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Abstract 

If customers respond differently to a campaign, it is worthwhile to find those 

customers who respond most positively and direct the campaign towards 

them. This can be done by using so called incremental response analysis where 

respondents from a campaign are compared with respondents from a control 

group. Customers with the highest increased response from the campaign will 

be selected and thus may increase the company’s return. Incremental response 

analysis is applied to the mobile operator Tres historical data. The thesis 

intends to investigate which method that best explain the incremental 

response, namely to find those customers who give the highest incremental 

response of Tres customers, and what characteristics that are important.  

      The analysis is based on various classification methods such as logistic 

regression, Lassoregression and decision trees. RMSE which is the root mean 

square error of the deviation between observed and predicted incremental 

response, is used to measure the incremental response prediction error. The 

classification methods are evaluated by Hosmer-Lemeshow test and AUC 

(Area Under the Curve). Bayesian logistic regression is also used to examine 

the uncertainty in the parameter estimates.  

      The Lasso regression performs best compared to the decision tree, the 

ordinary logistic regression and the Bayesian logistic regression seen to the 

predicted incremental response. Variables that significantly affect the 

incremental response according to Lasso regression are age and how long the 

customer had their subscription.  

  



 
 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Om kunder reagerar olika på en kampanj är det lönsamt att hitta de kunder 

som reagerar mest positivt och rikta marknadsföring speciellt mot dem. Detta 

är möjligt genom att använda så kallad inkrementell responsanalys där 

responsen från en tidigare kampanj jämförs med en kontrollgrupp. Kunder 

som får högst ökad respons utav kampanjen väljs ut och på så sätt kan 

företagets avkastning höjas. I uppsatsen undersöks inkrementell responsanalys 

tillämpning för mobiloperatören Tres historiska kunddata. Uppsatsen avser att 

utreda vilken metod som bäst kan förklara den inkrementella responsen, det 

vill säga tar ut de kunder som ger högst inkrementell respons för Tres kunder, 

samt vilka egenskaper som är viktiga.  

     Analysen bygger på olika klassificeringsmetoder som logistisk regression, 

Lassoregression och beslutsträd. RMSE (eng. Root Mean Squared Error) som 

är det kvadrerade medelfelet för avvikelsen mellan observerad och predikterad 

inkrementell respons används för att mäta det inkrementella prediktionsfelet. 

Klassificeringsmetoderna utvärderas med Hosmer-Lemeshow test och AUC 

(eng. Area Under the Curve).  Bayesiansk logistisk regression används även för 

att undersöka och ta hänsyn till osäkerheten i parametrarna.  

     Lassoregressionen lyckas bäst jämfört mot beslutsträd, vanlig logistisk 

regression och Bayesiansk logistisk regression sett till den predikterade 

inkrementella responsen. De variabler som påverkar den inkrementella 

responsen signifikant enligt Lassoregressionen är ålder och hur lång tid 

kunden haft sitt abonnemang.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

En välorganiserad kunddatabas kan vara en stor tillgång för många företag, 

inte minst för att lära känna sina kunder bättre och för att underhålla de 

kundrelationer som finns. En välriktad marknadsföring genom kampanjer till 

olika kundurval kan användas för att öka lönsamheten på en rad olika sätt. 

Olika användningsområden kan vara att sälja nya produkter till befintliga 

kunder (eng. cross selling), att göra befintliga kunder mer lönsamma (eng. 

upselling) eller att motverka att kunden avslutar sin relation med företaget 

(eng. churn) (Lo, 2002).  

     Lönsamheten för riktad marknadsföring beror på vilken respons den får hos 

de kontaktade kunderna, vilket i sin tur beror på vilka kunder som kontaktas. 

Generellt mäter responsen hur mycket kunderna köper. Responsen kan mätas 

med en binär variabel, antingen antar kunden erbjudandet eller inte. Ett sätt är 

att välja ut kunder med hög sannolikhet till respons för en kampanj. Radcliffe 

& Surry (2011) beskriver olika typer av angreppssätt som avser att välja de 

kunder som historiskt har gett en hög respons, vilket benämns 

responsmodellering (eng. response modeling, propensity modeling). Vid 

responsmodellering anpassas en klassificeringsmodell på en pilotstudie eller 

tidigare data, därefter väljs de kunder med högst predikterad respons för en 

kampanj. Radcliffe & Surry (2011), Lo (2002), Rzepakowski & Jaroszewicz 

(2012) med flera argumenterar för att dessa metoder inte är effektiva och att 

de tenderar att fokusera på fel kunder. De menar att dessa modeller riskerar 

att välja ut kunder som skulle ha köpt varan i alla fall och därmed genereras 

ingen ökad respons. Argumentationen utgår ifrån att alla kunder inte reagerar 

lika starkt på ett erbjudande. En del kunder reagerar inte alls och en del 

reagerar till och med negativt. För att förstå detta bättre delas kunderna in som 

i figur 1.  
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Figur 1 - De fyra kundgrupperna för riktad marknadsföring 

 

Figur 1 åskådliggör att en kampanj inte får någon effekt där den inte förändrar 

ett beteende. ”Säkra kort” och ”Hopplösa fall” påverkas inte av ett erbjudande. 

Gruppen ”Stör ej” får till och med ett negativt förändrat beteende och bör 

verkligen undvikas. Den grupp kunder som bör väljas ut för ett erbjudande är 

de ”Övertalningsbara” eftersom de ger en ökad respons och lönsamhet i en 

kampanj. Den ökning i respons som en kampanj ger har i litteraturen kallats 

allt från True lift, Uplift, netlift, incremental respons, incremental value etc. I 

den här uppsatsen försvenskas detta uttryck till ”inkrementell respons”. 

Inkrementell respons definieras som differensen i respons mellan den 

slumpmässigt valda grupp som fått en kampanj och en slumpmässigt vald 

kontrollgrupp som inte fått en kampanj. Exempelvis om responsen i den grupp 

som fått ett erbjudande är 20 procent och 16 procent i gruppen utan 

erbjudande så medför detta att den inkrementella responsen som kampanjen 

medfört är 4 procentenheter.  

     Målet med inkrementell responsanalys är att maximera den inkrementella 

responsen. Med andra ord att bara välja ut kunder som påverkar responsen 

mest positivt. Likt responsmodellering används någon typ av klassificerare, 

exempelvis logistisk regression för att skatta responsen, men vikten läggs på 
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att finna de kunder där skillnaden i respons mellan kampanjgrupp och 

kontrollgrupp är som störst.  

 

Data som används i uppsatsen är kunddata från mobiloperatören Tre, som är 

en av de största mobiloperatörerna i Sverige. Data är hämtad över en längre 

period och är alltså inte resultatet från en enskild kampanj. Detta medför att 

modellerna som anpassas kommer ha en begränsad praktisk betydelse för att 

prediktera kommande kampanjer. Dock är det användbart för att undersöka 

tidigare beteenden gällande vilka kunder som historiskt varit mer benägna att 

påverkas av en kampanj. I datamaterialet finns bland annat indikatorvariabler 

som indikerar om kunden har köpt en produkt och om de fått något 

erbjudande under perioden. De förklarande variablerna är bland annat ålder, 

kundsegment och telefon- och samtalshistorik.  

1.2. Syfte  

Om inkrementell respons kan predikteras på ett bra sätt så kan det vara till 

stor nytta för ett företag att välja rätt kunder till en kampanj. Uppsatsen avser 

att undersöka den praktiska tillämpningen av inkrementell responsanalys på 

Tres historiska kunddata genom att anpassa modeller med olika klassificerare 

och beräkna modellens inkrementella respons utifrån det. Vi avser att besvara 

följande frågeställningar:  

- Vilken klassificeringsmetod är mest lämpad för inkrementell 

responsanalys baserat på Tres kunddata? 

- Vilka variabler är historiskt sett viktiga för att förklara 

inkrementell respons för Tre? 

- Hur ser en typisk kund ut som ger en hög inkrementell 

respons för Tre? 

1.3. Tidigare artiklar och avgränsningar 

Radcliffe & Surry (2011), Rzepakowski & Jaroszewicz (2011) och Hansotia & 

Rukstales (2002) använder beslutsträd med modifierade algoritmer för att 

skatta den inkrementella responsen. På så sätt kan algoritmerna automatiskt 
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hitta variabler som skiljer responsen mellan kampanj- och kontrollgrupp. 

Samtliga menar att deras modeller överträffar vanliga responsmodeller.  

     Hansotia & Rukstales (2002) samt Lo (2002)  använder logistisk regression 

som klassificerare vid skattning av inkrementell respons. Hansotia & Rukstales 

(2002) använder sin inkrementella responsmodell som ett steg i en ekonomisk 

beslutsmodell och diskuterar också möjligheten att beräkna inkrementella 

intäkter där intäkt för respektive kund är responsvariabel. Den inkrementella 

intäkten skattas med exempelvis regressionsanalys. Lo (2002) applicerar 

teorierna om inkrementell respons i försäkringsbranschen. Larsen (2005) 

föreslår en generaliserad form av Naïv Bayes klassificerare och presenterar en 

screening-teknik för att hitta variabler med stor påverkan på den 

inkrementella responsen.  

     Den här uppsatsen kommer huvudsakligen att utgå från Lo (2002) och 

Hansotia & Rukstales (2002) tillvägagångssätt för att skatta och analysera 

inkrementell respons. Vissa angreppssätt och konstruktioner av algoritmer är 

lite för komplicerade att sätta sig in i för en kandidatuppsats. Det största 

problemet är att de flesta angreppsätt kräver någon form av modifiering av de 

vanliga algoritmerna för att optimera den inkrementella responsen vilket inte 

ryms inom ramen för uppsatsen. 

1.4. Etik och samhällsnytta 

Vad gäller inkrementell responsanalys så ligger etikfrågan i hur långt man kan 

gå och använda den information som man samlar in om sina kunder. En 

förutsättning för att kunna använda och samla in kundinformation är att 

kunden har lämnat sitt samtycke, vilket oftast sker vid teckning av ett 

abonnemang. Viktigt vid hantering av kunduppgifter är, som vid behandling av 

all data, att uppehålla anonymitet för kunderna i största möjlig grad. Vilket i 

viss mån brister då hela analysen bygger på att identifiera och värdesätta 

kunder på individnivå.   

     För Tre är nyttan med en lyckad inkrementell responsanalys att effektivisera 

sin verksamhet och att på så sätt skapa vinst åt sina ägare. För Tres kunder 

ligger nyttan i att de kunder som verkligen vill ha ett erbjudande också får det 
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och de som blir störda av ett erbjudande inte får det. Detta medför att företag 

generellt kan använda mindre marknadsföring för att uppnå samma resultat 

och minska den negativa effekten av densamma.  

1.5. Disposition 

I kapitel 2 presenteras datamängden och den databearbetning som utförts. I 

kapitel 3 beskrivs de metoder som används för inkrementell responsanalys i 

uppsatsen. I kapitel 4 presenteras och analyseras resultatet av de olika 

klassificeringsmetoderna. I kapitel 5 besvaras problemformuleringarna och i 

kapitel 6 diskuteras uppsatsens resultat och förslag på fortsatta 

problemformuleringar.  
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2. Data  

Den datamängd som används i uppsatsen kommer från Tres kunddatabas och 

sträcker sig från juni 2003 till maj 2012. Datamängden bestod från början av 

19902 kunder, 122 förklarande variabler inklusive indikatorvariabel för 

kampanj- eller kontrollgrupp samt en identifikationsvariabel och en 

responsvariabel. Data som kommer direkt från en databas är dock ofta inte 

helt lämplig för direkt dataanalys och behöver därför bearbetas. Flera variabler 

var irrelevanta och togs därför bort. Exempel på irrelevanta variabler som togs 

bort var säljkanal och vilken typ av produkt kunden för närvarande innehar då 

det inte är intressant för att undersöka den inkrementella responsen var och 

vad kunden tidigare handlat. Region och landskap togs också bort eftersom 

geografiska data inte är intressant för den inkrementella responsen. Många 

variabler var också ofullständiga och hade stor andel saknade värden. Detta 

visualiseras i figur 2. Diagrammet visar de förklarande variablerna sorterade 

efter andelen saknade värden. Diagrammet visar med andra ord andelen 

saknade värden för den variabeln med flest saknade värden vid en viss mängd 

variabler. I diagrammet syns en tydlig uppgång av saknade värden efter 91 

variabler där den variabeln med flest antal saknade värden hade cirka 6 

procent saknade värden. Vi valde därför att ta bort variabler med mer än 6 

procent saknade värden. 

 

Figur 2 - Saknade värden för de förklarande variablerna 
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Därefter imputerades resterande saknade värden för de numeriska variablerna 

med medelvärdet. Att ta bort variabler på grund av saknade värden eller att 

imputera saknade värden är en avvägning som blandar in en del subjektivitet i 

analysen. Information går förlorad med borttagna variabler, men resultatet 

riskerar också att påverkas vid imputering. Här har medelvärdesimputering 

använts vilket är en enkel, men inte särskilt sofistikerad metod. För att 

imputeringen inte ska påverka allt för mycket har därför gränsen för hur 

många saknade värden som accepterats för en variabel också valts relativt lågt. 

Efter imputeringen av de numeriska variablerna återstod 341 saknade värden 

för de nominala variablerna, vilket i sammanhanget kan anses vara väldigt få. 

Imputering ansågs därför inte lönsam och de observationer som fortfarande 

hade saknade värden hos de nominala variablerna togs därför bort. För att alla 

variabler ska ha samma skala har de numeriska variablerna standardiserats 

med medelvärde 0 och standardavvikelse 1. Detta för att underlätta skattning 

av modellen. 

     I den bearbetade datamängden återstår 67 förklarande variabler och 19561 

observationer. 66 procent utav den totala populationen har responderat, det 

vill säga köpt en vara eller förnyat sitt abonnemang. Andelen som har fått en 

kampanj är 93 procent och således är det endast 7 procent eller 1385 

observationer som ingår i kontrollgruppen. Att kontrollgruppen är så liten är 

problematiskt och gör skattningarna aningen osäkrare. Responsen uppdelad 

på behandling och kontrollgrupp är 66 respektive 56 procent vilket medför en 

inkrementell respons på 10 procentenheter, vilket också är en signifikant 

skillnad (Se bilaga 3). Med andra ord så har de kampanjer som datamängden 

representerar ökat köpbeteendet mer än normalt för Tres kunder.   

     Resultatet och analysen innehåller tabeller med förkortade variabelnamn. 

För en förklaring för dessa variabler, se bilaga 1.  
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3. Metod 

3.1. Skattning av inkrementell respons 

Antag en binär responsvariabel         och en vektor med   förklarande 

variabler    (        )
 
  för kund          . Då definieras ett kundurval 

om   kunder med responsanalys av (Lo, 2002) 

     ∑ (   |   

  

   

   

Resultatet sorteras efter högsta respons och    individer väljs ut för att 

maximera uttrycket. Inkrementell responsanalys syftar istället till att beräkna 

och maximera skillnaden mellan respons givet kampanjgrupp (eng. treatment) 

och respons givet kontrollgrupp (eng. control). Då definieras ett kundurval om 

   kunder av (Lo, 2002) 

    ∑  (   |                    (   |                  

  

   

  

Uttrycket maximeras genom att den inkrementella responsen sorteras och de 

   individer med högst inkrementell respons väljs ut. Det finns generellt två 

tillvägagångssätt för att skatta inkrementell respons. Dessa benämner vi här 

separata modeller och gemensam modell.  

3.1.1. Separata modeller 

Ett sätt för att skatta den inkrementella responsen är att datamängden   delas 

upp på kampanjgrupp     och kontrollgrupp    (Lee, Ruiwen, Meng, & Ryan, 

2013) 

             
   

             
   

                   
               

och att två modeller anpassas separat på    och    för att skatta  ̂  och  ̂   

Därefter används båda modellerna för att beräkna den predikterade 

inkrementella responsen  

                     ( ̂   ̂                     
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 ̂  och  ̂  skattas exempelvis med hjälp av beslutsträd, logistisk regression, 

eller någon annan klassificeringsmetod. Vi kommer att använda beslutsträd för 

att skatta inkrementell respons för detta angreppssätt. 

           

Beslutsträd är en icke-parametrisk metod som används i data-mining för att 

klassificera ett datamaterial. Beslutsträdet gör en egen variabelselektion och 

undersöker vilka variabler som delar upp datamaterialet i renast löv. 

Variabelselektionen görs ifrån så kallade renhetsmått, exempelvis entropi, gini 

och   -test. Beslutsträdet i uppsatsen tillåter endast binära uppdelningar vilket 

delar upp noden i två mindre noder. Ju större skillnad i respons mellan de 

mindre noderna, desto bättre är graden av separation för den specifika 

uppdelningen.   -test definieras (Sarma, 2007) 

   ∑∑(
(       )

 

   

)

 

   

 

   

    

där   står för respons eller icke respons,   står för den binära uppdelningen 

utav den förklarande variabeln och     står för antalet respondenter och icke 

respondenter. E står för de förväntade värdena för respons och icke respons.  

Logworth är ett mått på hur olika dessa barnnoder är från varandra och utgör 

uppdelningskriteriet när   -test används. Logworth beräknas genom 

               (                       .  Orenhetsmått kan även de 

användas som ett mått på hur bra en uppdelning är. Istället för att maximera 

graden av separation för att välja en uppdelning, maximerar dessa två mått 

den reducerade orenheten (eng. impurity reduction). Om    är andelen 

respondenter i en nod, och    är andelen ickerepondenter defineras Gini 

orenhetsmåttsindex (eng. Gini Impurity Index) för den noden  (       
  

  
 . Entropi är ett annat mått på orenheten i en nod. Det definieras  (   

 ∑       (   
 
    för binära responsvariabler. En nod som har högre entropi än 

en annan nod är mer heterogen och därför mindre ren.(Sarma, 2007)  

     Ett av dessa mått används som uppdelningskriterium (eng. Spliting 

criterion), det vill säga använder dem för att se hur och vilken variabel som ska 

klassificera data.  För de utvalda variablerna beräknas även ett mått som talar 
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om hur viktig variabeln är för klassificering av data VI (eng. Variable 

importance). VI antar ett värde mellan 0 och 1 och desto viktigare variabeln är 

för att klassificera datamaterialet desto högre värde får den. De variabler som 

inte är viktiga får värdet noll. För mer information om beräkning av VI se 

Sandri & Zuccolotto (2008).  

      

3.1.2. Gemensam modell 

Det andra tillvägagångssättet för att beräkna inkrementell respons är att 

behålla hela datamängden (         och att anpassa en gemensam modell 

(Lee et. al., 2013). Vanligtvis används då logistisk regression som skrivs 

(Kutner, Neter, Nachtsheim & Wasserman, 2004) 

 ( |   
   (    

     (    
 [     (     ]     

där    (             )           är en vektor med ettan för interceptet 

och   för de förklarande variablerna.    (         är en vektor 

innehållande parametrarna, det vill säga parametrarna för intercept och för 

kovariaterna. 

     För att skatta en inkrementell responsmodell införs en indikatorvariabel 

        för kampanjgrupp och kontrollgrupp samt interaktionsvariabler med 

övriga kovariater (Lo, 2002) 

  ( |     
   (              

     (              
   

där     om kampanj och     om kontroll,   är interceptet tillsammans 

med   ,   och   är parametervektorer.  

     Prediktion av den inkrementella responsen görs enligt skattning av (Lo, 

2002) 

 ( |        ( |        

   (            

     (            
 

   (      

     (      
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Den inkrementella responsen ges utav      , där   kan tolkas som den 

genomsnittligt ökade responsen för slumpmässigt vald kund och   tolkas som 

den förändrade responsen givet variabeln     

     Vid logistisk regression används maximum likelihoodskattningar och 

bakåteliminering (eng. backward elimination), framåtvalsselektion (eng. 

forward selection) eller stegvis regression (eng. stepwise regression) som 

variabelselektion. Bakåteliminering anpassar en modell med alla kovariater 

och tar sedan bort den variabel som är mest osignifikant. Sedan anpassas en ny 

modell utan den borttagna kovariaten och samma procedur görs igen tills alla 

variabler i modellen är signifikanta. Framåtvalsselektion använder motsatt 

teknik. Den börjar med en modell med bara intercept och lägger till en variabel 

i taget så länge som de tillagda variablerna är signifikanta. Stegvis regression 

är en typ av framåtvalsselektion med skillnaden att signifikanta variabler i 

modellen inte nödvändigtvis stannar kvar när en ny variabel läggs till (Kutner 

et. al., 2004). 

     Tibshirani (1996) menar dock att nämnda variabelselektioner ofta inte är 

optimala då antalet förklarande variabler är högt. Han utgår från vanlig 

regressionsanalys skattad med minsta kvadratmetoden (OLS) (eng. Ordinary 

least squares) och ger två huvudsakliga argument varför dessa skattningar inte 

alltid är tillfredsställande: (i) Prediktionsförmågan. OLS-skattningarna har 

ofta lågt bias men hög varians. Prediktionsförmågan kan förbättras genom att 

krympa eller sätta vissa koefficienter till noll. Genom att göra så offras lite av 

bias för att reducera variansen för de predikterade värdena och därmed 

förbättra den totala prediktionsförmågan. (ii) Tolkningen. Med ett stort antal 

variabler genereras ofta svårtolkade modeller vid användning av nämnda 

variabelselektioner. På något sätt måste antalet variabler reduceras och endast 

de med stor inverkan på modellen bör finnas med. 

     Tibshirani (1996) menar att de två standardteknikerna för att förbättra 

OLS-skattningarna, Subset selection och Ridge regression båda har nackdelar. 

Tekniken Subset selection ger tolkningsbara resultat men kan vara extremt 

ostadig för en diskret process, det vill säga där kovariaterna behålls eller tas 
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bort från modellen. Små förändringar i data kan resultera i att väldigt olika 

modeller väljs ut och detta kan reducera prediktionsförmågan. Ridge 

regression är en kontinuerlig process som krymper koefficienterna och är 

därmed mer stabil. Däremot krymper den inga koefficienter till noll och därför 

blir inte resultatet speciellt tolkningsbart då modellen innehåller alla 

kovariater.  

     På grund av dessa tillkortakommanden hos subset selection och ridge 

regression föreslår Tibshirani (1996) en metod som kallas Lasso (eng. Least 

Absolute Shrinkage and Selection Operator). I vanlig linjär regression skattad 

med minsta kvadratmetoden minimeras den objektiva funktionen  (   

∑ (     
     

    (Kutner et.al., 2004). Lasso minimerar följande funktion 

(Tibshirani, 1996) 

 (    (    ∑|  |

 

   

  

I Lassostraffet (eng. Lasso penalty),  ∑ |  |
 
   , är interceptet utelämnat. 

Trimningskonstanten (eng. tuning constant)   kontrollerar styrkan i straffet 

som krymper varje    mot noll och framtvingar på så sätt sparsamma och 

lättolkade skattningar. Då responsvariabeln i uppsatsen är binär tillämpas 

Lasso till en logistisk regressionsmodell (Kutner et.al., 2004) 

     (      
    (    

   

     (    
   

   

där parametervektorn vanligen skattas genom att maximera 

loglikelihoodfunktionen (ibid.)  

 (   ∑ [        (         (     ]
 
   ,  

där   är sannolikheten för händelsen y. För att framtvinga sparsamma och 

lättolkade lösningar subtraheras loglikelihoodfunktionen med Lassostraffet 

(Wu, Chen, Hastie, Sobel & Lange, 2009) 

     (   ∑ [        (         (     ]
 
     ∑ |  |

 
   . 

Vid maximering av den Lassostraffade loglikelihoodfunktionen för ett givet 

värde på  , pekas en viss mängd kovariater ut med regressionskoefficienter 



13 
 

skilda från noll. Låt  (   vara antalet valda kovariater av modellen. Om   

reduceras så minskar straffet och fler kovariater kommer att väljas in i 

modellen. 

     För att hitta ett optimalt värde på   vilket ger en sparsam modell och som 

anpassar sig väl till data används ofta korsvalidering. Det minsta möjliga   som 

genererar lägst devians söks. Devians är ett kvalitetsmått för hur bra den 

anpassade modellen är och beräknas    ( ̂)      (
 ̂  

 ̂   
), där  ̂   är 

maximumlikelihoodskattningen för den anpassade modellen och   ̂    

maximumlikelihoodskattningen för den fulla modellen (Kleinbaum & Klein, 

2010). I korsvalidering delas datamaterialet upp i k lika stora delmängder, 

skattar parametrarna k gånger och utelämnar en mängd varje gång. Testfelet 

för varje utelämnad delmängd beräknas med hjälp av skattningarna från de k-1 

andra delmängderna. En korsvalideringskurva c(   beräknas genom att ta 

medelvärdet av alla testfel för de k delmängderna. Korsvalideringskurvan  (   

kan vara ganska ojämn och många värden på   måste testas för att hitta dess 

minimum. (Friedman, Hastie & Tibshirani, 2010) Dessa kurvor presenteras i 

bilaga 6.  

  

För att komplettera den frekventistiska analysen av en logistisk 

regressionsmodell kan även en Bayesiansk logistisk modell anpassas. I den 

frekventistiska logistiska regressionen tas ingen hänsyn till osäkerheten i 

parameterskattningarna och inte heller tidigare kunskap om parametrarna. 

Lassoregressionen tar hänsyn till priorinformation via Lassostraffet men 

skattar parametrarna med hjälp av typvärdet i posteriorfördelningen. Dessa 

skattningsförfaranden tar därmed inte hänsyn till hela posteriorfördelningen. 

Från en Bayesiansk synvinkel ses inte parameterna   som fasta koefficienter 

utan som stokastiska variabler. Vid beräkning av  (  |    används 

posteriorfördelningen  ( |   för parametrarna där posteriorfördelningen 

kombinerar likelihoodfunktionen  ( |   med en priorfördelning  (   för 
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parametrarna. Posteriorfördelningen beräknas genom Bayes sats (DeGroot & 

Schervish, 2012) 

 ( |    
 ( |   (  

 (  
  

där  (   är en marginalfördelning som inte beror på   och därmed är 

 ( |    ( |   (    

Likelihooden för den i: te observationen är binomialfördelad (ibid.) 

 (     ( |      
  (     

       

där    är sannolikheten för händelsen att i: te kunden tecknar ett abonnemang. 

   indikerar om den i: te kunden tecknat nytt abonnemang eller ej. I logistisk 

regression gäller (ibid.) 

   
   (   )

     (   )
   

Så bidraget från den i: te observationen till likelihoodfunktionen är (ibid.) 

 (    (
   (   )

     (   )
)

  

(  
   (   )

     (   )
)

(     

 

och eftersom individerna antas vara oberoende så blir likelihoodfunktionen för 

n observationer 

 (   ∏[(
   (   )

     (   )
)

  

(  
   (   )

     (   )
)

(     

]

 

   

    

Generellt kan vilken priorfördelning som helst användas för de okända 

parametrarna  . Vi kommer att använda en multivariat normalfördelning 

    (    , där   är en medelvärdesvektor för parametrarna och   är 

kovariansmatrisen. Om tidigare information finns tillgänglig om parametrarna 

kan priorfördelningen sättas som informativ. Genom att variera precisionen 

för priorfördelningen undersöks känsligheten i parameterskattningarna. 

Priorprecisionen beräknas genom inversen av kovariansmatrisen. Om 

standardavvikelsen för parametrarna är tillräckligt stor i priorfördelningen går 

precisionen mot noll och posteriorfördelningen beror endast av fördelningen 

för data. Detta leder till att desto lägre standardavvikelsen sätts, desto mer vikt 

ges åt priorfördelningen. Posteriorfördelningen fås fram genom att 
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multiplicera priorfördelningen för parametrarna med likelihood-funktionen så 

att (ibid.) 

 ( |   ∏[(
   (    

     (    
)

  

(  
   (    

     (    
)

(     

]

 

   

 
 

√(    | |
   { 

 

 
(        (    }  

där den sista delen av posteriorfördelningen är den multivariata 

normalfördelningen för   stycken parametrar   och   är antalet observationer.  

Ovanstående utryck är svårt att beräkna och derivera på analytisk väg då den 

inte tillhör någon känd fördelning (DeGroot & Schervish, 2012). Därför 

beräknas posteriorn numeriskt med så kallad MCMC-metod (Markov Chain 

Monte Carlo). MCMC är en generell metod som baseras på att dra värden   

från approximerade fördelningar för att sedan förbättra dessa dragningar till 

bättre approximationer för posteriorfödelningen  ( |  . Dragningarna görs i 

tur och ordning där fördelningen av de dragna värdena   beror på senast 

dragna värdet     . Nyckeln till framgången med MCMC är att de 

approximativa fördelningarna förbättras för varje steg i simuleringen för att till 

slut konvergera mot posteriorfördelningen  ( |   (Gelman, Carlin, Stern & 

Rubin, 2004).  

3.2. NIV för regressionsmodeller 

Variabelselektion är viktigt för att bland annat reducera dimensionalitet, 

minska risken för överanpassning och göra den slutliga modellen lättare att 

tolka. För beslutsträd sköts variabelselektionen automatiskt utav algoritmen 

baserat på vilken variabel som ger renast löv vid en uppdelning. 

Lassoregression hanterar hög dimensionalitet genom Lassostraffet. För vanlig 

logistisk regression med bakåteliminering, framåtvalsselektion eller stegvis 

regression kan för många variabler bli ett problem. På grund av detta görs en 

variabelscanning innan skattningsförfarandet. Larsen (2010), refererad i Lee 

et. al. ( 2013), skriver om ett informationsmått, anpassat för att mäta den 

mängd information en variabel bidrar med till en inkrementell responsanalys, 

som benämns NIV (eng. Net information Value). Med en binär 



16 
 

responsvariabel         och en diskret förklaringsvariabel            , där 

kontinuerliga förklaringsvariabler diskretiseras i   grupper, beräknas NIV 

enligt (Larsen 2010, refererad i Lee et. al., 2013) 

    ∑( (    |      (    |     

 

   

  (    |      (    |              

där  (    |     är andelen observationer i gruppen    där    . NWOE 

(eng. Net Weight Of Evidence) för det i: te utfallet för variabeln   beräknas 

         
 (    |       (    |     

 (    |       (    |     
                  

 

NIV får ett högt värde om responsen skiljer sig mycket åt mellan 

kampanjgrupp och kontrollgrupp. NIV beräknas för samtliga variabler för att 

ranka dessa och sedan välja ut de med högst NIV. Då NIV endast beräknas för 

diskreta variabler måste de kontinuerliga variablerna diskretiseras på något 

vis. Ett vanligt sätt är att de delas in i 20 lika stora grupper och på sätt 

diskretiseras (Larsen 2010, refererad i Lee et. al., 2013).  

3.3. Validering      

För att validera modellernas prediktionsförmåga kommer bland annat 

Hosmer-Lemeshow testet användas. Hosmer-Lemeshow testet undersöker hur 

väl modellen anpassar sig till data. Testet delar in   observationer i   lika stora 

grupper med 
 

 
    observationer i varje grupp, där observationerna från 

början är sorterade efter den skattade sannolikheten  ̂  för respons. Hosmer-

Lemeshow goodness-of-fit statistikan  ̂ ges som (Hosmer & Lemeshow, 2000)  

 ̂  ∑
(     

   ̅ )
 

  
   ̅ (    ̅  

 
       (       , 

där     ∑   
  

 

    är den observerade responsen för den k: te gruppen och 

  ̅  ∑
 ̂ 

  
 

  
 

    är den genomsnittliga skattade responsen för den k: te gruppen.  

Hypoteserna ställs upp på följande sätt: 
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Signifikant resultat betyder således att modellen inte anpassas väl och 

ickesignifikant resultat betyder att modellen anpassas väl. En nackdel med 

detta test är att det lätt uppvisar signifikanta resultat vid stora urval. Därför 

bör testets utfall tolkas med försiktighet och även andra testmått tas i 

beaktande vid utvärdering av modellens prediktionsförmåga. Hosmer-

Lemeshow (2000) föreslår att även ROC-kurvor (eng. Receiver Operating 

Characteristics) används för att utvärdera prediktionsförmågan. Modellerna 

utvärderas även baserat på dess klassificeringsfel. ROC och klassificeringsfelet 

utgår från tabell 1.  

 
Tabell 1 - Förklaring av klassificeringsfel 

 Predikterad klass 

Respons=1 Respons=0 

Observerad 

klass 

Respons=1         

Respons=0         

 

Klassificeringsfelet beräknas genom (Tan, Steinbach & Kumar, 2006) 

 

                   
                            

                               
 

       
               

  

  

ROC används för att grafiskt undersöka om den anpassade modellen 

klassificerar datamaterialet bra eller dåligt. ROC-kurvan konstrueras genom 

att skapa ett diagram där sensitiviteten på y-axeln plottas mot (1-

specificiteten) på x-axeln. Sensitivitet och specificitet beräknas på följande 

sätt: 
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Vilken sensitivitet och specificitet modellen har beror på vilken brytpunkt, det 

vill säga den gräns för att klassificera responsvariabeln som respons eller ej, 

som väljs. Väljs en låg brytpunkt erhålls en låg sensitivitet eftersom få 

prediktioner respons=1 görs. Väljs istället en hög tröskel, predikteras i stort 

sett alla observationer som respons=1, men många prediktioner är 

förmodligen också felaktiga. Önskvärt är att välja en brytpunkt där 

specificiteten är hög medan antalet felprediktioner fortfarande är lågt. (Tan et. 

al., 2006) Ett mått på hur bra den anpassade modellen klassificerar oavsett 

brytpunkt är arean under ROC-kurvan som benämns AUC (eng. Area Under 

the Curve). Enligt Hosmer och Lemeshow (2000) ska AUC vara mellan 0,7 och 

0,8 för att modellen ska anses som acceptabel. Mellan 0,8 och 0,9 för att anses 

som excellent, och över 0,9 för att anses som en enastående modell vad gäller 

förmågan att klassificera data.  

 

Vi kommer att undersöka hur modellerna predikterar den inkrementella 

responsen genom att jämföra visuellt och genom att beräkna prediktionsfel. 

För att kunna jämföra den predikterad inkrementella responsen med den 

observerade inkrementella responsen så sorteras den och delas in i   lika stora 

grupper. För varje grupp beräknas sedan den observerade inkrementella 

responsen och jämförs mot den predikterade. Vid denna beräkning görs 

antagandet att observationerna inom varje grupp har liknande eller samma 

egenskaper. Det intressanta vid en jämförelse av den predikterade 

inkrementella responsen och den observerade inkrementella responsen är dels 

om den predikterade har sorterat observationerna så att högst inkrementell 

respons erhålls i den första av de   grupperna. Detta visar sig genom att 

jämföra mönstret för den inkrementella responsen. För en bra modell har 

såväl observerad som predikterad inkrementell respons ett fallande mönster, 

vilket då medför att de högst predikterade kunderna också är mest sannolika 

att påverkas av en kampanj. För att testa hur väl modellen predikterar den 

inkrementella responsen beräknas RMSE (eng. Root Mean Squared Error) 
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     √∑
( ̂     

 

 

 

   

   

där n är antalet grupper som den predikterade mängden delats in i,  ̂  är den 

predikterade inkrementella responsen och    är den observerade inkrementella 

responsen.  
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4. Resultat 

För att få ut så mycket som möjligt av datamaterialet och för att undersöka 

modellernas prediktiva förmåga har korsvalidering använts. Datamaterialet 

delades upp slumpmässigt i tre disjunkta mängder (D1, D2, D3). Anledningen 

till att endast tre mängder väljs är för att kontrollgruppen inte ska bli för liten i 

varje delmängd. Vid anpassning av de olika klassificeringsmetoderna användes 

två av mängderna medan den tredje mängden fick agera testmängd. För att 

sedan anpassa slutliga modeller, där parameterskattningarna presenteras i 

resultatet, har hela datamaterialet använts.  

4.1. Separata modeller med beslutsträd 

Beslutsträd anpassas på kampanjgrupp och kontrollgrupp var för sig som 

tidigare beskrivits i metodkapitlet. Tabell 2 och 3 åskådliggör klassificeringsfel 

för kontroll- och kampanjgrupp för de tre delmängderna med olika 

renhetsmått.  

 
Tabell 2 - Klassificeringsfel kontrollgrupp, beslutsträd 

Mängd Entropi Gini   -test 

Delmängd 1 0,4720 0,4522 0,5472 

Delmängd 2 0,4425 0,4914 0,3774 

Delmängd 3 0,4452 0,4873 0,4267 

 
Tabell 3 - Klassificeringsfel kampanjgrupp, beslutsträd 

Mängd Entropi Gini   -test 

Delmängd 1 0,3428 0,3492 0,3464 

Delmängd 2 0,3451 0,3557 0,3359 

Delmängd 3 0,3487 0,3560 0,3383 

 

Tabell 2 och 3 visar att   -test som uppdelningskriterium genererar lägst 

klassificeringsfel för både kontroll- och kampanjgrupp, förutom för delmängd 

1 i kontrollgruppen.   -testet ger generellt sett över alla delmängder en mer 

stabil anpassning sett till klassificeringsfelen och väljs därför ut för att anpassa 

de slutgiltiga modellerna. Kontrollgruppen får högre klassificeringsfel jämfört 

mot kampanjgruppen. Anledningen till att kontrollgruppen erhåller högre 

klassificeringsfel är förmodligen för att det är mycket färre observationer i 

delmängderna för kontroll. För kontrollgruppen ligger klassificeringsfelet 
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mellan 0,38 och 0,55 medan klassificeringsfelet för kampanjgruppen ligger 

mellan 0,34 och 0,35.  

 
Tabell 4 - VI kontrollgrupp, beslutsträd 

Variabel VI 

AVG_OB_CALL_WTHN_NET_CNT 1,0000 

AVG_OB_CALL_DUR_BASE_2 0,7788 

TOT_ACTV_SUBS_CNT 0,6677 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE 0,6450 

IB_CALL_MBL_DUR_BASE_1 0,5737 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_1 0,5566 

TOT_OB_CALL_OUT_NET_DUR 0,5454 

PRICEPLAN_GROUPED 0,5311 

OB_CALL_OUT_NET_CNT_BASE_3 0,4960 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_2 0,4262 

CUST_TENURE 0,4225 

 

Tabell 4 visar att de variabler som är viktigast för kontrollgruppen vid 

klassificering av datamaterialet bland annat är genomsnittliga antalet 

utgående samtal inom Tres nät, genomsnittliga längden på utgående samtal 

senaste två månaderna, totala antalet aktiva abonnemang och längd på 

inkommande samtal från mobil senaste månaden. För en mer utförlig 

beskrivning av variabelnamnen i tabell 4 se bilaga 1. 

 
Tabell 5 - VI kampanjgrupp, beslutsträd 

Variabel VI 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_2 1,0000 

SUBS_TENURE 0,7432 

IB_CALL_NAT_DUR_BASE_1 0,6546 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_1 0,3572 

IB_SMS_CNT_BASE_1 0,2930 

OB_CALL_FIX_DUR_BASE_1 0,2905 

AGE 0,2592 

IB_SMS_CNT_BASE_2 0,2092 

IB_CALL_FIX_DUR_BASE_2 0,1590 

IB_CALL_DUR_BASE_3 0,1552 

IB_CALL_MBL_DUR_BASE_2 0,1488 

REV_AMT_BASE_3 0,1414 
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Tabell 5 visar att de variabler som är viktigast för kampanjgruppen när det 

gäller att klassificera datamaterialet bland annat är längden på utgående 

samtal inom Tres nät de senaste två månaderna, hur länge en kund haft sitt 

abonnemang, antalet inkomna sms den senaste månaden och ålder. Generellt 

är det inte samma variabler som är viktiga för att förklara responsen för 

kontroll- och kampanjgrupp. Dock kommer flera variabler beskrivande 

utgående och inkommande samtal som kan tänkas beskriva ungefär samma 

saker, såsom genomsnittetslängden på utgående samtal de senaste två 

månaderna för kontrollgrupp och längd på utgående samtal inom Tres nät de 

senaste två månaderna för kampanjgrupp. Intressant för den inkrementella 

responsen är variabler som endast finns med för kampanjgruppen. Längd som 

kunden haft sitt abonnemang får näst högst VI för kampanjgruppen, men finns 

inte alls med för kontrollgruppen. Dock finns variabeln tid som kund med 

istället i kontrollgruppen vilket kan säga samma sak om kunden bara haft ett 

abonnemang hos Tre.  

 
Tabell 6 - Hosmer-Lemeshow test, klassificeringsfel och AUC kontrollgrupp, beslutsträd 

Mängd p-värde HL-test Klassificeringsfel AUC 
Delmängd 1 2,2e^-16 0,5472 0,5400 

Delmängd 2 Inget resultat 0,3774 0,5400 

Delmängd 3 Inget resultat 0,4267 0,5500 

 

För kontrollgruppen har delmängd 3 något större area under ROC-kurvan än 

delmängd 1 och 2. Eftersom ingen av delmängderna får en area som är minst 

0,7 visar det på att beslutsträd för kontrollgruppen inte anpassar sig till data 

väl. Hosmer-Lemeshow testen styrker att ingen av delmängderna lyckas 

anpassa data väl. Dock visar två utav testen inget resultat eftersom den 

förväntade frekvensen var för låg inom någon av grupperna. Klassificeringsfel, 

AUC och Hosmer-Lemeshow testen visar att beslutsträd som klassificerare för 

kontrollgruppen inte lyckas anpassa data väl. 

 
Tabell 7 - Hosmer-Lemeshow test, klassificeringsfel och AUC kampanjgrupp, 
beslutsträd 

Mängd p-värde HL-test Klassificeringsfel AUC 
Delmängd 1 1,583e^-12 0,3464 0,6100 

Delmängd 2 Inget resultat 0,3359 0,6100 

Delmängd 3 0,4382 0,3383 0,6100 
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För kampanjgruppen är areorna under ROC-kurvorna för delmängderna lika. 

Hosmer-Lemeshow testet antyder att delmängd 3 är den enda mängd som 

lyckas anpassa sig bra till data. Generellt erhålls en bättre prediktionsförmåga 

för kampanjgrupperna jämfört med kontrollgrupperna, men kan ändå inte ses 

som särskilt bra.   

 

Figur 3 - Inkrementell respons för beslutsträd 

     

Ingen av delmängderna lyckas att prediktera den inkrementella responsen bra. 

Detta visas av figur 3 där den predikterade inkrementella responsen är indelad 

i 5 grupper där även den observerade inkrementella responsen är beräknad. 

Predikterad och observerad inkrementell respons följer varandra dåligt för 

samtliga delmängder vilket resulterar i ett högt prediktionsfel som kan ses i 

tabell 8. Beslutsträden för samtliga delmängder predikterar en negativ 

inkrementell respons för grupp 5 medan den observerade inkrementella 

responsen i delmängderna är positiv. För alla delmängder verkar det som att 

beslutsträden har svårast med prediktionen i ändpunkterna, det vill säga grupp 

1 respektive grupp 5.  

 
Tabell 8 - Prediktionsfel inkrementell respons, beslutsträd 

Mängd Root Mean Squared Error 

Delmängd 1 0,2253 

Delmängd 2 0,1817 

Delmängd 3 0,1612 
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4.2. Gemensam modell 

4.2.1.  Logistisk regression med NIV 

För de logistiska modellerna inkluderas interaktionsvariabler mellan de 

förklarande variablerna och indikatorvariabeln för kampanjgrupp. Efter att 

NIV beräknats för variablerna och de variablerna med lägst NIV uteslutits 

anpassades modeller för de olika träningsmängderna med bakåteliminering, se 

kapitel 3 metod. När variabel-screening med NIV används är ett avgörande 

moment att välja en lämplig brytpunkt för hur många variabler som ska tas 

med och hur många som ska tas bort. Figur 4 visar de förklarande variablerna 

sorterade efter NIV. Samtliga delmängder får ett liknande fallande NIV för de 

förklarande variablerna. Delmängd 1 och 2 får aningen högre värden på de 

allra högsta variablerna. Det är dock svårt att hitta en tydlig brytpunkt grafiskt 

för hur många variabler som bör tas bort sett till NIV. Istället testades flera 

brytpunkter för att slutligen använda 40 procent av variablerna med högst NIV 

vilket gav bäst predikterad inkrementell respons.   

  

Figur 4 - Net information value (NIV) sorterad för de förklarande variablerna 
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Tabell 9 - 40 procent av variablerna med högst NIV 

Variabel Delmängd 1  Delmängd 2  Delmängd 3 
SEGMENT_DESC 297,6461 297,6461 222,4842 

_3_OB_CALL_MBL_DUR_BASE_1 149,7052 149,7052 161,3279 

AVG_OB_CALL_DUR_BASE_1 164,4719 164,4719 136,6715 

AVG_IB_CALL_DUR_BASE_2 145,3457 145,3457 115,4150 

AVG_OB_CALL_CNT 131,6771 131,6771 112,7966 

AVG_OB_CALL_OUT_NET_DUR 119,0317 119,0317 141,1667 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE 147,0215 147,0215 126,9274 

MOSAICGRP_TXT_G4 131,1597 131,1597 123,9769 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_2 142,8982 142,8982 114,7239 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_3 136,5703 136,5703 122,3801 

SUBS_ARPU 126,5866 126,5866 115,4990 

TOT_ACTV_SUBS_CNT 395,5115 395,5115   
IB_CALL_FIX_DUR_BASE_2 183,3043 183,3043   

AVG_IB_CALL_DUR 151,5585 151,5585   
AVG_IB_CALL_DUR_BASE_3 147,9433 147,9433   
IB_CALL_FIX_DUR_BASE_1 132,0102 132,0102   

IB_CALL_FIX_DUR_BASE_3 131,6095 131,6095   
IB_SMS_CNT_BASE_1 144,0809 144,0809   
IB_SMS_CNT_BASE_2 150,6182 150,6182   
IB_SMS_CNT_BASE_3 159,8280 159,8280   

OB_CALL_FIX_DUR_BASE_1 133,8496 133,8496   

OB_CALL_CNT_BASE_2 117,6642 117,6642   

OB_CALL_FIX_DUR_BASE_2 121,6165 121,6165   

REV_AMT_BASE_1 126,0609 126,0609   

AVG_OB_CALL_WTHN_NET_CNT 128,1980 128,1980   

AVG_OB_CALL_WTHN_NET_DUR 113,7662 113,7662   

AVG_OB_CALL_DUR_BASE_3     152,7220 

AVG_OB_CALL_OUT_NET_CNT     171,0086 

CUST_TENURE     140,0625 

FACTOR1_FAMILY_DECILE     130,4043 

FACTOR3_URBAN_DEGREE_DECILE     132,8215 

IB_CALL_MBL_DUR_BASE_2     123,8052 

OB_CALL_CNT_BASE_3     128,6737 

OB_CALL_DUR_BASE_1     132,8646 

OB_CALL_DUR_BASE_3     120,1364 

OB_CALL_OUT_NET_CNT_BASE_1     168,3203 

OB_CALL_OUT_NET_DUR_BASE_2     129,5260 

OB_CALL_OUT_NET_DUR_BASE_3     154,4885 

Priceplan_Grouped     170,6367 

SUBS_TENURE     175,7018 

TOT_OB_CALL_OUT_NET_DUR     146,5350 

 

Elva variabler kommer med i samtliga delmängder. Segment, längd på 

utgående samtal senaste månaden, genomsnittliga längden på utgående samtal 

senaste månaden, genomsnittliga längden på inkommande samtal två senaste 

månaderna, genomsnittliga antalet utgående samtal, kulturell mix, hur stor 
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faktura kunden haft för abonnemanget med flera är viktiga för den 

inkrementella responsen enligt NIV-värdena. 

     För delmängd 3 är kundens prisplan, totala antalet utgående samtal utanför 

Tres nät, hur länge kunden haft sitt abonnemang, hur länge individen varit 

kund hos Tre, längd på utgående samtal senaste en och tre månaderna 

variabler som får högt NIV. För delmängd 1 och 2 fås samma variabler och 

samma NIV-värden för variablerna.  

 
Tabell 10 - Parameterskattningar för logistisk regression, α=0,05 

Parameter  Förklaring Estimat Pr > ChiSq 

Intercept   0,4568 <,0001 

treated 1 0,3446 0,0003 

Priceplan_Grouped Low -0,1919 <,0001 

TOT_ACTV_SUBS_CNT   0,0578 0,0005 

SUBS_TENURE   0,1549 <,0001 

REV_AMT_BASE_3   -0,0631 0,0019 

OB_CALL_CNT_BASE_2   0,1749 0,0005 

OB_CALL_OUT_NET_CNT_   0,1645 0,0058 

Int_OB_CALL_OUT_NET_CNT_BASE_3 1 -0,092 0,0065 

OB_CALL_FIX_DUR_BASE   0,1246 <,0001 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR   0,0766 0,0045 

AVG_OB_CALL_CNT   0,1643 0,0417 

AVG_OB_CALL_OUT_NET_   -0,2981 <,0001 

AVG_OB_CALL_DUR   -0,044 0,0166 

IB_SMS_CNT_BASE_1   0,0499 0,0043 

SEGMENT_DESC Not Defined 0,4781 0,0171 

SEGMENT_DESC H Immobila 0,2669 <,0001 

SEGMENT_DESC D Pionjärer -0,2283 <,0001 

SEGMENT_DESC C Snabba Nöjesfyndare -0,2223 <,0001 

FACTOR1_FAMILY_DECIL 10 0,2724 0,0459 

FACTOR1_FAMILY_DECIL 9 0,3771 0,0069 

FACTOR1_FAMILY_DECIL 8 0,3676 0,011 

Int_FACTOR1_FAMILY 9 -0,3168 0,0122 

 

Tabell 10 åskådliggör vilka variabler som blir signifikanta för den logistiska 

modellen skattad efter NIV-screening med bakåteliminering. ”Int_” följt av 

variabelns namn markerar vilka variabler som är interaktioner med 

kampanjgruppen.  Låg prisplan, totala antalet aktiva abonnemang en kund 

har, hur länge en kund haft sitt abonnemang, segment ”immobila” och 
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”pionjärer” samt ”snabba nöjesfyndare” är exempel på variabler som generellt 

förklarar responsen i modellen. Intressant i uppsatsen är signifikanta 

interaktioner mellan kampanjgrupp och de förklarande variablerna. Detta 

eftersom de påverkar den inkrementella responsen positivt eller negativt 

beroende på om den har positiv eller negativ parameterskattning. Tabell 10 

visar att två interaktioner blir signifikanta, utgående samtal utanför Tres nät 

och den nionde decilen för faktorn familj. Båda interaktionerna har negativ 

parameterskattning och påverkar således den inkrementella responsen 

negativt.    

 
Tabell 11 - Hosmer-Lemeshow test, klassificeringsfel och AUC för logistisk regression 

Mängd p-värde HL-test Klassificeringsfel AUC 
Delmängd 1 0,0114 0,4456 0,6000 

Delmängd 2 0,0035 0,4396 0,5900 

Delmängd 3 0,2651 0,4402 0,6000 

 

ROC-kurvorna för de olika delmängderna har en liknande AUC mellan 0,59 

och 0,60. Klassificeringsfelen är också ganska höga, samtliga modeller 

klassificerar cirka 44 procent fel. De Hosmer-Lemeshow test som utförts är 

signifikanta för delmängd 1 och 2 vilket tyder på en dålig prediktiv förmåga. 

För delmängd 3 blir testet inte signifikant vilket pekar på motsatsen; att 

delmängd 3 predikterar responsen relativt bra. 

 

 

Figur 5 - Inkrementell respons för logistisk regression 
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Den predikterade inkrementella responsen har för samtliga delmängder ett 

fallande mönster, men med olika lutning, det vill säga olika stor skillnad i 

inkrementell respons mellan grupp 1 och 5. Hur brant den predikterade 

inkrementella responsen blir verkar vara beroende av antalet signifikanta 

interaktionsvariabler i den anpassade modellen vilket är högst i delmängd 3 

och lägst i delmängd 1 med endast en signifikant interaktionsvariabel. Den 

observerade inkrementella responsen för delmängd 1 har ett fallande mönster 

från grupp 2 till 5, men är väldigt låg för grupp 1 vilket förstör helhetsmönstret. 

För delmängd 2 predikteras den inkrementella responsen bäst utav de tre 

delmängderna sett till den observerade inkrementella responsens mönster. 

Den observerade inkrementella responsen har i stort sett samma mönster som 

den predikterade vilket tyder på att rankningen av lönsamma kunder har blivit 

bra. Väljs grupp 1 ut för kampanj ges en ökad respons på cirka 15 

procentenheter, vilket är 5 procentenheter bättre än genomsnittet för hela 

populationen. Den observerade inkrementella responsen för delmängd 3 har 

ett varierande mönster vilket inte resulterar i en bra prediktion. 

Prediktionsfelet i tabell 12 är högst för delmängd 3, mycket på grund av det 

brantare mönstret i den predikterade inkrementella responsen. Skulle grupp 1 

ha valts ut för en kampanj skulle en inkrementell respons något över 

genomsnittet genererats.  

 
Tabell 12 - Prediktionsfel inkrementell respons för logistisk regression 

Mängd Root Mean Squared Error 
Delmängd 1 0,0536 

Delmängd 2 0,0594 

Delmängd 3 0,0918 

 

Samma variabler som blev signifikanta med vanlig logistisk regression för de 

tre delmängderna användes sedan för att skatta posteriorfördelningar med 

Bayesiansk logistisk regression. Detta för att undersöka hur känsligt resultatet 

är för olika priorinformation. Medelvärdet för parametrarna i 

priorfördelningen sattes till 0 för samtliga parametrar och standardavvikelser 

från oändligheten till 0,01 testades. 
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Figur 6 - Priorprecisionens inverkan på medelvärdet för parameterskattningarnas 
posteriorfördelning 

 

När standardavvikelsen är oändligt stor, vilket är likvärdigt med att 

priorprecisionen är noll borde den Bayesianska logistiska regressionen få 

ungefär samma skattningar som den vanliga logistiska regressionen. Det finns 

dock skillnader. För den vanliga logistiska regressionen blir 22 förklarande 

variabler och interaktioner signifikanta, medan 19 förklarande variabler och 

interaktioner blir signifikanta för den Bayesianska logistiska regressionen. 

Denna skillnad beror på att den Bayesianska logistiska regressionen tar hänsyn 

till hela posteriorfördelningen medan den vanliga logistiska regressionen 

endast tar ett värde någonstans i posteriorfördelningen. Detta betyder att det 

Bayesianska tillvägagångssättet tar större hänsyn till variationen i 

skattningarna jämfört med det frekventistiska tillvägagångssättet. Vissa 

parametrar med stor variation i sina respektive posteriorfördelningar blir 

därför inte signifikanta med Bayesiansk logistisk regression men blir det för 

den frekventistiska. 

      Figur 6 visar hur medelvärdet för parametrarnas posteriorfördelning 

påverkas av olika priorprecision. Generellt kan ses att samtliga skattningar 

påverkas ganska rejält av en standardavvikelse i priorfördelningen mindre än 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Inf 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01

Parameterskattning 

Standardavvikelse 



30 
 

0,5. Speciellt känslig är exempelvis den 7 decilen för den nominala variabeln 

familj i sin parameterskattning som först har den lägsta skattningen när 

priorprecisionen är noll men närmar sig snabbt noll desto högre priorprecision 

blir. Variabeln kampanj är den variabel som har högst positiv 

parameterskattning när priorprecisionen är som störst vilket gör att den 

påverkar responsen mest positivt. Generellt så är de variabler som fortfarande 

är signifikanta när priorprecisionen är som störst, mindre känsliga för 

priorinformation än de som förlorar sin signifikans när priorprecisionen ökar. 

Vissa variabler är mindre känsliga än andra för ökande priorinformation då 

deras parameterskattningar inte förändras speciellt mycket när 

priorprecisionen ökar.  För mer information om medelvärdet för 

parametrarnas posteriorfördelning, se tabell i bilaga 7. 

     En maximalt icke-informativ priorinformation ger ett liknande resultat som 

för frekventistisk logistisk regression när det gäller den inkrementella 

responsen. En gradvis minskad standardavvikelse börjar påverka 

posteriorfördelningen och predikteringen av den inkrementella responsen 

märkbart vid en standardavvikelse runt 0,1 som också syns i figur 6 där flera 

parameterskattningar påverkas kraftigt. Nedan ses figur 7 och 8 för den 

inkrementella responsen med en priorinformation där standardavvikelsen för 

parametrarna är 0,1 och 0,05. 

 

Figur 7 - Inkrementell respons för Bayesiansk logistisk regression, standardavvikelse 
0,1 
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Den predikterade inkrementella responsen har fått ett flackare mönster för 

samtliga delmängder med en mer informativ priorinformation vilket resulterar 

i ett minskat RMSE för delmängd 3. Övriga RMSE är i stort sett oförändrade. 

Enligt dessa mått för prediktionsfelet, predikterar alltså den inkrementella 

responsen lika bra eller bättre med en ökad priorinformation. Dock blir 

mönstret ganska förändrat för den observerade inkrementella responsen. Den 

observerade inkrementella responsen är fortfarande rejält under genomsnittet 

för grupp 1 i delmängd 1 men också  relativt hög för delmängd 2 och runt 

snittet för delmängd 3.   

 
Tabell 13 - Prediktionsfel inkrementell respons, Bayesiansk logistisk regression, 
standardavvikelse=0,1 

Mängd Root Mean Squared Error 

Delmängd 1 0,0599 

Delmängd 2 0,0586 

Delmängd 3 0,0381 

 

 

Figur 8 - Inkrementell responsanalys för Bayesiansk logistisk regression, 
standardavvikelse 0,05 
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mer informativ priorinformation. Detta eftersom interaktionsvariablerna blir 
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responsen (Se bilaga 7). Dock är själva indikatorvariabeln för kampanj- och 

kontrollgrupp fortfarande signifikant. Prediktionen av den inkrementella 
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delmängderna 2 och 3. Mönstret för den observerade inkrementella responsen 

liknar nu inte längre det för en icke-informativ priorinformation. Mönstret är 

inte lutande för någon av delmängderna.  Med en ökad priorinformation 

minskar effekten för den inkrementella responsen. Kvar blir det generella 

lyftet som en kampanj ger utav indikatorvariabeln för kampanj- och 

kontrollgrupp.  

 
Tabell 14 - Prediktionsfel inkrementell respons, Bayesiansk logistisk regression, 
standardsavvikelse=0,05 

Mängd Root Mean Squared Error 
Delmängd 1 0,0432 

Delmängd 2 0,0747 

Delmängd 3 0,0527 

 

4.2.2. Lassoregression 

Som nämndes i metodkapitlet är en central del av modellering med 

Lassoregression att välja ett Lassostraff   som både ger en modell som 

anpassar sig bra till data och är så lättolkad som möjligt. Friedman, Hastie & 

Tibshirani (2010) använder sig utav ett   som är en standardavvikelse från det 

  som ger lägst devians. Detta ger en modell som både anpassar sig bra till data 

och har få parameterskattningar och kommer även användas här. Se bilaga 6 

för en visualisering av hur   väljs för de tre delmängderna.  

 
Tabell 15 - Parameterskattningar med Lassoregression 

Parameter Estimat 
(Intercept) 0,4815 

treated 0,2131 

AVG_OB_CALL_WTHN_NET_CNT 0,1311 

Int_AGE 0,1116 

Int_SUBS_TENURE 0,0829 

OB_CALL_CNT_BASE_1 0,0816 

SUBS_TENURE 0,0575 

OB_CALL_FIX_DUR_BASE_1 0,0532 

Int_FACTOR5_MATURITY_DEGREE_DECILE03 0,0483 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_2 0,0314 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_1 0,0312 

IB_SMS_CNT_BASE_1 0,0300 

TOT_ACTV_SUBS_CNT 0,0298 

OB_CALL_CNT_BASE_2 0,0272 

IB_CALL_NAT_DUR_BASE_2 0,0248 

Int_OB_CALL_FIX_DUR_BASE_2 0,0178 

Int_IB_CALL_NAT_DUR_BASE_1 0,0112 

IB_SMS_CNT_BASE_2 0,0069 
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Int_IB_CALL_NAT_DUR_BASE_3 0,0062 

AGE 0,0051 

IB_CALL_NAT_DUR_BASE_1 0,0041 

CUST_TENURE 0,0036 

Int_IB_CALL_NAT_DUR_BASE_2 0,0010 

AVG_IB_CALL_DUR_BASE_2 -0,0059 

REV_AMT_BASE_2 -0,0061 

Int_REV_AMT_BASE_3 -0,0090 

Int__3_OB_CALL_MBL_DUR_BASE_3 -0,0096 

AVG_OB_CALL_DUR -0,0196 

SEGMENT_DESCD Pionjärer -0,0259 

Int_AVG_OB_CALL_OUT_NET_CNT -0,0466 

Priceplan_GroupedLow -0,1407 

 

Tabellen 16 visar parameterskattningarna skattade på hela datamängden. Tio 

interaktionsvariabler kommer med i modellen. De interaktionsvariabler där 

parametrarna blir störst och därmed viktigast för att förklara den 

inkrementella responsen i modellen är ålder och den tid som kunden haft sitt 

abonnemang. Parameterskattningarna är positiva vilket betyder att om kunden 

är äldre eller haft sitt abonnemang en längre tid så ökar sannolikheten för att 

kunden ger en inkrementell respons. Den tredje decilen för faktorn 

mognadsgrad påverkar också den inkrementella responsen positivt. 

Genomsnittet utgående samtal utanför Tres nät påverkar å andra sidan den 

inkrementella responsen negativt enligt modellen. Övriga signifikanta 

parametrar för interaktionsvariablerna är inte särskilt stora men påverkar 

ändå den inkrementella responsen.  Dessa är utgående samtal till fast telefon 

de senaste två månaderna, längd på inkommande nationella samtal under den  

senaste månaden, de två senaste månaderna och de tre senaste månaderna 

som alla påverkar den inkrementella responsen positivt. Förtjänst på kunden 

de tre senaste månaderna och längd på utgående samtal till Tres mobila när 

under de tre senaste månaderna påverkar den inkrementella responsen 

negativt.     

 
Tabell 16 - Hosmer-Lemeshow test, klassificeringsfel och AUC för Lassoregression 

Mängd p-värde HL-test Klassificeringsfel AUC 

Delmängd 1 0,0000 0,4347 0,6100 

Delmängd 2 0,0003 0,4459 0,6000 

Delmängd 3 0,0001 0,4391 0,6100 
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Samtliga delmängder ger en relativt lik AUC som varierar mellan 0,60 till 0,61. 

Hosmer-Lemeshow testen som genomförts är även signifikanta vilket 

bekräftar att prediktionsförmågan inte är särskilt hög. Samtliga delmängder 

klassificerar cirka 44 procent av responsen fel, vilket inte heller kan ses som 

särskilt bra.   

 

Figur 9 - Inkrementell respons för Lassoregression 

 

Den observerade inkrementella responsen för delmängderna följer den 

predikterade ganska dåligt sett till prediktionsfelen i tabell 17. Det verkar som 

att Lassoregressionen generellt underskattar den inkrementella responsen. 

Dock verkar det som att sorteringen av den observerade inkrementella 

responsen blivit lyckad eftersom den i stort har ett fallande mönster för 

samtliga delmängder. För den första delmängden är dock observerade 

inkrementella responsen relativt jämn, strax över snittet på 10 procentenheter 

för de första grupperna. Detta resulterar i att den inkrementella responsen för 

grupp 1 inte blir mycket högre än den genomsnittliga. För delmängd 2 följer 

den observerade inkrementella responsen det fallande mönstret mycket bättre 

än för delmängd 1. I grupp 1 observeras en inkrementell respons på hela 19 

procentenheter. Prediktionen för delmängd 3 ger hög observerad inkrementell 

respons för de två första grupperna vilket är bra, men sorterar inte den 

inkrementella responsen lika bra som för delmängd 2.  
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Tabell 17 - Prediktionsfel inkrementell respons, Lassoregression 

Mängd Root Mean Squared Error 

Delmängd 1 0,0967 

Delmängd 2 0,0937 

Delmängd 3 0,0659 

 

Övergripande verkar det som att Lassoregressionen lyckas bra med att 

prediktera inkrementell respons. Den predikterade inkrementella responsen 

har lika mönster för delmängd 1 och 2 medan delmängd 3 har lite brantare och 

tydligare nedgående trend. Delmängd 1 innehåller endast två interaktioner, 

delmängd 2 innehåller fyra interaktioner medan delmängd 3 innehåller 6 

interaktioner. Det verkar således som för NIV-screenad logistisk regression, att 

lutningen eller hur brant den predikterade inkrementella responsen beror på 

antalet interaktionsvariabler i de anpassade modellerna.  

4.3. Jämförelse mellan klassificeringsmetoderna 

Ingen av klassificeringsmetoderna lyckas klassificera responsvariabeln med 

gott resultat sett till klassificeringsfel, AUC och de utförda testen. Lite märkligt 

är att delmängd 1 och 2 får exakt samma NIV och liknande skattningar för 

beslutsträd och vanlig logistisk regression. Detta är dock inte fallet med 

Lassoregression.  

 
Tabell 18 - Klassificeringsfel för samtliga anpassade modeller 

Mängd Beslutsträd kontroll Beslutsträd kampanj NIV logistisk Lasso Bayes 0,1 Bayes 0,05 

Delmängd 1 0,5472 0,3464 0,4456 0,4347 0,3428 0,3492 

Delmängd 2 0,3774 0,3359 0,4396 0,4459 0,3451 0,3557 

Delmängd 3 0,4267 0,3383 0,4402 0,4391 0,3487 0,3560 

Medel 0,4504 0,3402 0,4418 0,4399 0,3455 0,3536 

 

Om bara beslutsträd för kampanjgruppen tas i beaktande så erhåller den lägst 

klassificeringsfel. Dock används både beslutsträd för kampanj- och 

kontrollgrupp när den inkrementella responsen beräknas och därför bör 

hänsyn tas till klassificeringsfelet för kontrollgruppen också. Av den 

anledningen erhåller Bayesiansk logistisk regression lägst klassificeringsfel 

jämfört med de andra klassificerarna, dock med priorinformationen att 
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standardavvikelsen för parametrarna är 0,1 och medelvärde 0. Utan någon 

priorinformation får Lassoregressionen lägst klassificeringsfel. 

      För beslutsträd är den viktigaste variabeln för kontrollgruppen det 

genomsnittliga antalet utgående samtal inom Tres nät. För kampanjgruppen är 

längden på utgående samtal inom Tres nät senaste två månaderna den variabel 

som är viktigast. Eftersom två separata modeller skattas för beslutsträd är det 

svårt att uttala sig om vilka variabler som är viktiga för den inkrementella 

responsen. Två interaktionsvariabler blir signifikanta för vanlig logistisk 

regression; Utgående samtal utanför Tres nät och den nionde decilen för 

faktorn familj. Båda interaktionerna har negativ parameterskattning och 

påverkar således den inkrementella responsen negativt. I den Bayesianska 

analysen visar det sig dock att dessa parameterskattningar är relativt känsliga 

för olika priorinformation.  Med Lassoregressionen kommer tio 

interaktionsvariabler med i modellen vilket är flest utav samtliga 

klassificeringsmetoder.  De interaktionsvariabler där parametrarna blir störst 

och därmed viktigast för att förklara den inkrementella responsen i modellen 

är ålder och den tid som kunden haft sitt abonnemang.  

 
Tabell 19 - Prediktionsfel inkrementell respons för samtliga anpassade modeller 

Mängd Beslutsträd NIV logistisk Lasso Bayes 0,1 Bayes 0,05 

Delmängd 1 0,2253 0,0536 0,0970 0,0599 0,0432 

Delmängd 2 0,1817 0,0594 0,0940 0,0586 0,0747 

Delmängd 3 0,1612 0,0918 0,0660 0,0381 0,0527 

Genomsnittlig avvikelse 0,1893 0,0680 0,0856 0,0521 0,0568 

 

Avvikelsen mellan predikterad och observerad inkrementell respons mätt med 

RMSE i tabell 19 visar att beslutsträd får högst avvikelse och är en indikation 

på att den inte lyckas speciellt bra med att skatta den inkrementella responsen. 

Med en relativt stark priorinformation där standardavvikelsen är 0,1 blir 

prediktionsfelet lägst. Utan någon prior blir dock vanlig logistisk regression 

med NIV-screening bäst. Lassoregressionen får aningen högre prediktionsfel, 

vilket beror på att dess predikterade inkrementella respons är generellt låg.  
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5. Slutsats 

Sett till mönstret för den observerade inkrementella responsens är 

Lassoregression den klassificeringsmetod som lyckas bäst. Sett till storleken på 

prediktionsfelet är det istället den Bayesianska logistiska regressionen med en 

priorfördelning med standardavvikelse 0,1 för parametrarna som blir bäst. Om 

ingen hänsyn tas till priorinformation får istället vanlig logistisk regression 

med NIV-screening lägst prediktionsfel. Överlag anser vi dock att 

Lassoregressionen lyckas bäst när det gäller att skatta den inkrementella 

responsen. Beslutsträd får varken ett bra mönster eller lågt prediktionsfel. När 

beslutsträd anpassas för kampanjgrupp och kontrollgrupp separat erhålls inte 

heller någon indikation för vilka variabler som är viktiga för den inkrementella 

responsen, vilket är en nackdel för tolkning och förståelse av modellen.  

    Den variabel som fick högst NIV för samtliga delmängder är kundsegment. 

Dock kommer ingen interaktion med kundsegment med i någon av de slutliga 

modellerna, varken för vanlig logistisk regression eller med Lassoregression. 

För den vanliga logistiska regressionen är utgående samtal utanför Tres nät 

och den nionde decilen för faktorvariabeln familj viktiga för att förklara 

inkrementell respons. För Lassoregressionen är kundens ålder och hur lång tid 

kunden haft sitt tidigare abonnemang de viktigaste variablerna för att förklara 

den inkrementella responsen. 

     En typisk kund som ger en inkrementell respons i Lassomodellen har en hög 

ålder, vilket troligtvis kan förklaras med att äldre människor har mer pengar 

att spendera. Hur lång tid som kunden haft sitt tidigare abonnemang har också 

ett positivt samband med den inkrementella responsen. Detta är rimligt 

eftersom kunden efter en tid vill köpa en ny mobil och då ofta gör det genom 

att teckna ett nytt abonnemang. Ju längre tid kunden haft sitt abonnemang, ju 

mindre är också risken att kundens abonnemang är låst utav en bindningstid.  
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6. Diskussion 

Det svåra med inkrementell respons är att det i dagsläget inte finns något bra 

test, i alla fall inte vad vi funnit i litteraturen, för att se om modellerna lyckas 

bra eller dåligt med att prediktera den inkrementella responsen. De metoder 

som här har använts är RMSE och på visuella jämförelser som är beroende av 

hur många grupper som skapas, vilket leder till att analysen kan bli subjektiv. 

Antaganden om att de kunder som finns i de grupperingar som görs för att 

beräkna observerad inkrementell respons är också tveksamma. Det är 

egentligen troligt att kunderna inte riktigt har samma egenskaper, speciellt om 

antalet grupper är små. Vi har här använt oss utav ett mått för att jämföra 

modellerna som beräknats genom att ta medelvärdet för kvadratsummorna 

och sedan dra roten ur detta. Både felmåttet och den visuella jämförelsen 

måste ses som osäker eftersom det finns en så stor osäkerhet i den observerade 

inkrementella responsen. Det bästa skulle vara att kunna ha med den vid 

visualisering av den inkrementella responsen och vid beräkning av 

prediktionsfel. Vi har dock inte hittat någon bra metod för detta, men det är av 

central betydelse för att på ett säkert sätt kunna använda sig utav inkrementell 

responsanalys i praktiken.  

     Vi hade även för avsikt att undersöka om det finns variabler som är viktiga 

sett till den inkrementella responsen. Detta har delvis undersökts med NIV-

måttet samt de interaktioner mellan indikatorvariabeln för kampanj och 

kovariaterna som blir signifikanta. NIV-måttets kvalité är svårt att avgöra då 

det inte verkar vara publicerat annat än i relation till SAS Institute. NIV-

screeningen verkar inte vara särskilt bra för kontinuerliga variabler. Detta 

eftersom den är starkt beroende av vilken diskretisering som använts.  Lee 

et.al. (2013) nämner att i praktiken så används ofta ett antal kvantiler för att 

dela in observationerna vilket är en mycket grov diskretisering. Detta medför 

att variabler som kan tillföra något i modellen riskerar att sorteras bort. Ett 

förslag är att antingen bara använda NIV-screening för nominala variabler 

eller att göra en egen diskretisering med hjälp av exempelvis klusteranalys 

innan NIV beräknas för de kontinuerliga variablerna.  
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     Den modellanpassning som utförts med bakåteliminering kan till viss del 

ifrågasättas. Eftersom flera förklaringsvariabler är högt korrelerade finns det 

stor risk att parameterskattningar blir missvisande. Men eftersom 

variabelantalet ändå är så högt ifrån början är det ändå nödvändigt att 

använda någon form av automatisk variabelanpassningsmetod. Detta gör att 

Lassoregressionen passar mycket bättre i detta fall eftersom den gör en egen 

variabelselektion och hanterar korrelerade variabler bättre.   

     Som för alla modelleringar så blir inte dessa heller bättre än sitt 

datamaterial vilket visar sig i modellernas prediktiva förmåga. Ingen av de 

undersökta modellernas prediktiva förmåga kan anses vara särskilt bra. 

Troligtvis beror detta på att datamaterialet är hämtat över en så lång period 

och från flera olika kampanjer. Ett troligen säkrare tillvägagångssätt för att 

generera modeller med bättre prediktiv förmåga är att endast använda data 

från en kortare tidsperiod och från en enskild kampanj. Exempelvis genom att 

en pilotkampanj utförs för att skapa ett underlag för urvalsmodellen innan den 

riktiga kampanjen utförs.   

     Uppsatsen har inte tagit upp anpassning av inkrementella responsmodeller 

med hjälp av modifierade beslutsträdsalgoritmer såsom föreslås av Radcliffe & 

Surry (2011), Rzepakowski & Jaroszewicz (2012) och Hansotia & Rukstales 

(2002). Detta är ett angreppssätt som också är intressant och har potential att 

effektivt anpassa modeller.   
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Bilaga 1 - Variabelförklaring 

ACTV  – Aktiva 

AMT  – Alternativ minimum taxa 

ARPU – Spenderade pengar (Average revenue per unit) 

AVG – Genomsnittlig 

BASE – Antal månader efter bearbetning 

CALL – Samtal 

CNT  – Antal 

CULTURE – Kulturell 

CUST  – Kund 

DECILE  – Decil 

DUR  – Varaktighet, längd 

FIX – Fast (telefon) 

IB  – Inkommande samtal 

Int  – Interaktion  

MBL – Mobil(telefon) 

NAT – Nationella 

OB – Utgående samtal 

OUT_NET  – Utanför Tres nät 

REV  – Lönsamhet 

SUBS  – Abonnemang 

TENURE  – Innehavstid 

TOT – Totala 

WTHN_NET  – Inom Tres nät  

   



 

 

ii 
 

Bilaga 2 - Mjukvara 

SAS 

För att beräkna NIV för de förklarande variablerna har incremental-noden i 

SAS EM 7.1 använts. NIV har exporterats och logistisk regression med 

backward elimination har utförts i SAS base 9.3 med proceduren logistic. För 

att anpassa beslutsträd har SAS EM 4.3 använts.  

 

R 

För att utföra Lassoregression har paketet glmnet använts. Den Bayesianska 

analysen har utförts med paketet BayesLogit. För att utföra Hosmer-

Lemeshow test har paketet RecourceSelection använts. ROC-kurvorna och 

AUC har beräknats genom paketet ROCR.    
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Bilaga 3 - Proportionstest 

För hypotes för proportionerna respondenter för kampanj- och kontrollgrupp 

är lika utförs följande test(Körner & Wahlgren, 2006) 

   
     

√ (    (
 
  

 
 
  

)

  

där   är den sammanslagna andelen respons.  

I vårt fall blir testet: 

 
Tabell 20 - Proportionstest för den inkrementella responsen i hela datamängden 

Grupp Respons n p 

Kampanj 11897 18176 0,6545 

Kontroll 767 1385 0,5538 

 

Differens: 0, 1007 

Utfall i proportionstestet: 

  = -7, 29  

P-värde = 0,000 
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Bilaga 4 - Beslutsträd 

 
Tabell 21 - Inkrementell respons för beslutsträd 

Delmängd 1 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,4345 0,1648 

2 0,2141 0,0138 

3 0,0959 0,1623 

4 -0,0050 0,0508 

5 -0,2814 0,0837 

 
  Delmängd 2 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,2671 0,1276 

2 0,1959 0,0948 

3 0,1373 0,1609 

4 0,0112 0,0745 

5 -0,1314 0,2302 

   Delmängd 3 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,3348 0,0725 

2 0,1901 0,0588 

3 0,1217 0,1738 

4 0,0274 0,0048 

5 -0,0666 0,1350 
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Bilaga 5 - Logistisk regression (NIV) 

 
Tabell 22 - Inkrementell respons för logistisk regression med NIV 

Delmängd 1 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,1356 0,1114 

2 0,1279 0,0783 

3 0,1171 0,1801 

4 0,0999 0,0890 

5 0,0346 0,0121 

 
  Delmängd 2 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,1873 0,1516 

2 0,1434 0,0933 

3 0,1062 0,1024 

4 0,0598 0,1157 

5 -0,0388 0,0646 

 
  Delmängd 3 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,2699 0,1114 

2 0,1485 0,0783 

3 0,0981 0,1801 

4 0,0468 0,0890 

5 -0,0481 0,0121 
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Bilaga 6 – Lassoregression 

 
Tabell 23 - Inkrementell respons för Lassoregression 

Delmängd 1 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,0540 0,1352 

2 0,0277 0,1059 

3 0,0092 0,1124 

4 -0,0082 0,0232 

5 -0,0288 0,1208 

 

Delmängd 2 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,0489 0,1928 

2 0,0268 0,1201 

3 0,0149 0,0921 

4 0,0046 0,0221 

5 -0,0087 0,0816 

 

Delmängd 3 

Grupp Predikterad Observerad 

1 0,0699 0,1437 

2 0,0446 0,1270 

3 0,0278 0,0593 

4 0,0111 0,0816 

5 0,0101 0,0693 
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Diagram  

Nedan kan ses diagram som fås ut vid skattningen av trimningsparametern  . 

Den övre skalan på diagrammet visar antalet variabler i medan den under visar 

logaritmerade värden för  . Ett   väljs som är så högt som möjligt men 

fortfarande är inom en standardavvikelse från det   som minimerar den 

binomiala davinsen för modellen.  

 

Figur 10 - Devians för Lassoregression med olika Lassostraff, delmängd 1 
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Figur 11 - Devians för Lassoregression med olika Lassostraff, delmängd 2 

 

Figur 12 - Devians för Lassoregression med olika Lassostraff, delmängd 3 
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Bilaga 7 - Bayesiansk logistisk regression 

 

Tabell 24 - Inkrementell respons för Bayesiank logistisk regression för olika 
priorinformation, delmängd 1 

  Sd = inf Sd = 0,1 Sd = 0,05 

Grupp Predikterad Observerad Predikterad Observerad Predikterad Observerad 

1 0,1320 0,0483 0,1030 0,0295 0,0800 0,1077 

2 0,1241 0,1741 0,0996 0,2092 0,0785 0,1255 

3 0,1129 0,1496 0,0949 0,1054 0,0768 0,1294 

4 0,0951 0,0514 0,0877 0,0757 0,0738 0,1019 

5 0,0285 0,0581 0,0606 0,0454 0,0626 0,0097 

 

Tabell 25 - Inkrementell respons för Bayesiank logistisk regression för olika 
priorinformation, delmängd 2 

  Sd = inf Sd = 0,1 Sd = 0,05 

Grupp Predikterad Observerad Predikterad Observerad Predikterad Observerad 

1 0,1914 0,1606 0,1168 0,1483 0,0858 0,1043 

2 0,1464 0,0773 0,1066 0,0230 0,0757 0,0335 

3 0,1079 0,1170 0,0934 0,1134 0,0712 0,0612 

4 0,0599 0,1052 0,0760 0,1099 0,0668 0,1975 

5 -0,0417 0,0686 0,0334 0,1208 0,0553 0,1483 

 

Tabell 26 - Inkrementell respons för Bayesiank logistisk regression för olika 
priorinformation, delmängd 3 

  Sd = inf Sd = 0,1 Sd = 0,05 

Grupp Predikterad Observerad Predikterad Observerad Predikterad Observerad 

1 0,2731 0,1019 0,1304 0,1162 0,1040 0,1150 

2 0,1500 0,0865 0,1097 0,0535 0,0857 0,0207 

3 0,0980 0,1619 0,0956 0,1009 0,0768 0,1134 

4 0,0447 0,1018 0,0776 0,1280 0,0679 0,1176 

5 -0,0523 0,0081 0,0365 0,0729 0,0455 0,1213 
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Tabell 27 - Klassificeringsfel för Bayesiansk logistisk regression med olika 
priorinformation 

Delmängd  sd Fel AUC 

1 inf 0,4291 0,6 

1 0,1 0,4309 0,6 

1 0,05 0,4440 0,6 

2 inf 0,4347 0,59 

2 0,1 0,4452 0,6 

2 0,05 0,4502 0,59 

3 inf 0,4222 0,6 

3 0,1 0,4342 0,6 

3 0,05 0,4353 0,6 

  



 

 

xi 
 

Parameterskattningar 

Tabellerna visar medelvärde för posteriorfördelningerna för parametrarna. 

Variabler där ett 95-procentigt kredibilitetsintervall ej täcker värdet 0 är 

markerade med skuggad bakgrund.  

 
Tabell 28 – Medelvärde för parametrarnas posteriorfördelning för Bayesiansk logistisk 
regression med olika priorinfrormation 

  sd=inf sd=1 sd=0,5 sd=0,2 sd=0,1 sd=0,05 sd=0,01 

(Intercept) 0,5297 0,464 0,4345 0,3984 0,3358 0,2742 0,1324 

treated 0,4095 0,473 0,4902 0,4629 0,4049 0,3266 0,1312 

Priceplan_GroupedLow -0,356 -0,3533 -0,3473 -0,3166 -0,2329 -0,0997 0,0317 

Priceplan_GroupedMid -0,1362 -0,1321 -0,1288 -0,1133 -0,0635 0,0099 0,0334 

TOT_ACTV_SUBS_CNT 0,0575 0,0569 0,0577 0,0569 0,0566 0,0526 0,018 

SUBS_TENURE 0,1553 0,1546 0,1554 0,1548 0,1524 0,1443 0,0497 

REV_AMT_BASE_3 -0,0641 -0,0632 -0,0622 -0,0572 -0,0456 -0,0246 0,0045 

OB_CALL_CNT_BASE_2 0,1741 0,1751 0,1719 0,1702 0,1627 0,1239 0,0341 

OB_CALL_OUT_NET_CNT_BASE_3 0,2593 0,2535 0,2536 0,2102 0,1479 0,0786 0,0273 

OB_CALL_FIX_DUR_BASE_2 0,124 0,1267 0,1263 0,1257 0,1149 0,0932 0,0181 

OB_CALL_WTHN_NET_DUR_BASE_2 0,0765 0,0777 0,0796 0,0845 0,096 0,1125 0,0413 

AVG_OB_CALL_CNT 0,1729 0,1636 0,1583 0,1434 0,1095 0,0638 0,0268 

AVG_OB_CALL_OUT_NET_CNT -0,3033 -0,2981 -0,2922 -0,2723 -0,2209 -0,1255 0,0036 

AVG_OB_CALL_DUR -0,0436 -0,0441 -0,0438 -0,046 -0,043 -0,0394 -0,0054 

IB_SMS_CNT_BASE_1 0,0503 0,0506 0,0488 0,0495 0,0505 0,0503 0,0198 

SEGMENT_DESCB Se På Mig 0,0732 0,0782 0,0771 0,0536 0,0427 0,0315 0,0068 

SEGMENT_DESCC Snabba Nöjesfyndare -0,0891 -0,0906 -0,0929 -0,1013 -0,0897 -0,0473 0,0242 

SEGMENT_DESCD Pionjärer -0,0958 -0,0968 -0,0995 -0,112 -0,1036 -0,0603 0,0132 

SEGMENT_DESCE Medianer 0,0653 0,0648 0,0629 0,0423 0,0303 0,03 0,0143 

SEGMENT_DESCF Vi Rings 0,0998 0,101 0,0947 0,0676 0,0488 0,0326 0,0126 

SEGMENT_DESCG Utilatirister 0,1289 0,1265 0,1202 0,0963 0,0743 0,0509 0,0164 

SEGMENT_DESCH Immobila 0,4019 0,3993 0,3886 0,3513 0,278 0,1699 0,0209 

SEGMENT_DESCNot Defined 0,635 0,5945 0,5164 0,2804 0,099 0,0296 0,0015 

FACTOR1_FAMILY_DECILE02 -0,4137 -0,3155 -0,2544 -0,1295 -0,0375 0,0116 0,0119 

FACTOR1_FAMILY_DECILE03 -0,4095 -0,3209 -0,2661 -0,1504 -0,0571 -0,0051 0,0103 

FACTOR1_FAMILY_DECILE04 -0,0162 0,0347 0,0362 0,0009 -0,004 0,01 0,012 

FACTOR1_FAMILY_DECILE05 -0,3178 -0,2408 -0,1936 -0,1204 -0,0621 -0,0191 0,0085 

FACTOR1_FAMILY_DECILE06 -0,1674 -0,0987 -0,0646 -0,0363 -0,0062 0,0183 0,0131 

FACTOR1_FAMILY_DECILE07 -0,5845 -0,49 -0,3888 -0,1762 -0,0356 0,0243 0,0147 

FACTOR1_FAMILY_DECILE08 0,1243 0,176 0,1541 0,0959 0,0657 0,0518 0,0167 

FACTOR1_FAMILY_DECILE09 0,2267 0,2606 0,2482 0,1225 0,0512 0,0306 0,0148 

FACTOR1_FAMILY_DECILE10 0,0108 0,068 0,065 0,0313 0,0132 0,0132 0,0151 

FACTOR1_FAMILY_DECILEZZ 0,3045 0,2192 0,1644 0,0537 0,0197 0,0056 0,0001 



 

 

xii 
 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE02 0,0981 0,0963 0,1006 0,1097 0,1161 0,087 0,019 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE03 0,0319 0,0326 0,0345 0,0497 0,0611 0,0523 0,0164 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE04 0,0172 0,0163 0,02 0,0316 0,0457 0,0429 0,0151 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE05 0,0019 -0,0019 0,0026 0,0164 0,0323 0,0309 0,0142 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE06 -0,0267 -0,0287 -0,0234 -0,0112 0,0083 0,0151 0,0124 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE07 -0,0356 -0,0349 -0,0305 -0,0113 0,0043 0,0146 0,0123 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE08 0,002 -0,0006 0,0019 0,0163 0,0307 0,028 0,0117 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE09 -0,0827 -0,086 -0,0817 -0,0624 -0,0367 -0,0125 0,0096 

FACTOR4_CULTURE_MIX_DECILE10 -0,228 -0,2312 -0,2246 -0,2004 -0,1508 -0,0784 0,0028 

Int_OB_CALL_OUT_NET_CNT_BASE_3 -0,1861 -0,1792 -0,1772 -0,1388 -0,0818 -0,0186 0,019 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE02 0,2945 0,1996 0,1458 0,0662 0,035 0,0303 0,0126 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE03 0,2553 0,1723 0,1213 0,0577 0,0273 0,0213 0,0114 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE04 -0,1462 -0,1914 -0,1852 -0,0969 -0,0233 0,0057 0,0116 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE05 0,0973 0,0188 -0,019 -0,0411 -0,0242 -0,006 0,0096 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE06 0,0493 -0,0198 -0,042 -0,0189 0,014 0,0259 0,0126 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE07 0,5421 0,4492 0,3568 0,1872 0,0968 0,0602 0,0167 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE08 -0,1867 -0,2411 -0,2072 -0,095 -0,0034 0,0353 0,0158 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE09 -0,3683 -0,3994 -0,3777 -0,193 -0,0569 0,0028 0,0138 

Int_FACTOR1_FAMILY_DECILE10 -0,1537 -0,2092 -0,1968 -0,1101 -0,0279 0,0115 0,0144 
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