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Abstract

Machine learning for customer analysis: predicting
customer churn in the electricity distribution sector

André Lerdell and Simon Shadman

This thesis considers the problem of churn within the electricity 
distribution sector. More specifically, this study evaluates how 
supervised machine learning can be used by a Swedish electricity 
distributor in order to identify customer churn. The data was by 
provided by the electricity distributor and covered personal, 
geographical and contract specific information regarding the company’s 
customers. The provided data was complemented with external data 
covering the customers’ financial positions. Based on this information 
the possibility to predict customer churn over a three-month period 
with a gradient boosted decision tree was evaluated. The results from 
the proposed models suggests that the possibility to identify customer 
churn is rather poor and could not be used in a practice. This is 
believed to be a result of unbalanced class distributions and that the 
data provided simply is not informative enough to accurately predict 
customer churn. If more information about the customers is collected, 
with predictive analyses in mind, the performance of the model is 
likely to increase.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Vi lever i en tid där stora datamängder kan användas för informationsut-

vinning med syfte att exempelvis studera socialt beteende. De s̊a kallade

digitala fotsp̊aren vi efterlämnar oss vid vardagliga aktiviteter, tycks avslöja

mycket om v̊ara medvetna beteenden, beslut och sociodemografiska egenska-

per. Information om när och var konsumtionen sker, kan förutsäga ekono-

miskt välbefinnande och implicita mönster i v̊ara kommunikationsnät. För

många företag kan det vara avgörande att förutsäga framtida kund̊atgärder

med hjälp av digitala fotsp̊ar, med syfte att förhindra oönskade beslut fr̊an

sina kunder. Customer Relationship Management (CRM) är en strategi för

att exempelvis hantera och förebygga s̊adana kundbeslut.

Idag är företag alltmer benägna att använda sig utav maskininlärningsmodeller

som kan prediktera kundförluster (eng. churn) för att effektivisera sin resur-

sanvändning. Att förutsäga huruvida kunder kommer lämna företaget kan

vara en komplex uppgift p̊a grund av beslutens oförutsägbara karaktär. För

energibolag kan det vara en nödvändighet att skapa mer datadrivna kun-

danalyser d̊a marknaden blir mer och mer konkurrensutsatt. Dessa modeller

används ibland ocks̊a för att skapa indikationer som anger vilket kundförlustmått

(benägenhet att sluta vara kund) en kund har. Detta möjliggör en effektiv

kundhantering och en bättre fördelning av de begränsade marknadsresurser-

na för kundbevarande kampanjer.

I detta examensarbete undersöks data fr̊an ett energibolag, Telge Energi, för

att prediktera kundbeteende med hjälp av maskininlärningsmetoder. Tv̊a

modeller har tränats p̊a förbehandlad digital data med syfte att dels klassifi-

cera kundstatus hos en person i datasetet, dels prediktera framtida kundförluster.

Datan som denna studie bygger p̊a inneh̊aller bland annat kontraktsutdrag
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samt geografisk och demografisk kundinformation. Genom en bättre först̊aelse

för kundbeteende och aktiva kundbeslut kan förebyggande åtgärder plane-

ras i förväg för att förhindra de negativa utfallen som en kundförslut innebär.

Maskininlärningsmodellerna som presenteras i den här studien kan med fördel

utvecklas för att skapa en bättre först̊aelse för kundbeteende. Studien har till

största del begränsats av hur Telge Energi samlar och presenterar sin data.

Datakvaliteten är inkonsekvent vilket innebär att företaget bör överväga att

antingen utvärdera eller omvärdera hur data insamlas och till vilket ändamål

den ska användas till. Genom information ifr̊an denna studie kan Telge Ener-

gi åtgärda nuvarande brister i sina datahantering, skapa p̊alitligare maski-

ninlärningsmodeller och förhindra framtida kundförluster.
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Till Hanna Risberg riktas tacksamhet för vars stöd och kunskaper inom det

svenska spr̊aket varit ovärderliga vid författandet av rapporten. Slutligen vill
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4.1.1 Övergripande avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . 51
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Kapitel 1

Inledning

I dagens tjänstesamhälle är det inte ovanligt att anse att kundbasen är

företagens viktigaste resurs [1]. Av den anledningen har informationsteknolo-

giska system inriktade mot kundhantering blivit essentiellt för att ett företag

ska h̊alla sig konkurrenskraftigt. S̊adana system beskrivs ofta som adekva-

ta medel, vilka hjälper företag i dess strategiska arbete mot l̊angsiktiga och

lönsamma kundrelationer [1]. En del i arbetet är att öka kundlojaliteten och

p̊a s̊a vis försöka minimera kundförluster. För att förebygga kundförluster

behövs dock metoder för att identifiera aktiva kunder, vilka ligger i riskzo-

nen att avbryta sin relation med företaget i fr̊aga.

Nu för tiden har företag blivit uppmärksamma p̊a vikten av att inte bara

övertyga nya kunder att använda deras tjänster, utan ocks̊a att beh̊alla si-

na befintliga kunder [1]. En kundförlust kan betraktas som en person som

häver sitt kundmedlemskap hos ett företag av olika skäl. För att minimera

kundförluster inom sin verksamhet, kan det vara till en fördel att förutse

negativa kundbeteenden. Detta kan i förlängningen innebära att företaget

upprättar goda förbindelser mellan kundbasen, och kan p̊a s̊a vis beh̊alla
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kunderna under deras kontroll [1]. Kundförluster i dessa sammanhang defi-

nieras som aktiva val, vilka direkt p̊averkar statusen hos en befintlig kund

hos företaget. Detta kan exempelvis innebära att en person byter elbolag p̊a

grund av missnöje hos sin befintliga leverantör. Missnöje är nästan uteslu-

tande den vanligaste orsaken till en kundförlust, där indirekta faktorer kan

vara höga kostnader, oattraktiva erbjudanden etcetera. Kundförluster är ett

problem för företag inom alla sektorer av flera anledningar — förvärv av nya

kunder är ofta dyrare än att beh̊alla befintliga, missnöjda före detta kunder

kan bli en källa till negativ ryktesspridning och l̊angvariga kunder tenderar

att reagera svagare p̊a konkurrens p̊a marknaden [2].

Förmågan att prediktera kundförluster kan ge goda förutsättningar att beh̊alla

sina primära inkomstkällor för verksamheten [1]. Förutom det direkta bortfal-

let av intäkter som kundförluster resulterar i, kan i vissa fall även kostnaderna

inte täckas som företaget ådrog sig i och med förvärvet av samma kunder.

Syftet med prediktion av kundförluster är s̊aledes att upptäcka kunder med

hög tendens att lämna företaget. Till sin hjälp har företag idag många g̊anger

tillg̊ang till stora datamängder med information om sina kunder, deras in-

teraktioner med företaget och deras användning av företagets produkter. I

kombination med att metoder inom artificiell intelligens och maskininlärning

har blivit allt mer tillgängliga, börjar fler och fler företag använda maski-

ninlärningsmetoder för att prediktera kundbeteenden med syfte att arbe-

ta proaktivt för att förhindra de negativa aspekterna som en kundförlust

för med sig. I förlängningen innebär detta att maskininlärningresultatet kan

komma att bli en avgörande del i processen att fatta beslut som har en direkt

p̊averkan p̊a kunden [1].
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1.1 Rapportens syfte

Det övergripande syftet med det här examensarbetet är att undersöka möjligheten

att använda maskininlärningsmodeller för prediktion av kundbeteende med

hjälp av digital data hos ett svenskt elbolag. Med andra ord ämnar exa-

mensarbetet dels att undersöka vilka förutsättningar som är nödvändiga för

att skapa s̊adana modeller, dels för att utvärdera maskininlärning som be-

slutsstöd. Detta resulterar s̊aledes i ett syfte att studera tillförlitligheten och

potentiella problemomr̊aden i ovannämnda prediktioner. Med detta som bak-

grund har tre konkreta delsyften skapats

• Skapa maskininlärningsmodeller med ändamålet att prediktera kundförluster.

• Identifiera attributkorrelationer i dataseten som kan hänföras till en

kundförlust.

• Undersöka hur elbolag bör använda sina data för att kvalitetssäkra

maskininlärningsanalyser.

1.2 Rapportens disposition

I rapportens nästa del (kapitel 2) presenteras den teori som är relevant för

denna studie. Detta inleds med en kort historisk och övergripande beskrivning

av omr̊adet maskininlärning. Därefter följer en mer detaljerade beskrivning

av de specifika metoder som ligger till grund för den här studien. I rapportens

tredje del (kapitel 3) presenteras den data som har tillhandah̊allits av Telge

Energi och i del fyra (kapitel 4) presenteras det tillvägag̊angssätt som har

styrt analysen av datan och byggandet av maskininlärningsmodeller. Därefter

följer en presentation utav de erh̊allna resultaten i kapitel 5. Slutligen följer

en diskussion utav detta resultat samt slutsatser som ämnar besvara studiens

syfte (kapitel 6 och 7).



Kapitel 2

Maskininlärning

Följande avsnitt inleds med en övergripande introduktion om artificiell in-

telligens och maskininlärning. Därefter följer en mer ing̊aende beskrivning

av beslutsträd och boosting, vilka b̊ada är metoder som används i den här

studien. Kapitlet avslutas med ämnena databearbetning och kvalitetsm̊att för

klassificeringsalgoritmer.

2.1 Introduktion till forskningsomr̊adet

En av de fascinerande aspekterna med artificiell intelligens (AI) är att den ex-

akta naturen av dess ämne visar sig vara överraskande sv̊ar att definiera. Alan

Turing definierade AI som förmågan att uppn̊a mänsklig prestanda i lärandet

av alla kognitiva uppgifter, s̊apass bra för att kunna lura en förhörsledare

[3]. Lärande är ett m̊angfacetterat fenomen. En lärandeprocess, förutom

inlärning av kognitiva uppgifter, kan exempelvis omfatta förvärv av ny kun-

skap, organisering av ny kunskap och upptäckande av nya fakta och teorier

genom observation och experiment. Sedan AIs framväxt har forskare världen

över försökt implementera ovannämnda lärandeprocesser i datorsystem[4].
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2.2. Maskininlärning 5

De flesta av de tidiga AI-programmen löste problem genom att prova olika

kombinationer av steg tills lösningen hittades. I början av 1980-talet slog AI

igenom med sin första kommersiella framg̊ang: ett inköpssystem som spa-

rade företag miljontals kronor varje år [3]. Men vad kan AI göra idag? Det

är sv̊art att ge ett kort svar eftersom det finns s̊a många delfält inom AI.

Maskininlärning är ett delfält, vilket enligt Alpaydin [5] beskrivs som algo-

ritmer som tränas utifr̊an ett dataset, där eftersökande av mönster för att

först̊a datans karaktäristika används för att extrahera kunskap, förutsäga

datautveckling eller identifiera antalet klasser hos datan.

2.2 Maskininlärning

Maskininlärning har varit avgörande för framsteg inom b̊ade dataanalys och

AI. Maskininlärningsalgoritmer har använts i nästan alla omr̊aden inom data-

vetenskap, men även inom många natur- och samhällsvetenskapliga omr̊aden

[6]. Det är säkert att säga att utan effektiva algoritmer s̊a skulle m̊anga in-

dustrier, som exempelvis internethandel och avancerade webbsökningar, inte

utvecklas i samma utsträckning som de gör idag [6]. Det finns en mängd

olika definitioner av begreppet maskininlärning som härstammar fr̊an olika

pionjärer inom omr̊adet. I en rapport skriven av Arthur Lee Samuel år 1959

definierade han maskininlärning som ”datorer med förmågan att lära sig ut-

an att ha blivit programmerade till att göra det”[7]. Samuel är en av de

många pionjärerna inom AI och maskininlärning, som med framg̊ang skapat

självlärande algoritmer. En annan framst̊aende person inom omr̊adet är Tom

Mitchell. I boken Machine Learning återger han en definition av begreppet

maskininlärning som använts frekvent sedan dess:

”Ett datorprogram sägs lära sig av erfarenhet E med respekt

till en viss klass av uppgifter T och prestationsmått P, om dess

prestanda vid uppgifter i T, med mått P, förbättras med erfaren-
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het E.”[8]

Som ett förtydligande till definitionen ovan, illustreras ett exempel om ett

datorprogram som lär sig att spela schack: ett datorprogram som lär sig att

spela schack, kan förbättra sin prestation mätt i förmågan att öka vinst-

frekvensen mot opponenten, genom erfarenheten som utvinns fr̊an att spela

partier mot sig själv. Enligt Mitchells definition m̊aste det med andra ord

finnas ett väldefinierat lärandeproblem med 3 egenskaper:

• Uppgift T: Spela ett parti Schack

• Prestationsmått P: Andelen vunna partier mot en opponent

• Erfarenhet E: Spela partier mot sig själv

Vidare konstaterar Mitchell [8] att maskininlärningsproblem ofta kan struk-

tureras enligt exemplet ovan. Fördelen med struktureringsförfarandet är att

definitionen av maskininlärningsproblem blir tillräckligt bred för att inklude-

ra de flesta datorprogram, där programmets uppgifter förbättras utifr̊an erfa-

renheter. Till följd av bland annat Mitchell och Samuels studier p̊a omr̊adet,

har maskininlärning utvecklats till ett viktigt delfält inom AI. I dagsläget

har kunskapsniv̊an p̊a omr̊adet ökat och maskininlärningsalgoritmer beskrivs

idag som beräkningsmetoder, vilka nästan uteslutande använder sig utav da-

ta som digitaliserats och kvalitetssäkrats. Det bör dock noteras att vid en

förändring av kraven hos en lösning p̊a ett maskininlärningsproblem, kan va-

let av data förändras [8]. En maskininlärningsalgoritm kan med andra ord

inte användas som en generell lösning p̊a olika problem, utan behöver anpas-

sas för det specifika lösningsändamålet. Det krävs allts̊a mänsklig närvaro och

intuition för att konstruera dessa modeller och algoritmer. För att återg̊a till

schack-exemplet s̊a förbättrades algoritmen i det fallet, utifr̊an vad människan

redan hade ”lärt” den. Algoritmen behövde s̊aledes en människa för att kom-
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ma ig̊ang och för att förädla den grundläggande kunskapen[7].

2.3 Modeller och algoritmer

Begreppet modell i ordet maskininlärningsmodeller avser b̊ade matematisk

och statistisk modellering av data. Målet med modelleringen är att utveckla

en parametrisk kartläggning mellan data och prediktion, där prediktionen är

en statistisk förutsägelse [9]. Enligt Suthaharan [9] kan denna kartläggning

antingen utgöra en parametrisk funktion eller en parametriserad process. Be-

greppet algoritm däremot, har resulterat i en viss förvirring inom omr̊adet för

maskininlärning. Begreppet definieras enligt ett av Oxford universitets upp-

slagsverk A Dictionary of Physics som: stegvisa systematiska instruktioner

till en dator för att lösa ett problem [10]. Algoritmer i sammanhanget maski-

ninlärning används för att träna och bygga upp modeller med hjälp av ett, till

problemet, angivet dataset. Maskininlärningsmodeller kan vara uppbyggda

av en eller flera algoritmer, vilka brukar benämnas som inlärningsalgoritmer.

Nästan alla maskininlärningsalgoritmer har ett antal inställningar, s̊a kalla-

de hyperparametrar, vilka en användare kan justera för att kontrollera al-

goritmens beteende. Det finns olika metoder för att optimera värdena hos

hyperparametrarna. Syftet med hyperparametrar är att p̊a förhand juste-

ra inlärningsalgoritmen för ett givet problem. Därefter tränas, valideras och

testas algoritmen i olika modeller med given träningsdata, för att hitta ett

optimalt värde för modellparametrarna [11]. Syftet med träningsdatan är

att lära inlärningsalgoritmen att generalisera d̊a den exponeras för ny test-

data. Testdata är en del av det totala datasetet, dock skilt fr̊an tränings- och

valideringsdata (detta beskrivs närmare i avsnitt 2.5). I ett klassificeringsex-

empel (beskrivs närmare i 2.3.2) skulle det innebära att erfarenheterna som
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Figur 2.1: En hierarkisk data-domän struktur som visar skillnaden mellan regres-
sion, klassificering och klustring.

utvinns ifr̊an träningsdatan, har som ändamål att förbättra prediktionen av

klassetiketterna. En klassetikett definieras som ett värde som algoritmen ska

prediktera med hjälp av en samling attribut ifr̊an datasetet [9].

Vidare skriver Suthaharan [9] att det finns ett flertal algoritmklasser som

kan användas till olika maskininlärningsmodeller. Regression, klassificering,

klustring och dimensionsreduktion är återkommande begrepp inom omr̊adet

maskininlärning. Dessa typer av algoritmfamiljer kategoriseras antingen som

övervakad inlärning eller oövervakad inlärning. För att fastställa skillnader-

na mellan de olika algoritmfamiljerna kan deras domändelningsegenskaper

jämföras, vilket illustreras i figur 2.1.

2.3.1 Övervakad- och oövervakad inlärning

Övervakad- och oövervakad inlärning används vid kategorisering av maski-

ninlärningsmodeller och algoritmer. I övervakad inlärning är det övergripande

syftet att kartlägga vägen fr̊an indata till utdata utifr̊an ett givet dataset,

vars korrekta värden vid utg̊angspunkten är kända [12]. Med andra ord är

b̊ade indata och utdata kända fr̊an datasetet. Prediktionen utförs av en algo-
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ritm som tränats med hjälp av träningsdata fr̊an det aktuella datasetet[12].

Regression och klassificering är exempel p̊a algoritmfamiljer, vilka kategori-

seras som övervakad inlärning. En regressionsmodell kan exempelvis best̊a

utav en algoritm, vars syfte är att prediktera marknadsvärdet p̊a begagna-

de bilar, där indata kan vara tillverknings̊ar, miltal etcetera. Utdata utgör

s̊aledes försäljningspriset p̊a bilen. P̊a liknande vis kan en klassificeringsmo-

dell best̊a utav en algoritm, vars ändamål är klassificera en specifik klass. Ett

exempel p̊a det är d̊a en klassificeringsalgoritm, som tränats p̊a ett dataset

inneh̊allande kund- och avtalsinformation, ska klassificera om en person är

en aktiv kund eller ej. I exemplet är s̊aledes attributet kundstatus den klas-

setikett som ska klassificeras.

Oövervakad inlärning syftar i sin tur p̊a metoder, vars ändamål är att fin-

na mönster utan att p̊a förhand förses med ett givet svar, i motsats till

övervakad inlärning d̊a klassetiketterna fr̊an utdatan är kända [12]. Med and-

ra ord finns endast indata tillgänglig, där vissa mönster förekommer oftare

än andra. När förekomsten av dessa mönster undersöks, benämns det som

densitetestimering. Klustring är en typ av densitetestimering och faller inom

kategorin oövervakad inlärning, där syftet är att finna kluster eller gruppe-

ringar hos indatan [5]. Dimensionsreduktion är en annan typ av oövervakad

inlärning, som används för att minska dimensionen (antalet variabler) av in-

datan när ett större antal funktioner föreligger. Syftet vid dimensionsreduk-

tion är att hitta en representation av färre dimensioner, som bevarar vissa av

datans egenskaper. Figur 2.2 illustrerar kategoriseringen av övervakad- och

oövervakad inlärning. Notera att figuren endast visar ett utdrag av möjliga

modeller och algoritmer hos varje kategori. I verkligheten ing̊ar fler modeller

i vardera kategori. Dessutom kan maskininlärningsalgoritmerna även brytas

ned ytterligare, beroende p̊a vilken funktion de har.
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Figur 2.2: Illustration av vilka modeller som tillhör övervakad och oövervakad
inlärning.

2.3.2 Klassificering

Klassificeringalgoritmer är som bekant en av underkategorierna till övervakad

inlärning. I ett dataset representeras varje datapunkt genom en tupel (X, Y ),

där X = (x1, ..., xn) är en samling attribut och Y ∈ {1, ..., K} är en klasseti-

kett, se figur 2.3 . Samlingen av attribut som utgör X best̊ar av information

som kännetecknar en viss klass i klassetiketten, likt kundklassificeringsex-

emplet i avsnitt 2.3.1. Notera att klassetiketten måste vara kategorisk, för

att urskiljas mot exempelvis regressionsalgoritmer som har kontinuerlig ut-

data [13]. Enligt Steinbach [13] kan klassificering definieras som:

”Fallet klassificering innebär att en klassificeringsmodell tränas

till att kartlägga varje attributsamling X till en klassetikett Y

med diskreta värden.”

I klassificering, som ovan beskrivet, är klassetiketten begränsad och katego-

risk [14]. Det vill säga att det finns ett begränsat antal klasser eller kategorier

som kan predikteras, vilka alla är kända av inlärningsalgoritmen. En klassifi-
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Figur 2.3: Uppbyggnad av klassificeringsmodell. Träningsdata används för att skapa
en modell som sedan utvärderas p̊a testdata.

cerare m̊aste s̊aledes kunna urskilja en klass med hjälp av ny osedd data, efter

att den tränats med en uppsättning träningsdata. Ett klassificeringsproblem

utg̊ar med andra ord fr̊an en viss datamängd (X1, Y1), ..., (XN , YN) för att

bygga upp modellen. Klassificeringsmodellen syftar till att hitta en funktion

F : X → Y som kartlägger en samling attribut Xi, där i ∈ {1, ..., N}, till en

klassetikett Yi = k [13]. Detta illustreras i figur 2.4. Det kan översättas till

att modellen ämnar att definiera en funktion vars förmåga är att ange rätt

etikett till tidigare osedda attributsamlingar X.

Figur 2.4: En klassificerare tar en samling attribut X och predikterar en klassetikett
samlingen.
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2.3.3 Beslutsträd

Beslutsträd är generella prediktions- och klassificeringsmetoder, vilka är en

av de mest vanliga för att klassificera data [15]. Beslutsträd är en hierarkisk

modell inom kategorin övervakad inlärning. Huvudegenskapen för s̊adana me-

toder innebär hierarkisk kartläggning av en datadomän p̊a en uppsättning

av svar. Beslutsträd segmenterar en datadomän, s̊a kallad nod, rekursivt i

underdomäner s̊a att underdomänerna f̊ar en bättre informationsutdelning

än vad noden hade innan den delades [13]. När uppdelningen resulterar i

exakt tv̊a underdomäner talas det det om binära beslutsträd, vilka fortsatt i

uppsatsen endast benämns beslutsträd. Att hitta den bästa segmenteringen,

som ger den maximala informationsutdelningen, är s̊aledes målet för beslut-

strädsalgoritmer [9]. Ett beslutsträd har tre typer av noder:

• En rotnod: har inga inkommande grenar, men har noll eller fler utg̊aende

grenar.

• Internnoder: har exakt en inkommande och tv̊a utg̊aende grenar.

• slutnoder: har exakt en inkommande gren, men inga utg̊aende grenar.

Varje slutnod i ett beslutsträd har en tilldelad klassetikett. Rot- och intern-

noder best̊ar av en testfunktion ft(x), där t är index för en specifik nod i

trädet, för att sortera indata utefter dess karaktär med hjälp av bestämda

villkor [15]. Exempelvis s̊a har rotnoden i figur 2.5 tilldelats klassetiketten

”drivs av en motor”, för att separera motordrivna fordon fr̊an exempelvis

cyklar. Eftersom alla fordon utan motorer är miljövänliga, s̊a skapas därför

en slutnod kallad ”miljövänlig”. Om ett fordon är motordrivet skapas ett

nytt attribut med namnet ”drivs av el” för ytterligare segmentering. Att

klassificera en datapunkt är s̊aledes väldigt intuitivt när ett beslutsträd väl

har konstruerats. Fr̊an rotnoden används svaret fr̊an villkoret i ft(x) för att
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Figur 2.5: Ett beslutsträd för ett klassificeringsproblem. Trädet har en rotnod, en
intern nod och tre slutnoder.

placera indata i rätt nod. Detta kan antingen innebära en placering i en ny

internnod eller slutnod. Slutnoderna motsvarar en region Rm inputdomänen

[16].

Givet en uppsättning attribut, kan en exponentiell mängd beslutsträd kon-

strueras i förh̊allande till antalet attribut. Med andra ord finns det inget

specifikt beslutsträd som kännetecknar en viss uppsättning av attribut [13].

Detta innebär i förlängningen att olika beslutsträd kan prestera olika bra.

Att hitta det bäst presterande beslutsträdet för en given uppsättning attri-

but, är en beräkningsintensiv process som sällan genomförs [13]. Det finns

dock algoritmer som kan förbättra sannolikheten att hitta ett välpresterande

beslutsträd för ett givet problem. Dessa typer av algoritmer använder sig ut-

av strategier som bygger p̊a att konstruera en serie av beslut för att utröna

vilken segmentering som erh̊aller bäst resultat med given data. Ett exempel

p̊a en s̊adan algoritm är Hunts algoritm. I algoritmen konstrueras ett be-

slutsträd rekursivt genom att segmentera datapunkter till sorterade delset.

Nedan följer en rekursiv definition av Hunts algoritm [13].
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1. Steg 1: Om all data som finns i delmängden Dt tillhör samma klass yk,

d̊a är t en slutnod med namn yk

2. Steg 2: Om all data i Dt tillhör olika klasser s̊a används funktionen

ft(x) för att segmentera data villkorsvis till flera olika delset. Varje del-

set utgör s̊aledes en nod i beslutsträdet. Detta sker sedan rekursivt p̊a

de nya noderna.

Hunts algoritm förutsätter att varje kombination av attributuppsättningar

har en unik klassetikett under proceduren. Om alla datapunkter som är

förknippade med Dt har identiska attributvärden förutom klassetiketten, d̊a

är det inte längre möjligt att dela upp dessa delsetet. I det fallet deklareras

noden som en slutnod med samma namn som den klass som representerar

majoriteten i noden [13].

För att utröna hur bra en uppdelning av en nod är, s̊a finns det mått som kan

ge olika indikationer p̊a detta. Måtten definieras i allmänhet genom klasseti-

kettens distribution — före och efter en uppdelning [13]. p(k|t) används för

att beteckna andelen av datapunkter som tillhör en viss klass k vid en given

nod t. Klassdistributionen kan vid varje nod kan även betecknas som (p0, p1)

för binära beslutsträd, där p1 = 1−p0. Exempelvis skulle (0.5, 0.5) innebär en

likformig fördelning av tv̊a klasser i en nod. Ju skevare fördelningen är, desto

renare anses den vara. Måtten beräknar s̊aledes hur bra en uppdelning anses

vara, genom graden av orenhet. Exempelvis har en nod (0, 1) lägst orenhet,

i jämförelse med en nod (0.5, 0.5), vilken har högst orenhet [13]. Man skulle

även kunna förklara det som homogenitet och heterogenitet. Det vill säga en

nod med datapunkter som endast tillhör en klass, anses vara homogen. Ne-

dan följer tre mått som kan beräkna graden av orenhet, och därmed avgöra

hur bra en uppdelning är.
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Entropi(t) = −
K−1∑
k=0

p(k|t)log2p(k|t) (2.1)

Gini(t) = 1−
K−1∑
k=0

[p(k|t)]2 (2.2)

Klassifikationsfel(t) = 1−max
k

[p(k|t)] (2.3)

där K är antalet klasser vid beräkningar av entropi samt gini.

Vid en närmare observation blir det uppenbart att alla tre mått erh̊aller sitt

högsta värde när klassdistributionen är likformig (i.e när p = 0.5 d̊a K = 2,

annars p = 1/K). Värdena som erh̊alls förekommer i intervallet [0, 1].

Beslutsträd är kända för att vara relativt instabila [17]. Detta kan exempelvis

innebära att beslutsträd kan förlora sin generaliseringsförmåga om de är för

optimerade till träningsdatan. Det kan ocks̊a innebära att liten förändring i

träningsdatan kan leda till drastiskt olika trädstrukturer. Detta medför att

modellen förlorar sin komplexitet i förh̊allande till ”verkligheten”. Problemet

blir extra p̊atagligt när storleken hos träningsdatan minskar [17].

Likt andra inlärningsalgoritmer s̊a är även beslutsträd mottaglig för överträning

[13]. När ett beslutsträd har konstruerats, kan metoder användas för att

reducera trädets storlek. Syftet med att trimma trädets grenar är för att

förbättra beslutsträdets generaliseringsförmåga [13]. Det finns olika s̊a kal-

lade trimningsmetoder (eng. pruning methods) för att motverka överträning

hos beslutsträd. Dessa metoder kan antingen implementeras innan eller ef-

ter trädkonstruktionen [13]. Implementeras de innan s̊a kan de exempel-
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vis begränsa trädet med olika stopp-villkor. Stopp-villkoren kan exempelvis

använda entropi för att avgöra när trädet ska sluta dela upp noder [16]. I kon-

trast till steg 1 av Hunt’s algoritm accepteras d̊a en viss orenhet i slutnoderna

för att uppn̊a en bättre generaliseringsförmåga. Metoder som implementeras

efter trädkonstruktionen används å andra sidan för att trimma trädet. Trim-

ning av trädet sker genom att exempelvis byta ut vissa delträd mot slutnoder

där majoriteten av en given klassetikett är representerad. Trimning som sker

efter att ett beslutsträd konstruerats, ger i regel bättre resultat. Det beror

till större delen p̊a att beslutsträdet inte begränsats vid tillväxtstadiet [16].

2.3.4 Boosted Decision Tree

Beslutsträd är kända för att vara kraftfulla men instabila inlärningsmetoder

[18]. Det vill säga att en liten förändring i träningsdata kan översättas till

en stor förändring i trädets struktur och dess klassificeringsresultat. Boosting

är ett sätt att förbättra klassificeringsprestandan och öka stabiliteten med

hänsyn till statistiska fluktuationer i träningsdatan, samt för att undvika

problem som överträning medför [18]. Detta görs med en s̊a kallad ensemb-

le av svaga klassificerare som tillsammans bildar en stark modell. Med en

svag klassificerare menas en modell som p̊a egen hand presterar d̊aligt med

hänsyn till det givna problemet. Principen bakom boosting är enkel att först̊a

— de enskilda ensemblemedlemmarna skapas sekventiellt och försöker alltid

korrigera modellens tidigare misstag. Det finns olika implementationer av

boosting algoritmer. Den som används i Azure Machine Learning Studio,

och som används i den här studien, är en binär Gradient boosting algoritm.

Gradient boosting för binär klassificering är generellt beskrivet i algoritm 1.

Gradient boosting grundar sig i att varje ny svag klassificerare anpassas till

den negativa gradienten för en felfunktion med avseende p̊a klassificerings-
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funktionen [16]. En felfunktion jämför en modells prediktioner med det kor-

rekta utdatavärden och tilldelar ett ”fel” till datapunkterna baserat p̊a av-

vikelsen fr̊an den korrekta utdatan. Förfarandet d̊a den svaga klassificeraren

passas till den negativa gradienten för felfunktionen sker i steg 2(a) − (b) i

algoritm 1. Intuitionen bakom algoritmen blir s̊aledes att den negativa gradi-

enten styr algoritmen i rätt riktning för att minska felet. Parametern γm som

beräknas i 2(c) kan liknas vid en steglängd som styr hur stort steg algoritmen

tar i riktningen för den negativa gradienterna gmi . Valet av denna steglängd

är ett optimeringsproblem som löses via linjesökning [19]. För en detaljerad

beskrivning utav linjesökning, se [20].

Algorithm 1: Generell gradient boosting

1. Initialisera C0(x) = argminc
∑N

i=1 L(yi, c)
2. För m = 1 till M

(a) Beräkna den negativa gradienten för felfunktionen

gmi = −
[
∂L(yi, c)

∂c

]
c=Cm−1

, i = 1, ..., n

(b) Passa en svag regressionsmodell till gradientvärdena,

f̂m = arg min
f

n∑
i=1

(f(xi)− gmi ))2

(c) Beräkna steglängden γ

γm = arg min
γ

n∑
i=1

L(yi, C
m−1(xi) + γf̂m)

(d) Uppdatera den boostade modellen,

Cm(x) = Cm−1 + νγmf̂m(x)

3. Slutgiltig modell ĜM
boost(x) = sign{CM(x)}

I Azure Machine Learning Studio används ocks̊a en hyperparameter ν ∈ (0, 1]
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i steg 2(d) som styr hur stor p̊averkan varje ny medlem f̊ar p̊a ensemblen.

Detta kallas för algoritmens inlärningstakt (eng. learning rate) och används

för att justera hur fort algoritmen lär sig. Boostingalgoritmen beskriven i

algoritm 1 har s̊aledes tv̊a stycken hyperparametrar som reglerar modellens

tendens till överträning; dels antalet svaga modeller som bygger upp ensemb-

len, M , och dels inlärningsintensiteten ν [19].

Boosted Decision Trees (BDT) är namnet p̊a algoritmer där beslutsträd ut-

nyttjar boosting som ett prestationshöjande moment. I motsats till exempel-

vis beslutsdjunglar konstruerar BDT sekventiella beslutsträd av en bestämd,

mindre, storlek snarare än att konstruera ett komplext träd som kräver trim-

ning. Eftersom träden genereras sekventiellt kan algoritmen kräva att varje

ny modell är en förbättring av den föreg̊aende, d̊a varje iteration best̊ar av

ett moment där felet hos funktionen som klassificerar data minimeras [21].

2.4 Modellering

När en maskininlärningsmodell ska konstrueras finns det ett par delmoment

att förh̊alla sig till. Trots att det finns en stor mängd olika metoder, finns

det vissa kärnmoment som nästan alltid är återkommande — oavsett vilken

modell och metod som används. Zheng [22] beskriver ett tillvägag̊angssätt

som inneh̊aller alla de kärnmoment som ständigt återkommer:

1. Förbehandling av data

2. Val av attribut som ska korrelera med klassetiketten som predikteras

3. Val av inlärningsalgoritm samt konfiguration av dess parametrar
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2.4.1 Förbehandling av data

Dataset utgörs av datapunkter, där en datapunkt exempelvis kan represente-

ra ett värde i en bilförsäljningsdatabas i form av bilfabrikat, försäljningspris

eller tillverknings̊ar. När datapunkterna är lagrade i en databas, är de lagra-

de i tabeller — raderna i en databas motsvarar s̊aledes datapunkterna, och

kolumnerna motsvarar attributen [23]. Attributen är datafält som represen-

terar en egenskap hos en datapunkt i form av ett värde. Olika attribut kan

dock ha olika datatyper s̊asom datum, booleska värden och flyttal. Ett at-

tribut i ett dataset lagrar dock samma typ av värden i sin kolumn, oavsett

radnummer.

Även om det finns viss förbehandlad data som direkt kan användas för en

specifik maskininlärningsmodell, förekommer nästan all data som är lagrad i

databaser i oförbehandlad form [14]. Den oförbehandlade datan är sv̊ar att

tolka vid första anblick och en förbehandling krävs för att anpassa den till en

maskininlärningsmodell. God kännedom om ett specifikt dataset kan därför

vara avgörande vid dataförbehandling, vilket är det första steget vid maski-

ninlärningsmodellering. Initialt inleds processen med att se över attribut och

datavärden för att besvara fr̊agor som: ”Vilka attribut st̊ar till grund för da-

tan?”, ”Vad är det för typ av värden som representeras hos varje attribut?”,

”Vilka attribut representerar diskreta eller kontinuerliga värden?” samt ”Hur

är värdena distribuerade?”[23]. Med andra ord inleds dataförbehandlingen

med att studera olika typer av attribut. Grundläggande statistiska mått kan

användas för att lära sig mer om varje attributvärde. Statistiska mått som

medelvärde och median kan även ge en uppfattning om ”mittpunkten” el-

ler distributionscentrum av värden i datasetet. Att använda sig utav s̊adana

grundläggande statistiska beräkningsmetoder för varje attribut gör det även

möjligt att ersätta tomma datapunkter vars värden inte representeras [23] .
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Idag finns det flera metoder som kan användas vid förbehandling av da-

ta. Datasanering kan exempelvis användas för att ta bort störningar och

korrigera inkonsekvenser i datan. Dataintegration sammanfogar data fr̊an

flera källor till ett sammanhängande dataset. Datareduktion kan minska da-

tamängden genom att till exempel aggregera och eliminera överflödiga funk-

tioner eller kluster. Datatransformationer (t.ex. normalisering) kan applice-

ras, s̊a att data skalas om för att anpassas till ett bestämt intervall av värden

[23]. Detta kan exempelvis förbättra noggrannheten och effektiviteten hos

inlärningsalgoritmer som innefattar avst̊andsmätningar. Dessa tekniker är in-

te ömsesidigt exklusiva — de kan användas tillsammans [14]. I avsnitt 2.4.2

diskuteras n̊agra av dem mer ing̊aende.

2.4.2 Datakvalitet

Förbehandling av data kan anses vara ett obligatoriskt steg för att säkerställa

kvaliteten hos data som ska konverteras till ny, användbar data. Garcia [14]

menar att syftet med steget är att dels förbättra maskininlärningsmodellen,

dels anpassa datan till inlärningsalgoritmen. Som det beskrevs i avsnitt 2.4.1

s̊a finns det olika metoder för att kvalitetssäkra data. Skillnaden emellan

dessa är deras specifika ändamål. Metoderna är dock inte processer som kan

utföras blint. Det finns inget automatiskt verktyg som kan ”fixa” data till

en perfekt uppsättning. Utifr̊an en framtidsvision skulle AI möjligtvis kun-

na automatisera denna process. Tills dess att AI blivit tillräckligt intelligent

och utvecklat, kräver förbehandlingsprocessen mycket systematiskt arbete. I

dagsläget finns dock vissa delvis automatiserade hjälpmedel att tillg̊a. I ta-

bell 2.1 redogörs fyra viktiga metoder för att kvalitetssäkra data som sedan

illustreras i figur 2.6.

• Datasanering är ett allmänt begrepp som i många fall överlappar andra
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Tabell 2.1: Tabellen visar en lista som anger vilka typer av metoder som ska
användas vid ett specifikt ändam̊al vid förbehandling av data.

Ändam̊al Förbehandlingsmetod
Städa upp data Data Cleansing
Säkerställa datans precision Data Transformation
Sammanfoga och justera data Data Integration
Enhetlighet och skalning Normalization

Figur 2.6: Grafisk illustration av förbehandlingsmetoderna i tabell 2.1
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välkända dataförbehandlingsmetoder. Datasanering inkluderar opera-

tioner som att korrigera viss data, filtrera felaktiga data ut ur datasetet

och reducera eventuell redundans [23].

• Med hjälp av datatransformation kan data konverteras eller konsolide-

ras s̊a att resultatet av inlärningsprocessen kan tillämpas och bli effek-

tivare [23]. Aggregering, sammanfattning av data och normalisering är

typiska exempel p̊a datatransformation. Normalisering segregeras ofta

som en självständig process p̊a grund av att datatransformation, likt

datasanering, är en egen familj av metoder.

• Dataintegration innefattar sammanslagning av data fr̊an flera data-

lager. Denna process m̊aste genomföras noga för att undvika redun-

dans och inkonsekvens vid det sammanslagna dataseten [23]. Sam-

mansättning av variabler och domäner, analys av attributkorrelation,

duplicering av tuplar och detektering av konflikter i datavärden är ty-

piska operationer inom dataintegration.

• Normalisering av data har visat sig vara användbart vid exempelvis

klustring, d̊a en s̊adan metod medför ett bättre resultat om datan har

skalats ned till ett mindre intervall [23]. Med andra ord s̊a faller alla

attributvärden inom samma intervall för att undvika att attribut med

stora domäner dominerar attribut med mindre domäner.

2.4.3 Val av attribut

Det finns många faktorer som p̊averkar utfallet hos en prediktion vid maski-

ninlärningsmodellering [24]. Fler attribut skulle i teorin resultera i en starkare

prediktion. Trots det, har praktiska erfarenheter med maskininlärning visat

att teorin inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det beror dels p̊a

att komplexiteten och dimensionen hos ett problem ökar med antalet attri-
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but, dels p̊a grund av bias som uppst̊ar när inlärningsalgoritmer favoriserar

attribut vid prediktionen [24]. Val av attribut är en process som ämnar att

förhindra s̊adana problem. Processen p̊aminner om dataförbehandling, med

syfte att identifiera och göra sig av med irrelevanta och redundanta attri-

but [24]. Processen motverkar komplexitet-, dimension- och biasproblem och

kan i många fall leda till en snabbare och mer effektiv inlärningsalgoritm

[24].

2.4.4 Permutation Feature Importance

Permutation Feature Importance (PFI) är en algoritm, vilken beräknar rele-

vansm̊att (eng. importance scores) för varje attribut som används i en predik-

tion [25]. Relevansmåtten erh̊alls genom att beräkna känsligheten hos modell,

till följd av permutationer av attributen [25]. För att beräkna känsligheten,

utför PFI en slumpmässig permutation av en attributkolumn, och utvärderar

prestandan p̊a maskininlärningsmodellen med en utvärderingsmodell [26].

Utvärderingsmodellen beräknar prediktionsfelet för attributen. Utförandet

sker iterativt och kolumnvis, där resultatet blir en rankad lista av alla attri-

but och deras motsvarande relevansvärden [25]. PFI-relevansmått definieras

enligt (2.4), där Pb representerar värdet p̊a ursprunglig prestanda, och Ps

representerar värdet efter att värdena för det aktuella attributet har kastats

om.

PFI = Pb − Ps (2.4)

Med andra ord s̊a kvantifierar relevansmåttet hur stor p̊averkan ett särskilt

attribut har p̊a modellens prediktiva prestanda. Om prediktionsfelet ökar

för ett givet attribut betyder det att attributet har relevans. Attributet f̊ar

därför ett positivt relevansmått, d̊a utvärderingsmodellen anser att prediktio-

nen förbättras med det givna attributet. Attribut med negativt relevansmått,
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f̊ar därför negativ inverkan p̊a maskininlärningsmodellen, och bör därför ex-

kluderas.

2.4.5 Korrelation

I ett dataset kan det finnas en rad komplexa och okända relationer mellan

de olika attributen. Vid maskininlärning kan det vara viktigt att upptäcka

och kvantifiera graden för vilka attribut i datasetet som är linjärt associera-

de med varandra [27]. Denna statistiska association mellan attribut benämns

som deras korrelation. Attribut i ett dataset kan korrelera av många anled-

ningar. Korrelationen kan vara dels positiv, dels negativ. Detta innebär att

förh̊allandet mellan attributen skiljer sig åt. Attribut som är positivt korre-

lerade ökar samtidigt och minskar samtidigt. Tv̊a attribut som är negativt

korrelerade medför å andra sidan, att om den ena ökar s̊a minskar den andra,

där motsatsen ocks̊a gäller.

Innan det är aktuellt att beräkna korrelationsm̊att, behöver ytterligare ett

statistiskt mått, kovarians, tas i beaktning. Kovarians är ett mått p̊a samva-

riationen mellan tv̊a variabler. Vid maskininlärningsproblem, där ett data-

set är närvarande kan kovariansen beräknas som medelvärdet av produkten

mellan värdena fr̊an ett urval, vilka har blivit centrerade (medelvärdet har

subtraherats). Kovariansen mellan tv̊a attribut xa och xb i s̊adant dataset

ges av (2.5). x̄a och x̄b är medelvärden för respektive attribut.

Cov(xa, xb) =
1

N − 1

N∑
i=1

(xai − x̄a)(xbi − x̄b) (2.5)

Kovariansens tecken tyder p̊a om attributen förflyttar sig i samma riktning

(positivt), eller inte (negativt). I de fallen kovariansen är noll, indikerar det
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att b̊ada attributen är oberoende av varandra.

Korrelation mäts med en korrelationskoefficient och kan ses som en nor-

maliserad kovarians. Koefficienten representerar till vilken grad tv̊a attribut

korrelerar [28]. Koefficienten är dimensionslös, och antar endast värden i in-

tervallet [−1, 1]. Exempelvis innebär en korrelationskoefficient med värde 0,

en avsaknad av korrelation. −1 eller 1 indikerar å andra sidan en perfekt ne-

gativ eller positiv korrelation. Ju starkare korrelation, desto närmare kommer

värdet p̊a korrelationskoefficienten ±1. Det ska noteras att alla korrelationer

emellan attribut som inte är linjära, inte heller är f̊angas av linjär korrelation.

För att betona p̊ast̊aendet, och undvika missuppfattning — kan en avsaknad

av korrelation fortfarande innebära att det finns ett samband mellan tv̊a at-

tribut [28].

Pearsons korrelationskoefficient för produktmomentet används för att sum-

mera styrkan av ett linjärt samband mellan tv̊a datapunkter, vilka b̊ada är

normalfördelade [28]. Denna koefficient p̊averkas av extremvärden som kan

förstärka eller dämpa styrkan hos korrelationen. Ekvation (2.6) beskrivs som

kovariansen av tv̊a attribut, dividerat med produkten av standardavvikelsen

av varje dataurval [27].

rxayb =
Cov(xa, xb)√

Cov(xa, xa)Cov(xb, xb)
(2.6)

Sammanfattningsvis används korrelationskoefficienter för att bedöma styrka

och riktning av de linjära relationerna mellan tv̊a av attribut.
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2.5 Storlek p̊a dataset samt datauppdelning

Trots att ett dataset kan h̊alla hög datakvalitet, har det visat sig att det inte

är en uteslutande egenskap för att erh̊alla ett bra resultat vid modellering av

ett maskininlärningsproblem. Mängden data är en annan egenskap av bety-

delse, men hur mycket data som krävs beror b̊ade p̊a problemets komplexitet

och p̊a komplexiteten hos den valda algoritmen [29].

Efter att ett dataset uppn̊att god datakvalitet, tillämpas datauppdelning för

att dela upp datasetet i olika delar inför maskininlärningsmodelleringen. De

olika delarna benämns träningsdata, valideringsdata och testdata, vilka alla

utgör viktiga delar i modelleringsprocessen. Alla delset av datan är skilda

ifr̊an varandra, och de bör aldrig användas för samma ändamål [30]. Anled-

ningen till att man skiljer dessa åt, är för att förhindra att samma datapunk-

ter (dubbletter) återkommer i de olika delseten. Träningsdata lär modellen

att generalisera, med ändamålet att öka modellens precision. Med andra ord

skulle datapunkter som förekommer i b̊ade tränings- och testdata innebära

att modellen lär sig att klassificera ett specifikt fall, snarare än att lära sig

ett underliggande mönster. Att lära sig att klassificera specifika fall skulle

s̊aledes ha en negativ p̊averkan p̊a modellens generaliseringsförmåga [30].

Träningsprocessen utgörs bland annat av optimering av parametrarna i ma-

skininlärningsmodellen. Om träningsdatan inte inneh̊aller alla möjliga utfall

för en prediktion, s̊a kommer troligtvis inte alla utfall stödjas av modellen

[29]. Sammanfattningsvis kommer en prediktion att uppvisa ett bättre resul-

tat när storleken och variationen hos datasetet växer. Validering av modellens

effektivitet sker med hjälp av valideringsdata. Valideringsprocessen ämnar

att undersöka hur parametrarna i träningsfasen lämpar sig till modellen,

med hjälp av kvantitativa mått [31]. Kvantitativa beräkningar har s̊aledes en
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viktig roll i valideringsprocessen. N̊agra av dessa mått är entropi och medel-

kvadratfel [9]. Om resultaten av dessa mått inte är tillfredsställande, måste

s̊aledes modellen tränas om, med syfte att f̊a bättre parametervärden. Med

hjälp av valideringsprocessen, kan insikter om valet av en felaktig modell

eller användningen av en ineffektiv algoritm uppenbaras. Valideringen kan

ocks̊a förhindra överträning, vilket kommer beskrivas närmare i avsnitt 2.6.

Testdata används endast för att utvärdera modellen efter att den tränats

och validerats, vilket illustreras i figur 2.7 [32]. Testfasen anses ofta vara den

enklaste processen, där flertalet utvärderingsmått finns tillgängliga för att

utröna modellens resultat.

Ett noggrant urval av uppdelningsförh̊allanden är obligatoriskt vid model-

leringen. Trots att det inte förekommer omfattande forskning p̊a omr̊adet,

har en praxis utvecklats för att optimera förh̊allanden vid uppdelningen

av ett dataset. Den vanliga metoden vid valet av förh̊allande är 80:20, för

tränings- och testdata [9]. Förh̊allandet är dock dynamiskt och olika upp-

delningsförfaranden kan förekomma. Om det dessutom är nödvändigt att

använda sig utav valideringsdata, kan exempelvis korsvalidering användas.

Detta innebära att ett dataset delas upp i exempelvis tio lika stora delar.

I varje iteration vid en korsvalidering utgörs alla delar förutom en utav

träningsdata. Den resterande delen används s̊aledes som testdata. Under

varje iteration byts den sista delen ut och processen avslutas först när al-

la delar har testats. Medelvärdet av alla generaliseringsfel och medelvärdet

av alla precisionsm̊att, används sedan för att träna och validera varje modell

[9].
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Figur 2.7: Uppdelning av ett dataset i träningsdata, valideringsdata och testdata.

2.6 Överträning

Överträning är en negativ egenskap hos maskininlärningsalgoritmer, vilken

uppst̊ar när en maskininlärningsmodell i för stor uträckning anpassas till

träningsdata [33]. Resultatet av överträning innebär ett negativt inflytan-

de p̊a maskininlärningsmodellens generaliseringsförmåga. I förlängningen in-

nebär det att algoritmen blir känslig för brus och störningar i datasetet, när

den istället ska tillämpa generella mönster som lösningsförslag vid predik-

tionen [34]. Med andra ord kan det förklaras som: när algoritmens genera-

liseringsförmåga försämras, s̊a försämras även algoritmens förmåga att att

klassificera ny data, vilken skiljer sig fr̊an träningsdatan.

Generaliseringsfel är ett precisionsmått som indikerar hur träffsäker en pre-

diktion är, till följd av att algoritmen exponeras för ny data [35]. För att f̊a en

djupare inblick i vad överträning är och varför det sker, kan s̊aledes generalise-

ringsfelet brytas ned till bias och varians. Bias är maskininlärningsmodellens

tendens att systematiskt lära sig samma fel. P̊a liknande sätt, beskriver va-

riansen maskininlärningsmodellens tendens att slumpmässigt lära sig saker,

oberoende av den verkliga modellen av lösningen [33]. Nedan följer en kon-

kretisering av bias som varians och illustreras i figur 2.8:
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Figur 2.8: Bias och Varians vid pilkastning, där varje pilkast kan ses som en
prediktion baserat p̊a nya realiseringar av testdata.

• Bias uppst̊ar p̊a grund av felaktiga antaganden i inlärningsalgoritmen.

Hög bias kan orsaka att en algoritm saknar relevanta relationer mellan

indata och utdata (detta kallas specifikt för underträning).

• Variansen har sin grund i känsligheten för fel i små fluktuationer hos

träningsdatan. Hög varians kan orsaka att en algoritm modellerar brus

ifr̊an träningsdatan, snarare än att generalisera när den exponeras för

ny data (detta kallas specifikt för överträning).

Konkretiseringen ovan indikerar s̊aledes att l̊ag bias och varians bör efter-

strävas för att uppn̊a en bättre prediktion. Det ska noteras att varians och

bias korrelerar negativt [35]. Detta kan bevisas genom att l̊ata variabeln Y

vara prediktionen av en samling attribut X [16]. Relationen mellan Y och X

kan s̊aledes uttryckas p̊a formen:

Y = f(X) + ε (2.7)

där f(X) är ett förväntat värde p̊a Y , och ε är en normalfördelad felterm
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med E(X) = 0, ε ∼ N(0, σε). Generaliseringsfelet uttrycks normalt p̊a formen

vilket ges av (2.8), där ε representerar ett oreducerbart fel:

Err(x0) = E[(Y − f̂(x0))
2|X = x0]

= σ2
ε + [Ef̂(xo)− f(xo)]

2 + E[f̂(xo)− Ef̂(xo)]
2

= σ2
ε +Bias2(f̂(xo)) + V ar(f̂(xo))

= Oreducerbartfel +Bias2 + V arians

(2.8)

där f̂ är en prediktionsmodell, och x0 är en godtycklig datapunkt

Uttrycket kan dock brytas ned i termer av bias och varians vilket ges av (2.9)

och (2.10):

Bias[f̂(xo)] = [Ef̂(xo)− f(xo)] (2.9)

V arians[f̂(xo)] = E[f̂(xo)
2]− E[f̂(xo)]

2 (2.10)

Det finns en korrelation mellan modellkomplexiteten och bias samt vari-

ans. Denna korrelation innebär att om komplexiteten ökar eller minskar, s̊a

förändras bias och variansen. Kompromisspelet har sin grund i att en modell

inte samtidigt är av l̊ag och hög komplexitet. Detta medför att bias och va-

rians inte heller kan vara det [36]. En modell med l̊ag komplexitet har i regel

högt bias. Som en motsats, har därför en modell hög komplexitet även hög

varians.

En vanlig missuppfattning om överträning är att det orsakas av brus, där

träningsexempel kan vara märkta med fel klassetikett [33]. Även om det i

praktiken kan vara en bidragande faktor, är det inte en uteslutande egenskap,

d̊a överträning även förekommer vid användning av brusfria dataset. För

att motverka överträning finns en del metoder till användarens förfogande.

Förutom korsvalidering, som beskrivs i avsnitt 2.5, s̊a finns det många me-
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toder för att motverka överträning. Den mest populära är att lägga till en

regulariseringsterm till utvärderingsfunktionen. Det medför en ”bestraffning”

som vinklar klassificeraren mot att favorisera ett visst utfall för att minimera

utrymmet för överträning [33]. Det bör uppmärksammas att även om det är

förh̊allandevis enkelt att undg̊a överträning, s̊a f̊ar det inte vara p̊a bekost-

nad av att underträning uppst̊ar. Att samtidigt undvika överträning s̊aväl

som underträning, s̊a krävs det en perfekt klassificerare. I enlighet med No

free lunch teoremet s̊a kommer det dock aldrig finnas en metod som alltid är

överlägsen i alla avseenden [37].

2.7 Modellutvärdering

Att utvärdera prestandan hos maskininlärningsmodeller är ett grundläggande

delmoment inom maskininlärning. Det är dels viktigt att jämföra hur pre-

standan skiljer sig med valet av inlärningsalgoritm, dels för att se hur väl

modellen st̊ar sig mot verkligheten. I många fall är denna process en in-

tegrerad del av själva inlärningsalgoritmen, där det finns olika typer av

metrik och mått för att utvärdera prestandan [24]. Kvalitetsm̊atten har olika

användningsomr̊aden, och det är inte säkert att samma mått som används

för att utvärdera prestandan hos en klassificeringsmodell kan användas p̊a

en klustringsmodell och vice versa [38].

2.7.1 Korstabell

Det flesta kvalitetsmått som är användbara inom omr̊adet prediktiv modelle-

ring och klassificering kan härledas fr̊an en s̊a kallad korstabell (eng. confusion

matrix ) [38]. Korstabellen beskrivs enkelt som en K ×K matris, där K re-

presenterar antalet klasser. Kolumnerna i korstabellen illustrerad i tabell 2.2
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Tabell 2.2: En typisk korstabell för att utvärdera ett klassificeringsmodell. Korrekt
klassificerad data hamnar i tabellens diagonal medan felaktigt klassificerad data
hamnar i tabellens nedre vänstra och övre högra celler.

Tillhör positiva
klassen

Tillhör negativa
klassen

Klassificerade som
positiv klass

Sant positiva Falskt positiva

Klassificerade som
negativ klass

Falskt negativa Sant negativa

inneh̊aller information om den verkliga klasstillhörigheten. Jämförelsevis in-

neh̊aller raderna information som beskriver hur en modell predikterat dessa

klasser.

I korstabellen finns fyra olika utfall, vilka beskriver modellens klassificering.

Klasserna är ”positiv” och ”negativ”. Ett exempel kan vara rader i en kund-

databas, där man vill klassificera vilka som slutat vara kunder (kundförlust).

Kundförluster representeras s̊aledes som den positiva klassen, och det är den

klassen som ska predikteras. Sann-positiv (eng. true positives (TP)) beskriver

s̊aledes den data som är korrekt identifierad med korrekt klass, alla instan-

ser som klassificerats som kundförlust överensstämmer med klassetiketten i

datasetet. Likas̊a beskriver sann-negativ (eng. true negatives (TN)) de in-

stanser som korrekt identifierats till den negativa klassen. Det vill säga alla

instanser i TP och TN rätt klassificerade, skillnaden mellan dem är vilken

klass som de klassificerats till. De tv̊a andra utfallen å andra sidan, beskriver

modellens felklassificeringar. Falsk-negativ (eng. false negatives (FN)) utgörs

av de instanser som blivit inkorrekt identifierade hos den negativa klassen.

Jämförelsevis innebär det att falsk-positiv (eng. false positives (FP)) är de

instanser av den negativa klassen som har en inkorrekt klassificering.

Utifr̊an korstabellen kan ett antal kvalitetsmått definieras i termer av de fyra
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utfallen [38]:

Korrekthet =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(2.11)

Vid klassificering definieras korrekthet (eng. accuracy) enligt 2.11, eller som

antalet korrekta prediktioner genom det totala antalet datapunkter. Kor-

rekthet kan med fördel användas när fördelningen mellan de olika klasser-

na är god. Följaktligen bör det här måttet undvikas när en av klasserna

överrepresenterade i datasetet [39].

Precision =
TP

TP + FP
(2.12)

Täckning =
TP

TP + FN
(2.13)

Precision (eng. precision) och täckning (eng. recall) definieras enligt ekvatio-

nerna 2.12 och 2.13. Precision anger kvoten av de datapunkter som korrekt

identifierats som TP och det totala antalet datapunkter som klassificerades

till positiva klassen. Till skillnad fr̊an precision, anger täckning proportionen

av datapunkter som tillhör den positiva klassen. Täckning är därför ett mått

p̊a effektivitet vid klassificering av relevant klass i datasetet [40].

F − score =
2 · precision · täckning

precision+ täckning
(2.14)
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F-score är ett kombinerat kvalitetsmått, och är ett harmoniskt medelvärde av

precision och täckning. F-score definieras enligt 2.14, och utvärderar model-

lens exakthet och robusthet, eftersom varken precision eller täckning enskilt

kan utvärdera hur bra en modell presterar [40].

2.7.2 ROC och AUC

Reciever Operating Characteristics, s̊a kallad ROC-kurva är ännu ett pre-

standamått för klassificeringsmodeller, som användas för olika tröskelvärden

i intervallet [0,1]. Många klassificerar som baseras p̊a övervakad inlärning

genererar ett värde för alla klassificerade datapunkter i samma intervall

[0,1]. Dessa värden, tillsammans med tröskelvärdet, ligger till grund för när

modellen klassificerar den positiva eller negativa klassen och kan även ses

som ett mått p̊a hur säker klassificeraren är p̊a sin prediktion. Vid ett l̊agt

tröskelvärde genererar modellen fler positiva prediktioner och vid ett högt

tröskelvärde genererar den färre positiva prediktioner. En naturlig gräns för

detta tröskelvärde är 0,5, men det är ocks̊a problemspecifikt. ROC-kurvan är

en graf som ger information om graden av falsk-postiva (FPR)(horisontell-

axeln) i förh̊allande till täckningen (vertikal-axeln), för olika tröskelvärden

mellan 0 och 1 [41]. FPR ges av ekvation 2.15:

FPR =
FP

FP + TN
(2.15)

ROC-kurvor är ett användbart verktyg som kan användas för att jämföra oli-

ka modeller för olika tröskelvärden. Eftersom bra modeller kännetecknas av

hög täckning, antar ROC-kurvan en brant stigande form, längs med y-axeln.

En d̊alig modell, däremot, följer diagonalen i grafen, en s̊adan modell preste-
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rar inte bättre än slumpen [41]. The Area Under the Curve (AUC), omr̊adet

under kurvan, representerar hur väl en modell kan separera tv̊a olika klasser.

AUC beskrivs ocks̊a ofta som sannolikheten att en klassificerare kommer att

rangordna en slumpmässigt vald datapunkt tillhörande den positiv klassen

högre än en slumpmässigt vald datapunkt fr̊an den negativ klassen [42]. I

figur 2.9 illustreras olika AUC-och ROC-kurvor för olika värden. Eftersom

AUC är en area tar detta mått värden mellan 0 och 1. En utmärkt modell

har AUC nära 1, vilket innebär god separeringsförmåga. I motsats har en

sämre modell AUC nära 0.5, d̊a detta betyder att modellen saknar kapacitet

för att urskilja klasserna emellan. [42]

Figur 2.9: Visualisering av AUC och ROC. Graferna till vänster illustrerar
fördelningen av de genererade värdena för datapunkter tillhörande en positiv och
negativ klass. Längst ned i figuren illustreras idealet för en klassificerar, klasserna
ligger p̊a var sin sida om tröskelvärdet. I mitten visas det sämsta scenariot, klassi-
ficeraren kan ej skilja p̊a klasserna. Högst upp är en klassificerar mitt emellan de
tv̊a extremerna.
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2.8 Maskininlärning inom kundanalys

Customer Relationship Management (CRM) är en omfattande strategi för

att bygga, hantera och stärka lojala och l̊angvariga kundrelationer [43]. Det

är allmänt erkänt och omfattande i olika branscher s̊asom energisektorn, eller

inom telekommunikation, bank och finans. Idag är företag alltmer benägna

att använda sig utav tekniker inom artificiell intelligens som kan predikte-

ra kundförluster (eng. churn) för att effektivisera sin resursanvändning. Det

har konstaterats i många studier att bibeh̊allande av kunder i jämförelse med

kundförvärv, är betydligt mer kostnadseffektivt [44]. I dagens konkurrensut-

satta affärsmarknader bör kundförluster uppmärksammas som n̊agot väldigt

negativt. Förlust av en kund kan övervägas i tre olika aspekter: För det

första, förlusten av befintliga kunder är likvärdigt jämförbart med förlust av

en kritisk del i ett företags verksamhet. För det andra, skulle det med sam-

ma imaginära antagande innebära att överföra tillg̊angar till konkurrenter.

Slutligen är det arbetskrävande och konstnadsinnefektivt med kundförvärv,

d̊a det är sv̊art att förutsp̊a lojaliteten hos nya kunder. Kunderna är därför

en viktig del i många företag, och kundförlustanalys används därför som ett

tillvägag̊angssätt för att prediktera kundernas sannolika tendens att säga upp

sin relation med företaget [45].

I dagens energisektor är konkurrensen oerhört h̊ard [46]. Tjänsterna och kun-

dernas alternativ har ocks̊a blivit mer jämförbara och konkurrenskraftiga.

Anledningen till att kundlojalitet tenderar att eroderas, kan i många fall

härledas till att bytet mellan tjänsteföretag ofta är kostnadsfritt [2]. Frihet

att byta till en bättre och eventuellt billigare tjänst p̊a en konkurrensut-

satt marknad är därför väldigt enkelt. För att motverka detta använder sig

företag av olika plattformar för att öka sin kundinsikt. Detta möjliggör en

effektiv kundhantering och en bättre fördelning av de begränsade marknads-
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resurserna för kundbevarande kampanjer.

Emellertid har de befintliga algoritmerna för kundförlustanalys fortfarande

vissa begränsningar p̊a grund av den specifika karaktären hos ett s̊adant

maskininlärningsproblem. Zhao [47] menar att problemet kännetecknas av

ett avgörande karaktärsdrag — Obalancerad data, antalet representerade

kundförluster i dataset utgör normalt en mycket liten del av de totala da-

tapunkterna. Den stora obalansen i datan är n̊agot som försv̊arar identifi-

eringen av kundförlusterna. Flera strategier har arbetats fram för att lösa

detta problem. Exempelvis kan beslutsträd-baserade algoritmer utökas för

att uppn̊a högre precision och korrekthet i prediktionen. Vidare skriver Zhao

[47] att prediktioner av kundförluster ofta kan kategoriers som binära klas-

sificeringsproblem, vilket innebär att modeller ska klassificera datapunkter

som antingen kundförluster eller inte.

Det finns tidigare forskning som berör maskininlärning inom kundanalys, där

praktiska tillämpningar genomförts. Studierna har i många fall använt kund-

data ifr̊an telekomindustrin för att utföra olika typer av kundförlustprediktioner

eller kundlönsamhetsanalyser. Algoritmerna som förekommer i tidigare forsk-

ning, skiljer sig med studiernas ändamål. Vanligt förekommande är stödvektormaskiner,

beslutsträd och neurala nätverk där algoritmerna var för sig fyller ett eget

syfte, eller jämförs, för att utröna bäst prestanda p̊a ett specifikt problem.

Studier där maskininlärning används inom just energisektorn, eller hos svens-

ka företag i allmänhet har emellertid inte p̊aträffats.

Exempelvis sammanställde Vafeiadis et al [43] en jämförelsestudie mellan oli-

ka prediktionsalgoritmer för att utröna deras prestanda vid kundförlustanalys.

Deras resultat visar att boosting varianter av maskininlärningsalgoritmer

ökar prediktionsförmågan signifikant. Ett annat exempel är Keramati et al
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[44], vilka analyserade olika metoders beteende. Det resulterade i ett förslag

av en hybridmetodik, vilken medförde betydande förbättringar i evaluerings-

processen av prediktionen. Det finns även studier där forskare implemente-

rar justeringar och förbättringar hos välkända algoritmer för att förbättra

prediktionen. Xie et al [48] föresl̊ar i sin studie en ny inlärningsmetod, kal-

lad Improved Balanced Random Forest (IBRF). Algoritmen har visat sig att

förbättra prediktionsnoggrannheten väsentligt jämfört med andra algoritmer.

Enligt författarna ger dessutom IBRF bättre prediktionsresultat än andra

random forest-algoritmer.

I de flesta studier där maskininlärning används för kundanalyser, i synner-

het prediktion av kundförlust, s̊a är forskare överens om tre grundläggande

slutsatser. För det första, effekten av överträning hos en prediktionsmodell

beror starkt p̊a datasetet och klassificeringalgoritmen [2]. Effekten kan va-

ra negativ s̊aväl som positiv. Därför menar många forskare att man bör

överväga empiriska angreppssätt för att konsekvent testa om överträningen

är fördelaktig [48]. För det andra, valet av klassificeringsalgoritm har en

signifikant p̊averkan p̊a den prediktiva effekten hos den resulterande model-

len. Beslutsträdsalgoritmer har visats prestera mycket bra vid prediktion

av kundförluster [43][44]. Slutligen, valet av indata är avgörande för att

uppn̊a bra prestanda. Det har visat sig att sex till åtta variabler vanligt-

vis är tillräckligt för en lyckad kundförlustprediktion med hög noggrannhet

[43]. En generell slutsats blir därför att datakvalitet har större betydelse

än en omfattande samling av attribut. Vidare har val av indata visat att

attribut som representerar kundens användning av produkten, är den mest

prediktiva typen av data. Även sociodemografiska data, finansiell information

och marknadsrelaterade attribut är goda informationskällor för att förutsäga

kundförlust [2].



Kapitel 3

Data

I det här avsnittet beskrivs den data som tillhandah̊allits av Telge Energi

samt det förbehandlingsarbete utav data som utfördes innan modelleringsfa-

sen i projektet.

All kunddata som har används i studien l̊anades ifr̊an elbolaget Telge Ener-

gi. R̊adata hämtades ifr̊an bolagets datalager i Södertälje och har ej p̊a

förhand manipulerats för att gynna studiens syfte. Under arbetets g̊ang

hämtades kompletterande data ifr̊an bolagets datalager som möjliggjorde

förtydliganden av data och främjade skapandet av fler relevanta attribut. Al-

la datauttag bestod huvudsakligen av kund-och avtalsdata över tidsperioden

1989-01-01 till 2018-08-01. Utöver kunddata användes även kompletteran-

de finansiell data, som i slutskedet konsoliderades med datasetet i syfte att

uppn̊a ett bättre prediktivt resultat.

39
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Figur 3.1: Datan bestod av totalt tio stycket dataset. Nio av dessa var mindre
dataset med en mer detaljrik information som kunde länkas till ett huvuddataset,
f_kund.

3.1 Kund- och avtalsdata

All kund- och avtalsdata var extraherad till tio stycken csv-filer, som var

och en motsvarade ett dataset ifr̊an företagets datalager. Dessa data bestod

huvudsakligen av kund- och avtalsinformation fr̊an privatpersoner, även om

enstaka företagskunder förekom. Vidare var de tio dataseten egna tabeller

som alla innehöll ett unikt id-attribut vilket kunde länkas till ett huvudda-

taset, f_kund. Huvuddataset syftar i det här fallet p̊a det faktum att f_kund

innehöll information av mer generell karaktär, samt referenser till de nio and-

ra dataseten. De resterande dataseten var s̊aledes hierarkiskt lägre än f_kund

och innehöll mer detaljrik information vilken kunde länkas till f_kund via de

unika id-attributen. Denna hierarki illustreras i figur 3.1 medan tabell 3.1

ger en kort beskrivning av de nio hierarkiskt lägre dataseten.

f_kund var uppbyggt av s̊a kallade månadsvisa frysningar. Detta innebar att

information sparades om varje kund och tillhörande avtal varje månad. En
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Tabell 3.1: Tabellen visar en lista som anger namnen p̊a dataseten utöver f_kund

med tillhörande beskrivning av informationen i dessa.

Dataset Beskrivning
dim_avtalshierarki Detaljerad information om olika avtalstyper

dim_kund Information om aktiva och före detta kunder
dim_anlaggning Information om anläggningarna avtalen hör till

dim_avtal Data om kundspecifika avtal
dim_saljomrade Information om Telge Energis olika säljteam

dim_fakturastalle Information om p̊a vilken adress en kund
faktureras

dim_kampanj Namn och id p̊a olika kampanjer utformade av
Telge Energi

dim_agandeform Beskrivning av ägandeformen som gäller för olika
anläggningar, hyresrätt eller bostadsrätt etcetera.

dim_boendeform Liknande information som den i dim_agandeform
men mindre specifik

kund som hade ett avtal under ett år, representerades av 12 observationer i

datasetet med samma unika kund id. Med samma logik representerades en

kund med tv̊a avtal under ett år av 24 observationer med samma unika kund

id. Resultatet av månadsvisa frysningar blev att radantalet hos f_kund upp-

gick till nära 24 miljoner. Utöver 24 miljoner rader hade f_kund 29 kolumner,

se tabell 3.2, och en filstorlek p̊a fyra gigabyte. Attributen i f_kund var av

olika datatyper, men bestod främst av datum, kategoriska värden, diskreta

värden, kontinuerliga värden samt id-nummer.
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Tabell 3.2: Denna tabell är en sammanfattning av den data som utgjorde huvudda-
tasetet f_kund. De nio första attributen är nycklar som länkar till andra, mindre,
dataset.

Attribut Beskrivning
ATH_ID Id-nummer och nyckel för dataset

dim_avtalshierarki

KND_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_kund
ANL_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_anläggning
AVT_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_avtal
SOR_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_säljområde
FTS_ID Id-nummer och nyckel för dataset

dim_fakturaställe

KPN_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_kampanj
AGF_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_ägandeform
BOF_ID Id-nummer och nyckel för dataset dim_boendeform

leveransmånad Alla månader med leverans av el till en anläggning
fakturerad_kwh Antal fakturerade kWh per leveransmånad
förbrukad_kwh Antal förbrukade kWh per leveransmånad

BÅF Beräknad el̊arsförbrukning för en anläggning
SDT_kund Booleskt attribut: person bosatt i Södertälje eller ej

uppsägningsorsak Uppsägningsorsak
levslut_orsak Orsak för leveransslut av el

levstart Datum för start av leverans av el till anläggning
avtal_start Datum d̊a ett el-avtal startar
avtal_slut Datum d̊a ett el-avtal slutar oavsätt vad som avtalat
kund_start Datum för start av kundsession
kund_slut Datum för slut av kundsession

huvudanläggning Primär anläggning hos kund om kund har fler avtal
aktiv Booleskt attribut: aktivt löpande avtal eller ej
inkasso Booleskt attribut: har kund haft inkassokrav eller ej
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3.2 Finansiell data

Som ett resultat av The General Data Protection Regulation (GDPR) ano-

nymiserades eller exkluderades delar av r̊adatan. Det som exkluderades var

kundspecifik data s̊asom namn, personnummer och finansiella uppgifter. Tel-

ge Energi valde även att exkludera kundadresser, vilket resulterade i en geo-

grafisk begränsning för studien. I förlängningen innebar det att utomst̊aende

geografisk information krävdes för att fullända dataseten. S̊adan typ av da-

ta visade sig vara användbar vid konsolidering av andra typer av geografisk

information.

P̊a skatteverket.se (http://skatteverket.se) finns öppna data för allmänheten.

Där finns exempelvis medellön per kommun vilket ans̊ags vara av relevans

för studien. D̊a datan fr̊an Telge Energi endast hade postnummer och län

som geografisk data, var en datakonsolidering omöjlig. Därför användes ett

application programming interface (API) som utförde systematiska postnum-

meruppslag p̊a hitta.se (http://hitta.se), för att avgöra vilken kommun varje

postnummer tillhörde. Eftersom hitta.se endast tillät 1800 uppslag fr̊an sam-

ma ip-adress under ett visst tidsintervall utfördes processen i omg̊angar. Till

följd av denna begränsning, använde API s̊aledes bara unika postnummer

ifr̊an kunddatan för att minimera antalet uppslag. För varje uppslag skrevs

sedan postnummer och respektive kommun över till en xml-fil.

3.3 Förbehandling av data

Innan förbehandlingen genomfördes, s̊a arbetades antaganden och definitio-

ner fram, för att skapa kontinuitet i förbehandlingsarbetet. Resultatet av det-

ta blev ett ramverk som användes genomg̊aende under förbehandlingsprocessen:

http://www.skatteverket.se
http://www.hitta.se
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• Alla företagskunder exkluderades för att uppfylla en av studiens av-

gränsningar.

• Äldre data hade i återkommande fall sämre datakvalitet. I förlängningen

innebar det att attribut som byggde p̊a gammal information gav miss-

visande värden, vilket försämrade maskininlärningsmodellen. Till följd

av detta exkluderades alla kunder med kundstart innan 2007-07-01.

• Alla kunder med framtida kundslutdatum definierades som aktiva kun-

der. Dessa kundernas slutdatum ändrades dock s̊a att det överensstämde

med datumet för den senaste frysningen (2018-08-01). Syftet med denna

definition var att möjliggöra beräkningen av längden p̊a en kundsession

hos en aktiv kund.

• Eftersom åldern uppdateras varje år, krävdes en ny definition av åldern

hos före detta kunder. Problemet med att åldern uppdaterades varje

kalender̊ar resulterade i att kunder fick onaturliga livslängder. Till följd

av det ändrades åldern s̊a att den stämde överens med åldern vid per-

sonens kundavbrott.

Majoriteten av förbehandlingsarbetet utfördes i R (R-project), med hjälp av

villkorsstyrda funktioner, som användes för att härleda nya attribut ifr̊an

r̊adatan. Eftersom alla dataset ifr̊an Telge Energi var av varierande kvalitet,

byggdes tv̊a nya dataset, DS1 och DS2. Dessa dataset innehöll dels attribut

vilka förekom i r̊adatan, dels nya attribut som skapats genom att extrahera

och manipulera information ifr̊an r̊adatan. DS1 och DS2 hade till skillnad

fr̊an f_kund, en struktur som endast tillät unika rader. Detta innebar att

varje kund representerades som en unik rad i datasetet. Strukturen ändrades

för att dels, reducera antalet rader och redundant information i DS1 och DS2,

dels för f̊a en klassetikett för varje unik kund som sedan skulle användas vid

klassificeringen.

https://www.r-project.org/


3.3. Förbehandling av data 45

Anledningen till att tv̊a nya dataset konstruerades var att tv̊a olika klassifice-

ringsproblem skulle modlleras. Det första var att klassificera en klassetikett

vilken var given av Telge Energi, denna indikerade om en kund var en aktiv

kund eller en före detta kund. Det andra problemet var en kundförlust predik-

tion över ett framtida tidsintervall. Inledningsvis var DS1 och DS2 identiska.

Det krävdes dock en del modifieringar för att anpassa DS2 till klassificerings-

problemet det skulle användas till. Detta resulterade i att DS1 utvecklades

genom att fler attribut lades till. I slutändan blev DS2 en förlängning av

DS1, där skillnaden blev antalet attribut. Det vill säga DS1 ∈ DS2, vilket

innebär att alla attribut som finns i DS1 även finns i DS2.

B̊ade DS1 och DS2 konstruerades inkrementellt. Detta innebar att för varje

skapat attribut, s̊a skedde en datakonsolidering till de angivna dataseten.

Fördelarna med detta förfarande var att det främjade felsökningar, och gav

dessutom en bra överblick av hur dataseten stegvis förändrades. Dessutom

kunde enkla justeringar göras om följdfel uppstod.

3.3.1 DS1

DS1 byggdes upp med ett attribut i taget, där majoriteten av attributen

skapades genom att omdefiniera representationen av befintliga attribut i

r̊adatan ifr̊an Telge Energi. DS1 skapades utifr̊an definitionerna och anta-

ganden i 2.4.1. Detta resulterade i att DS1 storlek reducerades i mycket stor

utsträckning i förh̊allande till f_kund, d̊a många kunder exkluderats ifr̊an

r̊adatan för att de inte uppfyllde kraven i 2.4.1.

Den första kolumnen som lades till i DS1 var ett nyckelattribut. Detta attri-

but fungerade som en konsolideringsnyckel när information ifr̊an Telge Ener-

gis r̊adata sammanfogades med DS1. Sedan skapades tv̊a nya attribut som
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representerade ålder och kundstatus. Det senare attributet definierades med

kategoriska värden (1 och 0), där 1 indikerade ”aktiv kund” och 0 indikera-

de ”ej kund”. Detta attribut kom även att användas som klassetikett för DS1.

Tack vare att f_kund hade attribut med datum som beskrev kundstart och

kundslut, samt avtalsstart och avtalsslut, kunde den informationen modifie-

ras för att skapa fyra diskreta attribut. Tv̊a av dessa innehöll information

om hur många avtal en kund har haft. De tv̊a andra attributen indikera-

de huruvida en person i DS1 varit en återkommande kund. Med andra ord

om en person haft tv̊a olika kundsessioner. Med samma information ifr̊an

f_kund skapades även tre kontinuerliga attribut, vilka beskrev längden p̊a en

kundsession, den totala avtalslängden för en kunds alla avtal och medelav-

talslängden för varje kund.

Ifr̊an datasetet dim_kampanj användes information gällande kundfrämjande

kampanjer för att skapa tv̊a nya attribut. Dessa beskrev det totala antalet

kampanjer, samt antalet unika kampanjer som varje kund hade utnyttjat.

Attributens ändamål var att utröna om kunder som använder sig utav kam-

panjer, tenderade att förbli kunder under en längre tidsperiod.

Det skapades även tv̊a nya kategoriska attribut för att ge information om

en kund varit bosatt i Södertälje och om kunden har haft inkassokrav eller

ej. Till följd av attributet inkasso, skapades ett diskret attribut som skulle

ge information om hur många avskrivna kundfordringar Telge Energi behövt

göra för en specifik kund. Detta innebar att alla kunder som f̊att ett inkas-

sokrav, tilldelades ett diskret värde i attributet avskriven_kundfordran för

att indikera detta.

D̊a Telge Energi erbjuder sina kunder olika avtalstyper, s̊a definierades tre
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nya attribut, vilka gav information om hur många av varje avtalstyp en kund

haft under sin kundsession. Avtalstyperna var fasta-, rörliga- och mixavtal,

och en siffra i vardera attribut indikerade s̊aledes hur många av varje avtal

en kund historiskt har haft.

För att f̊a med finansiell data, skapades även ett attribut som beskrev mede-

linkomster per kommun . Eftersom GDPR begränsade mycket av Telge Ener-

gis kundspecifika information, lades en tid p̊a att hitta data som var öppen för

allmänheten. Medelinkomst p̊a kommunal niv̊a användes s̊aledes för att ge en

indikation p̊a kundens finansiella ställning. Hur datan inhämtades beskrivs

i avsnitt 3.2. Attributet konsoliderades sedan till datasetet genom villkors-

styrda funktioner i R. Det resulterande datasetet bestod av 167 914 rader

och 21 kolumner och presenteras i tabell 3.3.

3.3.2 DS2

Ändamålet för datasetet DS2 var att utföra en prediktion av kundförluster

över ett givet tidsintervall. Utöver de attribut som fanns i DS1 innehöll DS2

därför ytterligare attribut som förmodades ha relevans för detta ändamål.

För att vara kompatibelt med en prediktiv analys gick det därtill inte att

bygga datasetet med alla de kunder som var representerade i DS1. DS2

byggdes istället upp av endast de aktiva kunderna vid tidpunkten 2018-

05-01 s̊a att en prediktion av förändringen av kundstatusen kunde utföras

under den följande tidsperioden, till och med 2018-08-01. Klassetiketten i

DS2 baserade s̊aledes p̊a om en specifik kund hade lämnat Telge Energi un-

der tremånadersperioden, där en kundförlust representerades med ett värde

1 och en fortsatt aktiv kund med ett värde 0. Datasetet utvidgades med

flera attribut, med hjälp av samma förfarande som i DS1. Det resulterande

datasetet bestod av 96 114 rader och 49 kolumner och presenteras i tabell 1
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Tabell 3.3: Attribut och datatyper i datasetet DS1.

Attributnamn Datatyp
kund_id Unikt id-nummer
ålder Diskret
kundstatus Klassetikett: binär kategorisk (1,0)
inkasso Binär kategorisk (1,0)
antal_avtalsstart Diskret
antal_avtalsslut Diskret
antal_kundstart Diskret
antal_kundslut Diskret
antal_avtalsmånader kontinuerlig
historisk_sdtkund Binär kategorisk (1,0)
antal_kundmanader Kontinuerlig
medel_avtalslangd Kontinuerlig
antal_kampanjer Diskret
antal_olika_kampanjer Diskret
max_parallella_avtal Diskret
avskriven_kundfordran Diskret
antal_fasta Diskret
antal_rorliga Diskret
antal_mix Diskret
medelinkomst Diskret
kommun Kategorisk
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i appendix.



Kapitel 4

Metod

I metodavsnittet beskrivs det praktiska arbetet utfört i Azure Machine Lear-

ning Studio. Avsnittet inleds med studiens avgränsningar och beskriver sedan

de modeller som skapades.

4.1 Avgränsningar

I samband med genomförandet av denna studie har flertalet avgränsningar

arbetats fram för att möta studiens syfte och omf̊ang. Detta har bland annat

inneburit övergripande avgränsningar för att uppfylla kraven för ett godkänt

examensarbete inom berört civilingenjörsprogram. Utöver övergripande av-

gränsningar som exempelvis begränsat studiens omf̊ang gällande tidsaspek-

ter, s̊a har även tekniska avgränsningar arbetats fram för att skapa kontinu-

itet i dataförbehandlingsarbetet.

50
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4.1.1 Övergripande avgränsningar

Den data som återfinns i studien har behandlat kund- och avtalsdata som

avser privatkunder under tidsperioden 2007-01-01 till 2018-08-01. Av natur-

liga skäl blev valet att avgränsa studien till privatkunder och motiveras dels

genom att möta studiens syfte, dels p̊a grund av att den omfattande mängd

data som erhölls, gav utrymme för exkludering av företagskunder.

4.1.2 Tekniska avgränsningar

Alla attribut i maskininlärningsmodelleringen har har noggrant bearbetats

fram enligt förutbestämda definitioner som presenteras i avsnitt 2.4.1. Datan

som användes i studien överträffade alla förväntningar vad gäller mängd.

Detta innebar att attribut med med stor andel datapunkter som saknade

värde kunde exkluderas, utan att reduktionen av datasetet p̊averkade p̊a

modelleringen särskilt negativt. Genom denna avgränsning kunde kvaliteten

p̊a de datapunkter som återfinns i dataseten säkras till en hög niv̊a.

Trots att endast inlärningsalgoritmen Boosted Decision Tree presenteras i

studien, s̊a testades flera andra klassificeringsalgoritmer ifr̊an Microsoft Azu-

re Machine Learning Studios bibliotek. För att återigen möta studiens tidsa-

spekt och omf̊ang, gjordes ytterligare en avgränsning, vilken innebar att en-

dast den bäst presterande inlärningsalgoritmen presenterades. Vid mer om-

fattande studier, eller en uppföljning p̊a detta arbete skulle det även vara av

intresse att inkorporera regressionalgoritmer till studien. Exempelvis för att

utröna om det är möjligt att prediktera återst̊aende tid innan en kundförlust

sker hos en specifik kund.
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4.2 Val av programvara

Detta arbete har utförts genom ett samarbete med Svenska Business Vision

AB. Företaget är en Microsoftpartner, vilket innebär att programmen som

används till störta del har varit Microsoftproducerade. Detta visade sig vara

en stor fördel i termer av kompatibilitet och välskrivna dokumentationer hos

de olika programvarorna.

4.2.1 Microsoft Excel

Excel är ett kalkylerings- och databehandligsprogram utgivet av företaget

Microsoft. Excel har i allmänhet används för datavisualisering i tabellform

och i synnerhet för förbehandling av alla mindre dataset som listas i tabell 3.1.

Excel har används för att dels filtrera ut de attribut med stor värdeavsaknad,

dels attribut som varit irrelevanta för studien. Programmet har ocks̊a haft en

betydande roll i att ge intuitiva insikter utifr̊an den tabellform som dataseten

kan presenteras p̊a.

P̊a grund Excels radbegränsning där 1 048 576 är det totala antalet rader

som ett arbetsblad kan behandla, krävdes andra program för att möjliggöra

förbehandlingen av dataset tillhandah̊allet av Telge Energi. Vilka program

som användes och till vilka ändamål beskrivs närmare i avsnitt 4.2.2.

4.2.2 R

R är ett programspr̊ak och en miljö för statistisk databehandling. Program-

met kommer med en integrerad serie av mjukvarutillägg för dataprofilering,

beräkning och grafisk visualisering. Att en stor del av förbehandlingsarbetet

utfördes i R berodde till största del p̊a programmets effektiva databehandling
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och lagringshantering. En stor del av förbehandlingen av datasetet f_kund

utfördes s̊aledes i R med hjälp av programmets förmåga att förbehandla sto-

ra dataset genom villkorsstyrda funktioner. Trots fördelarna, är programmet

ganska resurskrävande för datorns internminne. Detta föranledde motg̊angar

vid datakonsolideringen, vilka ofta resulterade i systemkraschar och dataförluster.

4.2.3 Microsoft Azure Machine Learning Studio

Azure är Micrsofts molnplattform som används för att bygga och drifta web-

bapplikationer via deras datacenter [49]. Azure Machine Learning Studio

klassas som en plattformstjänst och är en del av Microsoft Azure. Azure

Machine Learning Studio är ett dra-och-släpp-verktyg som l̊ater användaren

att bygga, testa och distribuera maskininlärningsmodeller utifr̊an sina data

[50]. Programmet användes för att skapa och utvärdera maskininlärningsmodellerna

i denna studie.

4.3 Modellering i Azure Machine Learning

Studio

Efter att DS1 och DS2 förbehandlats, var nästa steg att bygga tv̊a modeller i

Azure Machine Learning Studio (AMLS). AMLS gränssnitt l̊ater användaren

nyttja dra-och-släpp funktioner för att bygga sina modeller. I AMLS finns ett

bibliotek med moduler som användes för att konstruera tv̊a modeller, modell

1 och modell 2. Modell 1 syftade till att prediktera klassetiketten i DS1 —

kundstatus — medan syftet med modell 2 var att prediktera kundförluster

över en tidsperiod p̊a tre månader. När moduler till respektive modell hade

valts, kopplades de samman för att skapa respektive modell. Modell 1 och

modell 2 bestod huvudsakligen av samma moduler. Skillnaden i modellkon-

struktionen var samplingsmodulen i modell 2. Syftet med modulen var att
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utjämna klassfördelningen i DS2 för att göra prediktionen mer tillförlitlig.

Modell 1 och modell 2 kommer nu att beskrivas mer ing̊aende.

4.3.1 Modell 1

För att prediktera klassetiketten kundstatus, konstruerades en typisk tv̊aklass-

klassificeringsmodell, där boosted decision tree användes som inlärningsalgoritm.

I figur 4.1 illustreras hur modell 1 konstruerats med hjälp av AMLS bibli-

otek av moduler. Modelleringen inleddes med att importera DS1 i AMLS

gränssnitt. Summarize Data kopplades samman med datasetet för att kal-

kylera deskriptiv data s̊asom statistiska mått. Modulen användes enbart för

att ge en överblick av datan, och utnyttjas s̊aledes inte av modellen per se.

Modulerna Select Columns, Edit Metadata och Convert to Indicator Values

kopplades samman med datasetet för att justera kolumnrepresentationen.

Dessa moduler användes exempelvis ifall attribut behövde exkluderas, eller

p̊a n̊agot sett modifieras för en specifik körning. Fördelen med modulerna

var att de tillät användaren att utföra enkla förbehandlingsprocesser direkt

i AMLS. Till exempel omvandlades de kategoriska attributen kommun till

binära indikatorer i AMLS med modulen Convert to Indicator Values.

DS1 delades sedan upp i tränings-och testdata. Detta utfördes med modu-

len Split data, där träningsdata bestod av 70 % av det totala datasetet.

Därefter användes modulerna Two-class boosted decision tree och Tune Mo-

del Hyperparameters för att träna modellen. Modulerna tränade datan genom

att iterera över alla möjliga parameterinställningar hos inlärningsalgoritmen.

Syftet med iterationerna var att finna en uppsättning parameterval som op-

timerade resultatet. Notera att dessa parametrar kunde skilja sig åt för olika

körningar, beslutsträd och dataset [51]. Den bästa kombinationen av pa-

rametrar baserades p̊a ett visst utvärderingsmått. I detta fall valdes AUC

som utvärderingsmått d̊a det tar hänsyn till modellens förmåga att korrekt
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Figur 4.1: Illustration av modell1 i AMLS

identifiera kundförluster men ocks̊a dess förmåga att inte felklassificera trog-

na kunder. Processen var komplex och tidskrävande, vilket resulterade i att

dessa körningar fick ske under natten för att undvika konflikter med annat

arbete.

När inlärningsalgoritmen tränats, s̊a anslöts modellen till modulen Permu-

tation Feature Importance. Modulen beräknar relevansmått för varje attri-

but i datasetet (detta beskrivs närmare i avsnitt 2.4.4). Dessa relevansm̊att

användes för att och studera attributens prediktiva bidrag till modellen. Inga

av attributen hade negativ p̊averkan p̊a modellen. Hade attribut med nega-

tiv p̊averkan p̊a modellen p̊aträffats skulle de exkluderas med hjälp av Select

Columns.

Modellen utvärderades sedan med hjälp av modulen Score Model, och det

var först här som testdata användes i modellen. Modulens syfte var att testa

modellen med resterande data, efter att den tränats med 70 % av datan fr̊an

DS1. I modulen skedde även prediktionen av klassetiketten Kundstatus, för
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att klassificera varje datapunkt till rätt tillhörande klass. Ur modulen kunde

sedan en poäng för varje enskild klassprediktion utläsas. Dessa poänger in-

dikerade hur säker en modell är i sin prediktion. En prediktion med en hög

poäng för en given datapunkt, innebär att modellen med stor säkerhet tror

att datapunkten tillhör klassetikett 1. Till sist användes Evaluate Model för

att utvärdera modellens prestanda. I modulen kunde relevanta kvalitetsmått

studeras för att avgöra hur väl modellen och dess prediktioner presterat. Ex-

empelvis användes korstabeller för att beräkna kvalitetsmått s̊asom precision,

täckning och f-score.

4.3.2 Modell 2

Modell 2, vilken illustreras i figur 4.2, syftade till att prediktera kundförlusten

över ett givet tidsintervall. Klassetiketten i modell 2 baserades p̊a om en spe-

cifik kund hade lämnat Telge Energi under en tre månaders period mellan

2018-05-01 till 2018-08-01, där en kundförlust representerades med klass 1.

Den här definitionen av en kundförlust innebar en ojämn fördelning mel-

lan klasserna. Detta resulterade i att modell 2 utnyttjade modulen Syntethic

Minority Oversampling Technique (SMOTE), för att korrigera den ojämna

klassfördelningen. Detta ans̊ags inte vara nödvändigt för tidigare beskrivna

modell 1 d̊a klassfördelningen i det fallet var mycket jämn.

SMOTE är en metod för att sampla upp en minoritetsklass och användes för

att motverka det obalanserade datasetet som den nya klassetiketten medförde.

SMOTE genererar nya datapunkter genom att för varje datapunkt i minori-

tetsklassen ta en linjärkombination av datapunkten med liknande datapunk-

ter ur minoritetsklassen, valet av datapunkter baseras p̊a närmsta granne-

principen. Följande ekvation beskriver detta förfarande: [52]
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Figur 4.2: Illustration av modell 2 i AMLS

s = x1 + u ∗ (x2 − x1) (4.1)

I ekvation 4.1 är s den syntetiskt skapade datapunkten, x1 är en datapunkt

fr̊an minoritetsklassen, x2 är den närmaste grannen till x1 i minoritetsklassen

och u är ett slumptal i intervallet 0 ≤ u ≤ 1 [53]. Inledningsvis bestod mino-

ritetsklassen utav 2 % av den totala träningsdatan. Efter korrigeringen ökade

andelen till 38,5 %. I modell 2 delades ocks̊a träningsdatan upp i tv̊a delar

om 90- respektive 10 %. Orsaken till en s̊adan uppdelning var att paramete-

roptimeringen utförd av modulen Tune Model Hyperparameters inte skulle

utvärderas p̊a syntetiska datapunkter. Det mindre datasetet om 10 % age-

rar i detta fall valideringsdataset för parameteroptimeringen. Detta infördes

i modellen efter insikten om att en utvärdering p̊a syntetiska datapunkter

orsakade en försämrad generaliseringsförmåga, modellen blev övertränad p̊a

de syntetiska datapunkterna.
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4.4 Korrelationsanalys

För att möta en del av studiens syfte, s̊a har korrelationer mellan attribu-

ten i vardera dataset studerats. Korrelationsanalysen har delvis inneburit

beräkningar av PFI-värden och korrelationskoefficienter för att skapa en kor-

relationsmatris. Matrisen användes för att p̊a ett grafiskt vis visualisera re-

levanta samband som kunde användas för ytterligare informationsutvinning.

PFI-värden har används för att utvärdera hur attributen förh̊aller sig till

modellens prediktiva förmåga. Det vill säga om det finns n̊agon korrelation

mellan modellens prediktiva resultat och valet av attribut. Om attributet

fick ett positivt relevansmått s̊a hade utvärderingsmodellen ansett att pre-

diktionen förbättrades med det givna attributet. Ju större positivt värde,

desto viktigare är det specifika attributet för modellens prediktiva förmåga.

Attribut med ett negativt relevansmått har däremot en negativ inverkan p̊a

maskininlärningsmodellen och kunde med fördel exkluderas ifr̊an respektive

dataset.



Kapitel 5

Resultat

Detta avsnitt inneh̊aller resultat fr̊an maskininlärningsmodelleringen. Inled-

ningsvis presenteras korrelationer i dataseten. Det följs sedan upp med resul-

tatet av kundförlustprediktionerna för vardera modell. Detta presenteras med

hjälp av grafer och tabeller som extraherats fr̊an Azure ML studio.

5.1 Korrelationer och samband

I figur 1 som återfinns i appendix, presenteras en korrelationsmatris av DS1.

Ur matrisen kan ett f̊atal starka korrelationer utläsas vilka representeras av

en ljus färgnyans. Ju starkare korrelationen är, desto ljusare är färgnyansen.

Notera att svart färgnyans indikerar en negativ korrelation, vilket endast har

p̊aträffats mellan tv̊a attribut i DS1. En ruta i matrisen beskriver s̊aledes en

korrelation mellan tv̊a specifika attribut. Attributens namn kan utläsas ifr̊an

x- och y-axeln. De attribut som korrelerar starkast är kund_antalmanader

och antal_avtalsmanader. Majoriteten av attributen i datasetet har svag

korrelation eller ingen alls. Figur 2 i appendix, visar en liknande korrelations-

matris för attributen i DS2. Dessa korrelationer beräknades innan datasetet

59
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samplades upp. Även för detta dataset är korrelationerna mellan klasseti-

ketten och de resterande attributen mycket l̊aga. Denna korrelationsmatris

diskuteras vidare i 6.

5.2 Modell 1

I avsnitt 4.3.1 beskrevs modell 1 som en typisk tv̊aklass-klassificeringsmodell,

med kundstatus som klassetikett. I figur 5.1 presenteras klassfördelningen

av attributet kundstatus i DS1 träningsdata. Figuren tyder p̊a en jämn

klassfördelning, vilket innebär att uppsampling inte var nödvändigt.

Figur 5.1: Fördelning mellan klass 1 och klass 0 i DS1.

I tabell 5.1 presenteras en korstabell tillhörande modell 1. Korstabellen il-

lustrerar hur modell 1 klassificerat alla datapunkter av testdatan. Av figur

5.1 att tyda, har modell 1 god förmåga att klassificera en datapunkt till sin

rätta tillhörande klass. Detta kan utläsas genom att studera korstabellens

huvuddiagonal, vilken presenterar antalet datapunkter som klassificerats till

rätt tillhörande klass. Som en motsats presenterar den nedre vänstra och den
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Tabell 5.1: Korstabell för modell 1.

Tillhör klass 1 Tillhör klass 0
Klassificerade som

klass 1
21 540 2 724

Klassificerade som
klass 0

3 732 22 378

Tabell 5.2: Kvalitetsm̊att som beskriver modell 1. Alla fem utvärderingsm̊att är
relativt höga. AUC indikerar att modellen är mycket bättre än en modell som
chansar i sin prediktion.

Korrekthet Precision Täckning F-score AUC
0.872 0.888 0.852 0.870 0.943

övre högra cellen de datapunkter som felklassificerats. I jämförelse med hu-

vuddiagonalen representeras dessa av färre datapunkter. Detta innebär att

modellen visar p̊a god prestanda och därmed är säker i sin klassificering.

Som ett resultat av korstabellen presenterar tabell 5.2 relevanta kvalitetsmått,

vilka kan användas som metrik för att avgöra prestandan hos modell 1. I ta-

bellen kan resulterande kvalitetsmått utläsas, och till skillnad fr̊an modell

2 som presenteras nedan, har modell 1 genomg̊aende höga värden p̊a alla

kvalitetsmått.

I figur 5.2 illustreras en ROC-kurva tillhörande modell 1. Den bl̊aa kurvan

har en tydlig karaktär som skiljer sig fr̊an grafens gr̊aa diagonal, vilket tyder

p̊a en starkt presterande klassificeringsmodell. Dessutom efterliknar kurvan

en väntad form, som ett resultat av de höga kvalitetsm̊atten som presenteras

i 5.2. ROC-kurvan har ett direkt samband med kvalitetsmåttet AUC som

presenteras i samma tabell, d̊a AUC representerar arean under ROC-kurvan.

Med ett AUC-värde p̊a 0.943, s̊a förväntas en karaktär p̊a ROC-kurvan som

efterliknar den i figur 5.2. Karaktären kännetecknas allts̊a utav att kurvan
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maximerar sitt avst̊and till den gr̊aa diagonalen genom att följa y-axeln in-

nan den viker av. Om man jämför ROC-kurvan med figur 2.9 fr̊an avsnitt

2.7.2 s̊a ser man att den liknar en kurva som kännetecknas av en modell med

god separerbarhetsförmåga.

Figur 5.2: ROC-kurva för modell 1. Kurvan ligger l̊angt upp mot det vänstra hörnet
vilket indikerar p̊a en god prestanda.

Slutligen används tabell 5.3 för att utröna vilka attribut i DS1 som har va-

rit av mest relevans för modellen. Tabellen presenterar ett utdrag av de 15

attribut i DS1 som har haft störst inverkan vid modelleringen. Med andra

ord presenteras de attribut med högst relevansmått (PFI-värden). Modell 1

hade inga negativa relevansvärden, det vill säga attribut som hade en nega-
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Tabell 5.3: Relevans för attribut i DS1 beräknade genom permutation feature im-
portance. Ett högt värde tyder p̊a en högre relevans för attributet. PFI utvärdes
enbart p̊a testdata och inte p̊a träningsdata.

Attribut Relevansm̊att
antal_kundmanader 0.3621
antal_avtalsmånader 0.3537
medel_avtalslangd 0.2163
antal_kampanjer 0.1274
historisk_sdtkund 0.0533

antal_fasta 0.0345
kommun (Södertälje) 0.0344

antal_rorliga 0.0256
antal_mix 0.0214
inkasso 0.0142
ålder 0.0066

medelinkomst 0.0048
antal_kundstart 0.0041
antal_avtalsstart 0.0037

antal_olika_kampanjer 0.0030

tiv inverkan p̊a modellen. Attribut med negativa relevansvärden hade dock

presenterats och exkluderats fr̊an modellen om de hade p̊aträffats.

5.3 Modell 2

5.3.1 Obalanserad data

I dess ursprungliga form var DS2 ett mycket obalanserat dataset där endast

2% av datapunkterna representerades av kundförluster. Förh̊allandet mellan

de tv̊a klasserna i DS2 illustreras i figur 5.3. I tabell 5.5 representeras preci-

sion, täckning och f-score av mycket l̊aga värden. AUC har ett högre värde,

0.806, vilket indikerar att modellen presterar bättre än att utföra gissning-
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ar. Den tillhörande ROC-kurvan illustreras i figur 5.4 där det ocks̊a syns att

kurvan ligger p̊a relativt stort avst̊and fr̊an diagonalen i ljusgr̊att. I korstabel-

len för modell 2, tabell 5.4, syns att modellen har klassificerat majoriteten

av testdatan till klass 0, vilket ocks̊a är korrekt. Dock har modellen sv̊art

med att identifiera de kunder som tillhör klassetikett 1, den som indikerar

en kundförlust. Detta representeras genom den höga andelen falsk-negativa

klassificeringar. 87, 7% av alla klassificeringar av de datapunkter som faktiskt

tillhör klass 1 är felaktiga. Vidare klassificerades 56 datapunkter felaktigt som

klass 1, genom att missta aktiva kunder som kundförluster. Dessa 56 data-

punkter utgör 43, 4% av alla datapunkter modell 2 tilldelade klass 1.

Figur 5.3: Klassfördelning i DS2 innan balansering med SMOTE.

Tabell 5.4: Korstabell för modell 2 tränad p̊a obalanserad data.

Tillhör klass 1 Tillhör klass 0
Klassificerade som
1

73 56

Klassificerade som
0

516 28 189
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Tabell 5.5: Kvalitetsm̊att för modell 2 tränad p̊a obalanserad data. Att täckning är
l̊ag betyder att modellen har sv̊art att identifiera kundförluster, detta drar ocks̊a
ned f-score. AUC tyder dock p̊a att modellen är bättre än slumpen.

Korrekthet Precision Täckning F-score AUC
0.980 0.566 0.124 0.203 0.806

I tabell 5.6 visas de 15 mest relevanta attributen för modell 2 i klassifi-

ceringen av nya datapunkter enligt PFI. I likhet med modell 1 återfinns

antal_kundmånader, antal_avtalsmånader, medel_avtalslängd, antal_fasta

samt historisk_sdtkund bland de mest relevant attributen. Bland attribu-

ten som presenteras i 5.6 finns n̊agra av de attribut som lagts till i DS2.

Dessa är fast_avtal, telge_nätgare, total_baf och totalkwh_permanad

(den total elförbrukningen i kWh för Maj månad).

Tabell 5.6: De 15 mest relevanta attributen i DS2 för modellen tränad p̊a obalan-
serad träningsdata. Beräkningen gjordes p̊a testdatan och ett högre värde innebär
en högre relevans för attributet.

Attribut Relevansm̊att (PFI)
antal_kundmanader 0.0917

antal_fast 0.0645
medel_avtalslangd 0.0594
antal_avtalsmånader 0.0441

fast_avtal 0.0272
telge_natagare 0.0136

historisk_sdtkund 0.0085
antal_avtalsstart 0.0051

total_baf 0.0051
totalkwh_permanad 0.0051

antal_rorliga 0.0034
medelinkomst 0.0034
antal_mix 0.0017

kommun (Helsingborg) 0.0017
kommun (Östra Göinge) 0.0344
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Figur 5.4: ROC-kurva för modell 2 innan balansering av träningsdatan. Kurvan
är skild fr̊an diagonalen och arean under kurvan är 0.806.

5.3.2 Balanserad data

Modell 2 kördes även med ett uppsamplat dataset där syntetiska datapunkter

skapades för att utjämna obalansen av klasserna i DS2. Förh̊allandet mellan

de tv̊a klasserna efter uppsamplingen illustreras i figur 5.5. Totalt skapades

39 300 datapunkter tillhörande klass 1 (kundförluster). Resultatet blev att

andelen datapunkter för samma klass ökade till 38, 5%.
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Figur 5.5: Klassfördelning för modell 2 efter SMOTE-balansering av träningsdatan
fr̊an DS2.

Tabell 5.7: De 15 mest relevanta attributen i DS2 för modellen tränad p̊a balanserad
träningsdata skapad med SMOTE. Beräkningen gjordes p̊a testdatan och ett högre
värde innebär en högre relevans för attributet.

Attribut Relevansm̊att (PFI)
kund_antalmanader 0.3454
antal_avtalsmanader 0.3381

rorligt_avtal 0.3304
tid_langst_avtal 0.1968
medel_avtalslangd 0.1776

antal_rorliga 0.1563
antal_avtalstart 0.1480

fast_avtal 0.1402
antal_fasta 0.1222

antal_kampanjer 0.1154
antal_mix 0.1071

vinter_avtal 0.0866
antal_olika_kampanjer 0.0789

anvisning_avtal 0.0449
kommun (Södertälje) 0.0406
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Tabell 5.7 visar de attribut med störst inverkan p̊a modell 2 klassificeringsförmåga

p̊a det balanserade datasetet. I likhet med det obalanserade datasetet, tycks

längden p̊a en kundsession vara den viktigaste attributet för klassificeringsförmågan.

Av de tre mest relevanta attributen är fyra relaterade till längden p̊a avtal,

detta kan bero p̊a att det eventuellt finns en hög korrelation mellan dessa at-

tribut. I övrigt är m̊anga av de mest relevanta attributen, s̊adana som tillför

information om avtalstyper. Dessutom är många attribut som lades till spe-

cifikt i DS2, binära variabler som indikerar vilka sorters avtal en kund hade

vid tidpunkten 2018-05-01.

Tabell 5.8: Kvalitetsm̊att för modell 2 efter balansering. Täckning är högre än för
modellen tränad p̊a obalanserad data men fortfarande l̊ag. Modellen har s̊aledes
fortsatt sv̊art att identifiera faktiska kundförluster. AUC tyder p̊a att modellen är
bättre än slumpen.

Korrekthet Precision Täckning F-score AUC
0.977 0.364 0.204 0.261 0.781
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Figur 5.6: ROC-kurva för modell 2 tränad p̊a balanserad data fr̊an DS2. Kurvan
är skild fr̊an diagonalen men hade kunnat ligga längre mot det vänstra hörnet.

I likhet med modellen som tränades med det obalanserade datasetet, har

även denna modell sv̊art att identifiera kundförluster. Modellen lyckas endast

identifiera 20, 4% av dessa kunder. Detta är dock en liten förbättring jämfört

med modellen, vilken tränades med det obalanserade datasetet. Detta syns

ocks̊a p̊a kvalitetsmåtten som presenteras i tabell 5.8. B̊ade täckningen och

f-score har ökat vilket tyder p̊a att modellen har blivit bättre p̊a att urskilja

kundförluster. Med andra ord har antalet sann-positiva prediktioner ökat

samtidigt som antalet falsk-negativa har minskat. Däremot har antalet falsk-

positiva prediktioner ökat fr̊an 56 till 210 för modell 2 i jämförelse med det

obalanserade datasetet. Tabell 5.8 visar även att AUC är lägre än tidigare.

Detta återspeglas ocks̊a vid en jämförelse mellan ROC-kurvorna, där kurvan

i 5.6 ligger närmre diagonalen än den i 5.4.
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Tabell 5.9: Korstabell för modell 2 efter balansering av träningsdata fr̊an dataset
DS2. Modellen identifierade endast 120 av totalt 589 kundförlusterna i testdatan.
210 datapunkter blir felaktigt klassificerade som kundförluster.

Tillhör klass 1 Tillhör klass 0
Klassificerade som
klass 1

120 210

Klassificerade som
klass 0

469 28 035

Tabell 5.10: Prediktioner av modell 2 grupperade efter den poäng som modellen till-
delade datapunkterna i testdatan. Hör redovisas endast de datapunkter som klas-
sificerats till klass 1.

Poäng Antal faktiskt positiva Antal faktiskt negativa
(0.9 - 1.0] 83 51
(0.8 - 0.9] 11 35
(0.7 - 0.8] 8 29
(0.6 - 0.7] 8 45
(0.5 - 0.6] 10 50



Kapitel 6

Diskussion

I det här avsnittet presenteras inledningsvis en korrelationsanalys för b̊ada

dataseten. Därefter diskuteras modellernas utfall och prestanda utifr̊an vad

som har presenterats i avsnitt 5. Avslutningsvis följer en diskussion om hur

Telge Energi bör arbeta för att kvalitetssäkra sin data och hur datakvaliteten

p̊averkar maskininlärningsmodellerna

6.1 Korrelationer och samband

6.1.1 DS1

För modell 1 användes DS1 som bestod 167 914 datapunkter. Datasetet har

en relativt god balans mellan klass 0 och klass 1, där endast fyra procenten-

heter skiljer dem emellan. Detta presenteras i figur 5.1. Anledningen till att

klass 0 representeras av ett större antal datapunkter beror till stor del p̊a att

data som finns i DS1 inte har begränsats till ett specifikt tidsintervall. Ef-

terföljandet av definitionerna som presenteras i avsnitt 2.4.1 kan ocks̊a vara

71
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en bidragande faktor till den jämna balansen. Detta d̊a alla kunder med en

kundstart tidigare än 2007-07-01 exkluderades vilket kan ha minskat andelen

före detta kunder.

Datan som har varit tillgänglig för studien har visat sig ha genomg̊aende sta-

tiska värden. Statiska värden syftar p̊a att attributvärdena sällan förändras

under en kundsession och dessutom kan vara mycket lika för olika kunder. Att

attributvärdena i DS1 är statiska, behöver inte nödvändigtvis vara n̊agot ne-

gativt. Emellertid medför statiska värden en del problematik när eventuella

korrelationer och samband ska studeras av just den anledningen — värdena

förändras sällan med tiden. Det finns dock n̊agra attribut i DS1 vars värden

ökar kronologiskt. Dessa attribut beskriver alltid en tidsegenskap hos kun-

derna, som exempelvis kan vara avtalstid i månader eller kundtid i månader

etcetera.

I figur 1 kan en del korrelationer utläsas. Bland annat presenteras en stark

korrelation mellan antal_kundmånader och antal_avtalsmånader. Korrela-

tionen som uppst̊ar mellan dessa attribut är inte oväntad, d̊a ett kundsession

implicerar att aktivt avtal. Trots att en stark korrelation existerar, är dess

karaktär tämligen förutsägbar. I figuren g̊ar det även att utläsa tv̊a and-

ra starka korrelationer. Den första korrelationen beskriver sambandet mel-

lan antalet_avtalsmånader och antal_rorliga. Att matrisen talar för ett

starkt samband mellan dessa attribut är naturligt d̊a 73,6 % av avtalen är

av rörlig typ. Detta beror till stor del p̊a att rörliga avtal ofta är ett billigare

alternativ över en längre tid. Den andra korrelationen beskriver sambandet

mellan antal_avtalsstart och antal_kampanjer. Att det finns ett sam-

band mellan dessa tv̊a attribut är ocks̊a väntat, d̊a potentiella och befintli-

ga kunder ofta lockas med kundfrämjande kampanjer. Dessa kundfrämjande

kampanjer syftar till att bibeh̊alla befintliga kundnöjdhet, men kan även fun-

gera som lockbete för nya potentiella kunder. Sammanfattningsvis kan en del
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korrelationer i DS1 studeras, även om dessa är relativt f̊a.

6.1.2 DS2

Korrelationerna som beräknades mellan attributen i DS2 presenteras i figur 2

i appendix. Det tycks inte finnas n̊agot attribut med en stark korrelation till

klassetiketten churn, d̊a alla dessa korrelationer har ett värde nära noll. Det

är n̊agot som i viss mån ocks̊a bekräftas av värdena beräknade av PFI. Inget

av värdena beräknade av PFI är särskilt höga, b̊ade sett till absolutbelopp

och i relation till resterande värden. Detta kan tolkas som att det är kombi-

nationen av olika attribut som är viktig för modellens klassificeringsförmåga,

snarare än ett f̊atal viktiga attribut.

6.2 Maskininlärningsmodeller

6.2.1 Modell 1

Modell 1 är den modell som har tränats p̊a dataset DS1. Resultaten som

presenteras i avsnitt 5 indikerar att maskininlärningsmodellen har en god

förmåga att klassificera datapunkter till rätt klass. Till följd av detta, har kva-

litetsmåtten som återfinns i tabell 5.2 alla erh̊allit relativt höga värden. Den

välbalanserade fördelningen av klasserna i DS1 medför att kvalitetsmåttet

korrekthet är det m̊att som bäst återspeglar modellens prestanda. Korrekt-

heten mäter andelen av datapunkterna i DS1 som har klassificerats till rätt

klass. I fallet med modell 1 och DS1 innebär det att 87 % av datapunkter-

na har klassificerats som sann-positiv och sann-negativ. Det finns dock ett

närvarande bias mot klass 0 (inneh̊allande kundförluster), vilket innebär att

fler datapunkter i klass 0 har blivit felklassificerade. Detta kan utläsas ge-

nom att studera korstabellen 5.1, där falsk-negativa klassificeringar är fler
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till antalet än falsk-positiva. Anledningen till att denna bias uppst̊ar, beror

eventuellt p̊a att klass 0 i DS1 har 4 % fler datapunkter än klass 1. Pre-

cisionen och täckningen blir direkt p̊averkad av denna bias — biasen har

resulterat i en högre precision i jämförelse med modellens täckning. Fördelen

med ett relativt välbalanserat dataset är att ingen av klasserna har blivit

direkt lidande av höga bias. Att det finns ett närvarande bias är allts̊a inte

oväntat. Samma bias skulle även kunna tolkas som en sorts överträning där

modell 1 anpassats för mycket till träningsdatan. I fallet med modell 1 kan

det vara s̊a att modellen anser att den större förekomsten av datapunkter

som tillhör klass 0 är ett generellt mönster. När modell 1 väl exponeras för

testdata, finns det en risk att generaliseringsförmågan p̊averkas negativt av

detta.

Modell 1 tränades delvis genom att l̊ata modulen Tune hyperparameters favo-

risera parameterval som förbättrade modellens AUC. Anledningen till detta

var främst för att dessa parameterval erhöll bäst resultat. AUC tar b̊ade

hänsyn till modellens förmåga att identifiera datapunkter tillhörande den

positiva klassen och dess förmåga att inte felklassificera datapunkter fr̊an

den negativa klassen. Det blev därför ett givet skäl till varför modulen Tune

hyperparameters konfigurerades för att favorisera AUC. Att manipulera para-

metervalet har b̊ade för- och nackdelar. Den störta fördelen är valmöjligheten

att välja ett explicit kvalitetsm̊att att maximera. Den negativa aspekten med

ett s̊adant parameterval är att det kan ske p̊a bekostnad av modellens pre-

standa. Detta scenario blir p̊atagligt och väldigt missvisande vid obalanse-

rade dataset som DS2. Modell 2 utvecklade med andra ord en hög bias mot

den klassen med störst representation i DS2. Resultatet för med sig en hög

precision med rätt hyperparametrar. Problematiken med detta förfarande är

att modellen uppvisar missvisande prestanda som inte är p̊alitlig, d̊a en hög

precision inte nödvändigtvis är förenat med hög prestanda.
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Permutation feature importance användes för att studera vilka attribut som

hade störst inverkan p̊a modellens klassificeringsförmåga. I figur 5.3 pre-

senteras de 15 attribut med högst relevansmått (PFI). De attributen med

överlägset störst inverkan p̊a modellen var längden p̊a en aktiv kundsession

och det totala antalet avtalsmånader en kund har haft under sin kundses-

sion. Att längden p̊a kundsessionen är n̊agot som f̊ar modellen att särskilja

en aktiv fr̊an en före detta kund är inte helt onaturligt — förr eller senare

kommer personen upphöra att vara kund vare sig det är p̊a grund av ett

leverantörsbyte, en flytt utomlands, eller av bortg̊ang. Av kunderna i DS1

som är klassade som före detta kunder, har den absoluta majoriteten varit

kunder i 13-15 månader. För Telge Energis del kan det därför vara proaktivt

att ge dessa kunder extra uppmärksamhet om ett s̊adant mönster ska brytas.

Vidare indikerar resultatet fr̊an PFI att medellängden p̊a avtalen ocks̊a är

signifikant för modellens möjlighet att särskilja p̊a aktiva och före detta kun-

der. Även i det fallet visar det sig att majoriteten av de före detta kunderna

har en medellängd p̊a sina avtal som som ligger i intervallet 13-15 månader.

Förutom de attribut som beskriver tidsaspekten av en kundsession bär ocks̊a

attributet som indikerar om en kund har nyttjat kampanjer relevans för mo-

dellens klassificeringsförmåga. Hos de före detta kunderna kan man se ett

mönster som tyder p̊a en avsaknad av kundfrämjande kampanjer.

6.2.2 Modell 2

Modell 2 tränades med tv̊a dataset, där det ena hade innehöll syntetiska

datapunkter för att skapa en bättre balans mellan klasserna. Först tränades

modellen p̊a det obalanserade dataset. Det svikande resultatet återfinns 5.5,

där 3 av kvalitetsmåtten har väldiga l̊aga värden. Anledningarna till att

modell 2 till en början presterade mycket d̊aligt med avseende p̊a de fem

kvalitetsmåtten i tabellen var förmodligen datasets ojämna klassfördelning.

Av de fem kvalitetsmåtten är det endast korrekteheten och AUC som är
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tillfredsställande. Med tanke p̊a den stora obalansen mellan klasserna blir

korrekthet ett mått som inte g̊ar att använda för att utvärdera modellens

klassificeringsförmåga. Detta beror p̊a att en trivial modell skulle f̊a en kor-

rekthet p̊a 98%, lika högt som modell 2, genom att klassificera alla datapunk-

ter som aktiv kund. AUC är dock ett utvärderingsmått som är mer robust

d̊a det gäller obalanserad data och intuitionen att en modell vars ROC-kurva

skiljer sig fr̊an diagonalen skulle prestera bättre än slumpen kvarst̊ar. Modell

2 som tränades med ett obalanserat dataset, har med andra ord svikande

prestanda. Trots d̊alig prestanda presterar modellen bättre än slumpen, det

vill säga om man skulle l̊ata modellen gissa. Den mycket l̊aga täckningen

tyder p̊a att modellen har mycket sv̊art att identifiera de datapunkter i da-

tasetet som representerar de personer som avslutar sina kontrakt i slutet av

den undersökta tremånadersperioden: endast 73 utav 589 datapunkter klas-

sificerades korrekt. En anledning till att modellen inte p̊a ett bra sätt kan

särskilja den klassen i datasetet kan bero p̊a att modellen överlag klassifi-

cerar väldigt f̊a datapunkter som kundförluster. Totalt klassificerar den 129

datapunkter som kundförluster, en siffra som kan ses i relation till b̊ade de

589 faktiska kundförlusterna samt det 28 834 totala antalet datapunkterna

i testdatan. Precisionen för modellen tränad p̊a det obalanserade datase-

tet, 0.566, betyder att modellen har rätt i lite mer än hälften av fallen den

klassificerar en datapunkt som en kundförlust. Om modellen generellt klas-

sificerade fler datapunkter som kundförlusters finns allts̊a anledning att tro

att den ocks̊a skulle identifiera kundförlusterna. Att sänka tröskelvärdet för

vad modellen baserar klassificeringen p̊a skulle leda till att den betraktar fler

punkter som kundförluster och kan d̊a eventuellt förbättra modellen. Risken

i det tillvägag̊angssättet är emellertid att antalet falskt-positiva prediktioner

kan öka oproportionerligt.

Att det obalanserade datasetet försv̊arar klassificeringsproblemet förklaras

ocks̊a i den teori som presenterades i avsnitt 2. Till följd av datasetets
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obalans i klassfördelningen uppsamplades minoritetsklassen med metoden

SMOTE, med förhoppning om att det skulle förbättra modellens klassifice-

ringsfömåga. Detta visade sig delvis att stämma. Täckningen för modell 2

som tränades p̊a det balanserade datasetet är åtta procentenheter högre i

jämförelse med den andra datasetet. Modellen klassificerar nu 120 av de to-

talt 589 kundförlusterna korrekt. Uppsamplingen av minoritetsklassen tycks

ha haft en stor negativ p̊averkan p̊a modellens förmåga att minimera falskt-

positiva prediktioner. Antalet s̊adana prediktioner har ökat med 275 % och

modellens precision har sänkts fr̊an 0.566 till 0.364. Modellen tycks nu göra

mycket osäkra prediktioner av den positiva klassen. Likväl klassificerar mo-

dellen förh̊allandevis f̊a datapunkter som kundförluster, vilket endast uppg̊ar

till 330 stycken. Att sänka tröskelvärdet som styr klassificeringen för att f̊a

modellen att klassificera fler punkter som kundförluster, är allts̊a inte lika

effektivt för denna modell.

En positiv egenskap med modell 2 är att av de datapunkter som den med

stor säkerhet klassificerar som kundförluster — de datapunkter som tilldelats

en prediktiv poäng i intervallet (0.9 - 1.0] — är ocks̊a majoriteten faktiska

kundförluster, se tabell 5.10. Dessutom inneh̊aller det här segmentet en stor

del av det totala antalet kundförluster som modellen lyckas hitta. Åtgärder

för att öka kundlojalitet riktade mot kunder i segmentet med en hög prediktiv

poäng har d̊a rent praktiskt en relativt stor chans att n̊a kunder vilka är p̊a

väg att säga upp sitt avtal. Även om de faktiska kundförlusterna i detta

segment är mycket litet i förh̊allande till det totala antalet kundförluster

skulle en dialog med dessa kunna ge insikter om vad det är som gör kunder

missnöjda med Telge Energis tjänster. Detta skulle ocks̊a ha möjlighet att

bli en utg̊angspunkt för ett fortsatt arbete att bygga ut Telges datalager med

information relevant för prediktion av kundförluster.
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6.3 Datakvalitet och datahantering

För att skapa bättre maskininlärningsmodeller, behöver Telge Energi förnya

sitt sätt att samla in och lagra kunddata. En s̊adan förnyelse bör inledas med

en utvärdering av befintliga normer och praxis som som st̊ar till grund för hur

bolaget hanterar sin data i dagsläget. Denna utvärdering bör efterföljas av

en omstrukturering med syfte att skapa nya arbetssätt som i förlängningen

ska förbättra hanteringen av företagets kunddata. Trots att det finns en om-

fattande mängd kunddata vilka många g̊anger är positivt, är datan av vari-

erande kvalitet. Att kvaliteten ofta är svikande beror till största del p̊a att

många attribut i dataseten lider av stor värdesaknad. Resultat blir s̊aledes

att s̊adana attribut måste uteslutas för att inte kompromettera datans kva-

litet i en dataförbehandlingsprocess.

Ett annat återkommande problem med Telge Energis data är dess inkonse-

kvens. Datainkonsekvens skapar ofta följdfel vid dataförbehandling, vilka är

väldigt sv̊ara att upptäcka. Datainkonsekvens kan resultera i form av missvi-

sande värden hos nyskapade attributet i förbehandlingsarbetet. Felsökningen

av s̊adana typer av problem visar sig vara tidskrävande och sv̊ara att åtgärda

om de först upptäcks i slutskedet av förbehandlingsarbetet. För att motverka

inkonsekvens i sina dataset bör Telge Energi skapa ett konsekvent ramverk

att efterfölja. Detta arbetssätt ska genomsyra alla delar av organisationen

som har direktkontakt med data för att säkerställa konsekvens.

Avvägningen mellan datamängd och datakvalitet är ett återkommande pro-

blem vid maskininlärningsmodellering. Det är s̊aledes rimligt att spekulera

vilken av dessa egenskaper ger bäst resultat för det man vill uppn̊a. Gränsen

mellan stora datamängder av l̊ag kvalitet och mindre datamängder av hög

kvalitet blir därför ett viktigt beslut som bör fattas i förbehandlingsprocessen.



6.3. Datakvalitet och datahantering 79

Många g̊anger är större datamängder att föredra, d̊a det i teorin ger maski-

ninlärningsmodellen fler datapunkter att träna p̊a. Det finns dock en gräns

där datakvaliteten är s̊a l̊ag att informationen i datasetet är intetsägande.

Detta kan kan p̊averka maskininlärningsmodellen negativt, vilket i förlängningen

kan ge missvisande resultat. I den här studien finns det inget svar p̊a vilket

av alternativen som är bäst. Vad som däremot g̊ar att förespr̊aka är mängden

data vid den här typen av maskininlärningsmodellering.



Kapitel 7

Slutsats

För att återkoppla till examensarbetets syfte och fr̊ageställningar, kan n̊agra

slutsatser dras. Maskininlärningsmodellerna som presenterats i den här stu-

dien är ett första steg mot en automatiserad process där företag som Telge

Energi kan nyttja AI som ett komplement i s̊aväl beslutsstöd som informa-

tionsutvinning. Det ska noteras att trots det att modell 1 och 2 presterar

förh̊allandevis väl, med relativt tillfredsställande resultat är den prediktiva

förmågan hos b̊ada modellerna inte tillräckligt p̊alitligt för att användas i

dagsläget. Det finns med andra ord en potential för vidare utveckling av

s̊aväl modellerna som datalagring. I avseende att förutsp̊a kundförluster, är

det ett full möjligt scenario som Telge Energi bör satsa p̊a att utveckla.

Som presenteras i avsnitt 5 erbjuder modell 1 bättre prestanda än sin ef-

terträdare modell 2, p̊a grund av den senares höga komplexitet. Trots att

modell 2 inte kan erbjuda samma tillfredsställande resultat bör det note-

ras att den typen av modellering återspeglar verkligheten p̊a ett bättre sätt

än modell 1. Det ska ocks̊a uppmärksammas att modell 2 lyckas identifie-

ra en tillfredsställande andel kundförluster i ett annars väldigt litet antal,

där den prediktiva sannolikheten oftast är väldigt hög. För att Telge Energi

ska uppn̊a tillförlitliga resultat bör företaget utvärdera hur data lagras och
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presenteras. Syftet med en s̊adan utvärdering är att hitta ett ramverk som

uppfyller de krav och mål man vill att datan ska erbjuda. Den data som

tillhandah̊allits för detta examensarbete har varit genomg̊aende statisk och

homogen p̊a s̊a vis att datan sällan förändras med tiden. Vad som eventu-

ellt skulle öka förutsättningarna för en lyckad maskininlärningsmodellering,

där resultaten möter förväntningarna behöver Telge Energi samla in data

som är mer dynamisk. Det skulle exempelvis vara data som p̊a ett enkelt

sätt beskriver kundens lönsamhet, p̊alitlig månadsförbrukning och s̊a vidare.

Tyvärr lyder länder i Europa under GDPR, vilken ocks̊a har varit en be-

gränsade faktor med hänsyn till resultatet. Detta har i mångt och mycket

begränsat mycket av den dynamiska datan som eventuellt kunnat bidra till

detta examensarbete. Kundspecifik information fr̊an kundtjänst är exempel

p̊a s̊adana data som hade varit givande vid modelleringen. Slutligen ska det

ocks̊a p̊apekas att el ofta är en produkt som en kund sällan aktivt interagerar

med, varför kundbeteende kan bli sv̊art kvantifiera.
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Appendix

I appendix redovisas ytterligare n̊agra tabeller och figurer vilka kompletterar
det som finns med i avsnitt 5. I slutet av detta appendix finns en redogörelse
över arbetsfördelning författarna emellan under projektets g̊ang.
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Tabell 1: Variabler och datatyper i DS2, utöver de som finns i DS1.

Namn Datatyp
Antal aktiva avtal Diskret
Rörligt avtal Binär kategorisk (1,0)
Fast avtal Binär kategorisk (1,0)
Fond avtal Binär kategorisk (1,0)
Vinter avtal Binär kategorisk (1,0)
Anvisningsavtal Binär kategorisk (1,0)
Portföljavtal Binär kategorisk (1,0)
Mixavtal Binär kategorisk (1,0)

Beräknad̊arsförbrukning (BÅF) Diskret
Antal kWh Diskret
Tid p̊a längsta aktiva avtal (dagar) Diskret
Innesälj Binär kategorisk (1,0)
TM intern Binär kategorisk (1,0)
Ombud Binär kategorisk (1,0)
Webplats Binär kategorisk (1,0)
Projekt Binär kategorisk (1,0)
Face-to-face Binär kategorisk (1,0)
Kundtjänst företag Binär kategorisk (1,0)
TM extern Binär kategorisk (1,0)
Solproducenter Binär kategorisk (1,0)
Kundkraft Binär kategorisk (1,0)
Platsförsäljning Binär kategorisk (1,0)
Klubbkraft Binär kategorisk (1,0)
Lagkraft Binär kategorisk (1,0)
Telge nätägare Binär kategorisk (1,0)



Figur 1: Denna matris redovisar korrelationer mellan attributen i DS1.



Figur 2: Denna matris redovisar korrelationer mellan attributen i DS2.



Figur 3: Histogram över antalet m̊anader som Telge Energis före detta kunder var
aktiva kunder.

Arbetsfördelning

Vi vill poängtera att resultatet av detta arbete har varit lika fördelat mellan
oss b̊ada. Detta har inneburit att vi fr̊an början till slut varit ständigt delak-
tiga i samtliga delar av arbetet. Det är därför inte möjligt att hänvisa n̊agon
av delarna till en specifik författare, d̊a detta i praktiken skulle innebära ett
uppdelat arbete snarare än en enhetlig produkt.
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