 Datalogiskt kontra affärsmässigt perspektiv på resultat 
Innan resultaten kan analyseras bör det först diskuteras vad som definierar ett bra resultat, 
datalogiskt och ur Sellpys perspektiv. F1-värdet, och därigenom precision och täckning, 
valdes som huvudsakligt mätetal att optimera och utvärdera modellerna utifrån. Algoritmerna 
har först valt ut den optimala uppsättningen av parametrar för respektive modell och sedan 
tränat dem på ett sätt som maximerar detta värde.  
 
Ur ett datalogiskt perspektiv kan det hävdas att det resultat som är bäst är det som uppnår 
det högsta värdet. Ur ett företagsekonomiskt- och Sellpys perspektiv behöver detta dock inte 
vara fallet. För att förstå varför måste man se till den tekniska implementation av mätetalen. 
För detta arbete har etiketten “churn” valts som den “positiva” etiketten när t.ex mätetalen 
täckning och precision mäts. 
 

R = True positives
T rue positives + False negatives  P = True positives

T rue positives + False positives  
 

Detta får genomslag i träningen av modellen då precis klassificering av churn-etiketten 
kommer premieras framför precis klassificering av “ej churn”-etiketten, det vill säga att det 
uppstår bias. I fallet med förutsägelse av churn råkar det vara så att det är viktigare att hitta 
de sanna förlorade kunderna, än de sanna ej förlorade kunderna, så konsekvenserna av 
denna snedvridning blir inte så kritisk som skulle kunna vara fallet. Faktum kvarstår dock att 
ett högt F1-värde inte nödvändigtvis innebär en användbar modell, då detta inte tar hänsyn 
till att antalet sanna negativa (antalet korrekt klassificerade observationer av etiketten “ej 
churn”) skulle vara lågt. 
 
Som komplement till de endimensionella mätetalen användes dock också en confusion 
matrix, vilken ger en översiktlig bild över hur modellen har klassificerat testdatan. Utifrån 
denna modell kan det avlösas andelen sanna negativa och i kombination med F1-värdet kan 
det avgöras om modellen presterar väl eller inte. 
 

5.1.2 Datalogiskt perspektiv 
Från 4.2, samt enligt tidigare resonemang, kan det fastställas att random forests bättre 
lyckas generalisera förutsägelse av churn på testdatan än SVM. Fastän F1-värdena är 
snarlika påvisar figur 7 indikationer på att SVM-modellen mest skjuter brett. Random forests 
är sålunda datalogiskt mer lämpad för ändamålet.  
 
Det ska dock poängteras att det finns stort utrymme för förbättring. Som tidigare nämnt visar 
inte F1-värdet huruvida modellen klarar att klassificera sanna negativa. Ett mått som inte 
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använts tidigare, men som kan visa på hur modellerna brister är “sanna negativ-värdet”, eller 
specificiteten. Formeln för denna definieras nedan. 
 
PC S =  TN

TN+FP  
Beräknas specificiteten för de båda modellerna fås 18% för random forest-modellen, 
respektive 52% för SVM-modellen. Ställs detta mot tidigare beräknade mått infinner sig viss 
osäkerhet kring vilken modell som är mest ändamålsriktig. Klart är att det råder brister i data 
eller metod, vilket diskuteras vidare i 5.2. 

5.1.3 Kommersiellt perspektiv 
De datalogiska aspekterna åsido, ses ändå möjligheter för Sellpy att kunna nyttja en sådan 
här modell. Detta genom att använda modellens förutsägelser, preciserar en del av sin totala 
kundskara som de inte kommer behöva lägga resurser på att försöka få att komma tillbaka - 
samt en del som de behöver rikta mer uppmärksamhet mot. En sådan resurs skulle, för en 
traditionell relation mellan kund och företag, kunna bestå av erbjudanden så som ett 
procentuellt avdrag på nästa köp. Då detta handlar om en relation där kunden får betalt i 
pengar för sina varor skulle det istället kunna vara så att kunderna får en procentuell ökning 
nästa gång de säljer något genom Sellpy. 
 
Resultatet från random forest-modellen i figur 8 pekar på att den del av kundskaran som 
Sellpy kan välja ut att inte ge ett erbjudande är cirka 8,3% av den totala kundskaran. Av 
dessa 8,3% är 69,6%, det vill säga 5,8% av den totala kundskaran, kunder som skulle 
återkommit även utan ett erbjudande och ska därför inte få ett erbjudande. 2,5% av den 
totala kundskaran har felaktigt klassificerats som att de kommer återkomma och borde 
egentligen fått ett erbjudande.  
 
Resultatet från SVM-modellen i figur 7 visar istället på en större del ur totala kundskaran 
som inte behöver förses med erbjudanden. Problemet med resultatet från figur 7 är dock den 
stora mängd kunder, närmare bestämt 13,6% av det totala antalet, som modellen inte 
lyckats klassificera som att de inte återkommer. Detta innebär att en stor mängd kunder, till 
vilka extra resurser bör allokeras, antagligen kommer att sluta använda Sellpys tjänster.  

5.2 Diskussion kring metod 

5.2.1 Data 
Ett problem med kunddatan är att den skiljer sig från början till slut. Detta har försökt undgås 
genom att de första 4502 raderna, av de totala 47287, tagits bort helt. Detta då vissa särdrag 
inte noterades till en början och de första 4502 raderna i vissa kolumner är helt tomma. Trots 
denna rensning går det dock ändå att observera vissa skillnader i typen och mängden 
information om en jämför dokumentets olika rader. 
 
Ytterligare ett potentiellt problem med kunddatan är att särdraget som anger hur mycket 
kunden fått betalt för sina varor anges som en avrundning uppåt till närmaste multiplikation 
av 200. En kund A som vid ett tillfälle fått betalt 18 kr av Sellpy är angiven som 200 kr och så 
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också en kund B som fått betalt 199 kr. Detta skulle kunna vara missvisande på så vis att 
kund B antagligen varit mer nöjd med sin interaktion med Sellpy och således är mindre trolig 
att förloras. 
 
För varje rad kunddata, som representerar en interaktion mellan en kund och Sellpy, är det 
också angivit en för varje kund unik kund-id. Denna id återkommer i dokumentet om kunden 
har skickat varor till Sellpy flera gånger. Ett problem som uppstod var hur förbehandlingen 
skulle kunna leda till att detta representeras. Resultatet i denna rapport bygger på att datan 
förbehandlats på så vis att alla unika id, 28669 stycken, adderats som ytterligare särdrag till 
respektive observation. Vid varje observation, som är en rad i filen med kunddata, har det 
alltså adderats 28669 ytterligare kolumner med information. Detta förstorar matrisen med 
kunddata avsevärt och skulle kunna leda till att den information om särdrag som modellen 
bör kunna hitta mönster bland blir en så pass liten del att förmågan att hitta mönster 
försämras. Det skulle också kunna vara så att försöket att binda ihop en kunds olika 
observationer inte uppmärksammas av modellen i och med att matrisen med kunddata blir 
så pass stor. 

5.2.2 Modell 
Med föregående stycke i åtanke vore det lämpligt att kunna titta på vilka särdrag som spelar 
mest roll för resultatet. Problemet är dock att SVM är en så kallad “black box”-modell och det 
går således inte att direkt peka på orsaker till varför det blev som det blev. Random forests 
är dock inte en “black box”-modell, men av de rutnätssökningar som gjordes visade det sig 
att 1000 olika beslutsträd var det mest optimala. Att gå igenom 1000 beslutsträd och utifrån 
det dra en slutsats är dock inte en rimlig uppgift att utföra manuellt. 
 
Det skulle också kunna vara så att affärsmodellen som Sellpy har, där en kunder skickar in 
varor de inte längre vill ha för att få dem sålda, är problematiskt att försöka se mönster 
bland. Detta då en kund som skickat in varor till Sellpy och varit nöjd med resultatet både 
skulle kunna peka på att kunden i fråga kommer att komma tillbaka då den var nöjd med 
tjänsten men också kan peka på att kunden inte kommer tillbaka då den blivit av med allt 
den inte vill ha. Ett sätt att komma runt detta problem skulle kunna vara att för modellen 
endast inkludera observationer där kunden i fråga skickat in relativt få saker till Sellpy 
tidigare. 

6. Slutsats 
Baserat på de resultat som presenterats skulle Sellpy, om de i dagsläget har en budget 
öronmärkt för att behålla kunder, kunna minska denna. Detta då de har möjlighet att 
identifiera en del av kundbasen som troligen kommer tillbaka utan vidare påtryckningar och 
med den vetskapen fokusera medel på de kunder som är i riskzonen att falla bort om inte 
någon extern påtryckning sker. 
 
I detta arbete har fokus lagts på ett enskilt företags situation, men ur en akademisk synvinkel 
har arbetet också påbörjat utforskningen av ett tidigare ej studerat område. Att precisera 
individuella kunder, som riskerar att förloras, är ett kraftfullt verktyg i ett företags 
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marknadsföringsarbete och som visat i denna rapport kan även ej perfekta modeller leda till 
besparingar. 
 
Framtida studier bör utgå från en mer konsekvent användardata och gärna mer precis 
sådan. I detta specifika fall skulle datan kunnat vara mer precis när det kommer till 
angivelsen av hur mycket kunden fått betalt, som det förklarades i avsnitt 5.2.1. Framtida 
studier bör också undersöka ett sätt att representera samma användares aktivitet i flera olika 
observationer. Ett exempel på förändring skulle kunna vara att denna representeras av 
några få kolumner som ger information om ett fixt antal tidigare observationer. Nödvändig 
information som till exempel vad kunden gav för betyg och hur mycket kunden fick betalt vid 
en tidigare observation skulle då kunna finnas representerade som särdrag för en senare 
observation. 
 
Under arbetets gång har det flera gånger visat sig att körningar med tusentals observationer 
och särdrag, som ibland kan uppgå till timmar, inte är lämpat för bärbara persondatorer. 
Framtida undersökningar bör se över alternativ som kraftfullare datorerer, eller 
cloud-lösningar för experimentell körning, träning och testning, för att förkorta 
exekveringstiden. 
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