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Norsk Regnesentral (NR)
► Anvendt oppdragsforskning innen statistisk                

analyse og IKT

► Mer enn 30 års erfaring i statistisk modellering, 
bildeanalyse og maskinlæring. 

► Oppdrag for ca. 75 MNOK pr år innen disse 
fagområdene.

► Ca. 100 ulike kunder hvert år
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2015 - 2022
100 mill. fra NFR 
+ 50 mill. fra
brukerpartnerne



Kundeavgang for forsikringsselskap

► Lett å bytte forsikringsselskap.
 Ustabil kundemasse.

► Vanskelig og dyrt å tiltrekke seg nye 
kunder. 

► Ved å redusere avgangsraten kan 
inntektene økes. 

► Men hvilke kunder har størst 
sannsynlighet for å forlate selskapet? 

www.clipart.com

http://www.newsviewspedia.com/insurance.html

“Det koster 5 
ganger så mye å 
få en ny kunde
som å yte ekstra
for å beholde
dem du har.”



Data fra Gjensidige
► Bil-, bolig- og personforsikring

► 19 måneder med data

► 160 000 kunder

► Ønsker å predikere sannsynligheten for at en kunde 
forlater selskapet (sier opp alle forsikringer) neste måned.

www.clipart.com



Forklaringsvariable
► Alder

► Kjønn 

► Årspremie 
▪ Totalt, bil, bolig, person

► Levetid på kundeforhold

► Antall forsikringer
▪ Totalt, bil, bolig, person

► Rabattordning

► Er partner også kunde? 
www.photos.comwww.clipart.com



Kundeavgang
► Kundeavgang har blitt studert i mange bransjer, f.eks. for 

mobilkunder og avisabonnenter.

► Vanlige modeller:
▪ Logistisk regresjon (GLM)
▪ Levetidsanalyse
▪ Maskinlæringsmetoder

◦ Deep learning (nevrale nett)
◦ XGBoost (klassifikasjonstrær)

► Vi har sammenlignet GLM og nevrale nett. 



Trenings- og testsett
► Modellene trenes opp på data i et trenings-

sett

► Jo mer kompleks en modell er, jo større                              
sannsynlighet er det at den passer til                                          
dataene den trenes opp på.

► Det er derfor viktig å alltid ha et uavhengig testsett.

► For nevrale nett må man også ha et valideringssett for 
å forhindre overtilpasning under treningen.
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Testsettet bør helst være både out-of-sample og out-of-time.
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Deep learning

GLM

AUC = 0.746

AUC = 0.740

Sann positiv rate: Andel riktig klassifiserte avgåtte kunder.
Falsk positiv rate: Andel feilklassifiserte avgåtte kunder

ROC kurve

• Trekker ut 1000 kunder
tilfeldig:                                         
p% er avgangskunder

• Tar de 1000 kundene med 
høyest sannsynlighet:                  
18p% er avgangskunder



► Hvis man blir presentert resultater som dette:

► bør man stille seg spørsmålet: «For godt til å være sant?»
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Fra DN,
8.april.2016



Estimert GLM

Variabel Estimert effekt
Returnert kunde 0.60
Mer enn to boliger -0.52
Levetid <=1 år
1 < Levetid <= 3 år

0.68
0.31

Bilforsikring sagt opp 0.24
Mistet rabattordning 1.80

Se opp for "røde" kunder
- disse har større 

sannsynlighet for avgang!



Estimert nevralt nett
► For nevrale nett er det vanskeligere å måle effekten av 

hver variabel.

► Det finnes metoder som måler viktighet, men de vi har 
studert hittil er ikke veldig gode.

► Plukker i stedet ut de 1000 kundene som har høyest 
sannsynlighet for avgang og sammenligner disse med 
snittet. 
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< 1 år 1-3 år > 3 år
1000 høyeste 49% 20% 31%
Alle 12% 26% 62%

Nei Ja
1000 høyeste 55,1% 44,9%
Alle 99,6% 0,4%

Nei Ja
1000 høyeste 71,1% 28,9%
Alle 99,0% 1,0%

Lengde på kundeforhold

Fra rabatt til ingen rabatt

Returnert kunde

Kortere
kundeforhold

Mistet rabatt-
ordning

Har vært
kunde før
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Company from San 
Francisco producing 
optimal prices for 
airbnb properties all 
over the world.

.

Dynamisk prising



► Over 500 markeder over 
hele verden

► Over 300 000 unike 
leiligheter/hus

► Database med opptil 20 
mill. observasjoner per 
marked
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Wheelhouse/Lyric



Problemstilling
► Ønsker å bestemme optimal pris for hvert 

booking-tidspunkt, hver ankomstdato og 
hver leilighet.

► Har informasjon om hvor leiligheten ligger, 
hvor stor den er osv. 

► I tillegg vet vi for alle tidligere bookinger:
▪ Hvor mange dager forut for oppholdet 

leiligheten ble booket
▪ Hva prisen var da
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Prismodell: 4 komponenter 
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1. «Basispris»

Hva er den gjennomsnittlige prisen til 

en leilighet med denne størrelsen i dette området?  

2. «Baseline bookingkurve»

Hva er sannsynligheten for at leiligheten er blitt leid ut T dager 

før oppholdet? 

3. «Ankomstdatoffekt»

Skjer det noe spesielt? Eksempel; konsert, konferanse etc.   

4. «Pris vs. bookingsannynlighet» 

Hvordan påvirker prisen sannsynligheten for at leiligheten blir 

utleid? 



Baseline bookingkurve
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En by, et skiområde 
og et sted for familie-
ferier har ulike 
bookingmønstre. 

Sannsynlighet for at 
leiligheten har blitt
booket T dager før 
ankomstdato.



Ankomstdatoeffekt

19



Pris vs bookingsannsynlighet
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Hvordan påvirkes
bookingsannsynligheten
av avvik i pris fra basis-
prisen? 

log(pris/basepris)
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Korreksjonsfaktor
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Bruker estimert booking-
sannsynlighet og sammen-
hengen mellom booking-
sannsynlighet og pris til å 
bestemme en faktor som 
multipliseres med basisprisen.



Fra data til innsikt

► Å konvertere data til innsikt krever
▪ At man forstår problemet
▪ At man har relevante data
▪ At man velger riktig metodikk
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