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Abstract 

The aim is to develop a new decision-making model for credit-loans. The model 

will be specific for credit applicants of the OKQ8 bank, because it is based on data 

of earlier applicants of credit from the client (the bank). The final model is, in 

effect, functional enough to use information about a new applicant as input, and 

predict the outcome to either the good risk group or the bad risk group based on 

the applicant’s properties. The prediction may then lay the foundation for the 

decision to grant or deny credit loan.   

Because of the skewed distribution in the response variable, different sampling 

techniques are evaluated. These include oversampling with SMOTE, random 

undersampling and pure oversampling in the form of scalar weighting of the 

minority class. It is shown that the predictive quality of a classifier is affected by the 

distribution of the response, and that the oversampled information is not too 

redundant.  

Three classification techniques are evaluated. Our results suggest that a multi-layer 

neural network with 18 neurons in a hidden layer, equipped with an ensemble 

technique called boosting, gives the best predictive power. The most successful 

model is based on a feed forward structure and trained with a variant of back-

propagation using conjugate-gradient optimization.  

Two other models with a good prediction quality are developed using logistic 

regression and a decision tree classifier, but they do not reach the level of the 

network. However, the results of these models are used to answer the question 

regarding which customer properties are important when determining credit risk. 

Two examples of important customer properties are income and the number of 

earlier credit reports of the applicant.  

Finally, we use the best classification model to predict the outcome of a set of 

applicants declined by the existent filter. The results show that the network model 

accepts over 60 % of the applicants who had previously been denied credit. This 

may indicate that the client’s suspicions regarding that the existing model is too 

restrictive, in fact are true.   

 

 



  



Sammanfattning 

Arbetets syfte är att ta fram förslag till en ny beslutsmodell för kreditlån. Modellen 

är specifik för OKQ8 bank, eftersom den är baserad på data av tidigare ansökanden 

av kreditlån från uppdragsgivaren. Den slutgiltiga modellen är i praktiken 

funktionell nog att använda information från en ny sökande som input och kan, 

baserat på dennes egenskaper, prediktera utfallet till antingen den bra riskgruppen 

eller dåliga riskgruppen. Prediktionen kan sedan ligga till grund för beslutet att 

bevilja eller neka kreditlånet.  

På grund av den skeva fördelningen i responsvariabeln, utvärderas flera 

samplingstekniker. Dessa inkluderar oversampling med SMOTE, slumpmässig 

undersampling och ren oversampling i form av skalär uppviktning av 

minoritetsklassen. Det visas att den prediktiva kvaliteten av en klassificerare 

påverkas av hur responsvariabeln är fördelad, och av att den oversamplade 

informationen inte är för redundant.  

Tre klassificeringstekniker utvärderas. Resultaten tyder på att en multi-lager neural 

nätverksmodell med 18 neuroner i ett gömt lager, utrustad med en samspelsmetod 

kallad boosting, ger bäst prediktiv styrka. Nätverket är baserat på en vanlig 

feedforward-struktur och är tränat med en variant av back-propagation. 

Med logistisk regression och en beslutsträdsalgoritm producerar vi ytterligare två 

prediktionsstarka klassificeringsmodeller, men de når inte upp till nätverkets nivå av 

prediktionskvalitet. Resultatet av dessa körningar kommer dock till användning för 

att svara på en frågeställning rörande vilka egenskaper som är viktiga för att 

bestämma kreditvärdighet. Exempel på viktiga kundegenskaper är inkomst och 

antal tidigare kreditupplysningar som gjorts på den sökanden.  

Slutligen används den bästa klassificeringsmodellen för att prediktera utfallet av en 

mängd kunder som nekats kreditlån av tidigare beslutsmall. Resultatet visar att 

modellen accepterar över 60 % av de ansökanden som tidigare nekats kredit, vilket 

kan vara en indikation på att uppdragsgivarens misstanke om att befintlig 

beslutsmall är för hård stämmer. 
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1 
 

1 Inledning 

Avsnittet inleds med en genomgång av projektets bakgrund och syfte. Begreppen 

kredit, kreditlån och credit scoring förklaras. Slutligen presenteras de 

frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kreditlån 

Att köpa någonting på kredit innebär att intresseobjektet får disponeras idag men 

betalas av senare. Ett exempel på kredit är ett avbetalningsköp. Kreditlån av pengar 

är ytterligare ett exempel, men det innebär lån av själva kreditsumman. Kreditlån är 

en av bankernas inkomstkällor, eftersom låntagaren betalar ränta på den kredit som 

beviljas. Hur mycket räntan uppgår till måste framgå av marknadsföringen för 

kreditlånet (KkrL 7 §). 

Det är kreditlån som är kärnan i detta arbete. Närmare bestämt är det bedömningen 

av ansökningarna för lånen som undersöks. Om kredit beviljas till sökande som 

inte kan betala tillbaka lånet, kan det innebära förlust för banken. Kreditprocessen 

innebär därför en risk för kreditgivaren. Det ligger i bankernas intresse att göra en 

bra bedömning av ansökningarna, och det är dessutom reglerat i 

konsumentkreditlagen att prövning av den ansökandes ekonomiska förutsättningar 

måste genomföras (KkrL 12, 13 §§). Banken vill i bedömningen sortera bort de 

riskfyllda kunderna för att undvika förlust. Det kan vara problematiskt att hitta en 

lämplig nivå i bedömningen, eftersom man inte vill riskera att gå miste om 

potentiellt lönsamma kunder, exempelvis till följd av en alltför sträng 

beslutsmodell.  

Uppdragsgivaren baserar i nuläget bedömningen på upplysningsinformation som 

köps in. Bland annat används en procentsats för varje sökande som riskindikator. 

Riskindikatorn sägs vara en prognos innehållandes risken att hamna hos inkasso 

inom tolv månader. Riskprognosen är dock generell och inte specialanpassad för en 

bankverksamhet.  Den kommer dock till användning som förklarande variabel i 

studiens modelleringsprocess.  

Nuvarande beslutsmodell misstänks vara för sträng, vilket resulterat i att den nekar 

potentiellt lönsamma ansökningar. 
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1.1.2 Credit scoring 

Credit scoring är samlingsnamnet på de metoder som används av kreditgivare för 

att klassificera ansökanden av kreditlån till antingen en bra eller en dålig grupp. 

Modellernas klassificering kan sedan ligga till grund för kreditgivarens beslut.  

Den första statistiska modellen för credit scoring togs fram under 1940-talet. 

Intresset för ämnet ökade sedan kraftigt i och med introduceringen av kreditkort 

och den ökade datorkraften under 60- och 70-talen. Klassificeringsteknikerna som 

anlände med data-miningen har ytterligare förändrat beslutsmodellerna. Ett flertal 

tidigare studier finns tillgängliga, vars resultat tyder på att dessa tekniker är bättre än 

de klassiska statistiska metoderna när det gäller prediktionen av kreditansökande 

(Huang, 2003). 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga målet med arbetet är att skapa en ny beslutsmodell. Modellen 

skall ta de signifikanta delarna av upplysningsinformationen i hänsyn, och dessutom 

viss information som banken har sparat om sökande vilka är medlemmar i OKQ8 

sedan tidigare.  

Modellen kommer att byggas med hjälp av ett datamaterial med båda bra och dåliga 

kunder (se avsnitt 1.4 för definitioner). Den kommer vidare att ta information från 

en ny sökande som input, och kommer baserat på dennes egenskaper att 

klassificera ansökningen till antingen den bra eller dåliga gruppen. Prediktionen kan 

sedan ligga till grund för beslutet att acceptera eller neka den sökande kreditlån.   

Optimalt resulterar besluten i att alla som betalar tillbaka kreditlånet accepteras, 

med genererade ränteintäkter som följd, och att alla ansökanden som kommer att 

hamna hos inkasso nekas. Eftersom det rör sig om en framtida händelse kan ingen 

modell med full säkerhet klassificera alla ansökningar rätt. Istället får man 

koncentrera sig på att ta beslut som maximerar acceptansen av de bra 

ansökningarna, och minimerar densamma för de dåliga ansökningarna. Syftet blir 

därför att skapa en modell som lyckas så bra som möjligt med just detta.   
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1.3 Problemformulering- och angreppsvinklar 

Arbetet utgår med grund i följande frågor: 

 Hur är det möjligt att förbättra nuvarande beslutsmodell? 

 Vilka kundegenskaper är viktiga för att bestämma kreditvärdighet? 

 Hur ser en typisk bra respektive en typisk dålig kund ut? 

Med hjälp av två klassificeringstekniker härrörande från data-mining, och logistisk 

regressionsanalys, skapas modeller som syftar till att prediktera det binära utfallet 

inkasso på individnivå. Till vår hjälp finns en mängd förklarande variabler från olika 

källor. Modellernas resultat kommer att utvärderas genom The Holdout Method (se 

3.1.2). 

Vidare kommer det att undersökas vilka kundegenskaper som är viktigast i 

processen att bedöma kreditvärdighet. Det möjliggörs genom att undersöka 

variablernas signifikans för de tolkningsbara teknikerna. Egenskaper för de bra 

respektive de dåliga kunderna kommer att undersökas med bland annat visuella 

jämförelser av de två gruppernas fördelningar.  

1.4 Definitioner 

 Bra kund = En accepterad ansökning som inte hamnat hos inkasso. I 

litteratur beskrivs de ofta, något motsägelsefullt, som negativa utfall.  

 Dålig kund = En accepterad ansökning som senare hamnar hos inkasso. I 

litteratur beskrivs de som positiva utfall.  

 Nekad individ = En ansökning som nekats kredit. 

Vårt datamaterial består följaktligen av mängderna med bra och dåliga kunder samt 

nekade individer.  

1.5 Etik och kreditlån 

Banker och andra institut som hanterar kreditlån, tjänar pengar på räntan som 

låntagaren betalar på lånet. Krediten måste betalas tillbaka inom avtalad tid, och 

dessutom med ovan nämnda räntekostnad. Situationen inbjuder till diskussion 

rörande etik, eftersom det handlar om lån av kapital som individen egentligen inte 

har. 

Historien visar att en ovarsam hantering av lån kan få förödande konsekvenser ur 

ett samhälligt perspektiv. En av orsakerna för finanskrisen 2008 var att pengar 
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lånades ut till människor utan möjlighet att betala tillbaka, för att finansiera deras 

bostadsköp (Okun, 2008). Det var resultatet av ett girigt tänk som hade få element 

av hållbarhet. Konsekvenserna var så pass förödande att världsekonomin blev 

drabbad när bostadsbubblan sprack, och huspriserna föll. 

Basel-reglerna är internationella regler för kapitaltäckning och syftar till att 

bankerna måste ha fungerande riskhanteringssystem för sin verksamhet. Reglerna 

är invävda i svensk lag sedan 2007 i och med lagen om kapitalteckning och stora 

exponeringar. 
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Accepterade 

n= 285 000 

UC-information (2010-
2013)  

n=45 000 

2010-01-01 - 
2013-01-01 

n = 37 741 

2013-01-02 - 
2013-04-24 

n = 7 259 

Ingen UC-information 
(-2009) 

n = 240 000 

Nekade    

n=7483 

UC-information  

n=7483 

2 Data 

2.1 Datakällor 

Datamaterialet som används i den här studien tillhandhölls av OKQ8 Bank. 

Ursprungligen var data uppdelad i tre separata tabeller. Tillsammans omfattar dessa 

tre mängder ca 292 500 individer, av vilka ca 285 000 är ansökande som accepterats 

kreditlån, och 7 483 är ansökanden som nekats kreditlån. En viktig notering här är 

att gruppen ”accepterade” innefattar alla kunder som accepterats kreditlån sedan 

OKQ8 Banks uppstart, medan gruppen ”nekade” endast innefattar individer som 

nekats kredit sedan år 2010. 

Från och med årsskiftet 2010/2011 har OKQ8 Bank köpt in personinformation 

från Upplysningscentralen (UC). Utav ”accepterade” gruppens totala 285 000 individer, 

finns det UC-information om 45 000 av dessa. Samtliga individer i ”nekade” 

gruppen har UC-information. Att det finns UC-information om en individ innebär 

i praktiken att det är en individ som har ansökt om kredit någon gång under 

perioden 2010-2013. Individer utan UC-information är därmed individer som sökt 

kreditlån tidigare än 1 januari 2010. 

 

 

 

 

 

 

I den här studien behandlas endast individer för vilka det finns UC-information, 

och därför endast personer som ansökt kreditlån sedan 1 januari 2010. Anledningen 

till denna avgränsning är att ytterst litet användbar information - för det syfte som 

ligger i fokus i denna studie - finns tillgänglig för de återstående kunderna. 

Figur 1 - Datakällor 
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För att en kreditkund ska ha haft möjlighet att hamna hos inkasso, måste kunden i 

fråga ha varit medlem minst 90 dagar. Det beror på att OKQ8:s definition av en 

inkassokund innefattar att individen ska ha missat betala sin skuld 90 dagar från 

låntillfället. Inkludering av kunder som inte haft möjlighet att hamna hos inkasso 

kan potentiellt skada klassificeringen. Därför togs beslutet att utesluta dessa 

individer och angränsa analysen till tidsperioden 2010-01-01 – 2013-01-24. I Figur 1 

sammanfattas datastrukturen visuellt. Rektanglarna i figuren med extra tjocka 

kanter representerar de datamängder som används i studien. 

2.2 Obalanserad data 

Att en datamängd är obalanserad innebär att responsvariabeln är skevt fördelad. Med 

det menas att en av responsklasserna är mer frekvent representerad än den andra 

(Chawla, 2005). I den datamängd som används i den här studien är 

minoritetsklassen (dåliga kunder) kraftigt underrepresenterad. Endast 0.6 % (233st) 

av datamängden utgörs av dåliga kunder, medan de bra kunderna representerar hela 

99.4 % (37 741st). Se avsnitt 1.4 för definitionen av bra- respektive dålig kund. 

Obalanserade datamängder tenderar att påverka klassificeringstekniker negativt. 

Fokus flyttas mot majoritetsklassen, samtidigt som minoritetsklassen ignoreras 

(Chawla et al., 2004). 

I den här studien adresseras eventuella problem med obalanserad data med hjälp av 

samplingstekniker. Mer om det i avsnitt 3.5. 

2.3 Bearbetning av data 

De tre tabeller som undersöktes var: 

(i) Medlemstabell 

(ii) UC-tabell 

(iii) Inkassotabell 

För att svara på studiens frågeställningar skapades två separata datamängder. Dels 

en innehållande individer som accepterats kreditlån, dels en med individer som 

nekats kreditlån. För de som accepterats kreditlån finns det användbar information 

i samtliga tre tabeller. För de som nekats kredit; endast i tabell (i) och (ii). 

2.3.1 Skapande och sammanslagning av tabeller  

Först utfördes en selektion av variabler från respektive tabell. De variabler som 

ansågs vara potentiellt användbara i klassificeringssyfte valdes ut. Valet av variabler 
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baserades strikt på användbarhetsgrad i prediktionssyfte - samma information 

måste kunna erhållas om nya kreditansökande, och variabelns format måste vara av 

sådan typ att klassificeringstekniker kan hantera dem, eller alternativt om det är 

möjligt att diskretisera variabeln i fråga på ett smidigt sätt. Det resulterade i 17 

variabler från UC-tabellen, 2 variabler från medlemstabellen och 1 variabel från 

inkassotabellen. 

För att koppla samman variabler från olika tabeller användes kodspråken SQL och 

SAS. Ett krav för att det ska vara möjligt att slå samman variabler från olika tabeller 

är att det finns en gemensam variabel, innehållande unika värden för varje 

observation, som finns i samtliga tabeller som man vill slå ihop. För datamaterialet 

som användes i den här studien var ”KundNr” och ”PersonNr” två sådana 

variabler.  

2.3.2 Variabelbearbetning 

De flesta variablerna i datamängden var redan från början i lämpligt format för att 

kunna utföra klassificering. Några undantag fanns emellertid. Ett av dem, 

”Betalningsanmärkning”, var ursprungligen formaterat som ett textattribut, 

innehållande olika kommentarer om vad för typ av betalningsanmärkning en 

individ fått. Om en individ inte fått någon betalningsanmärkning existerade inget 

värde på variabeln för individen i fråga. Detta är ett format som, för klassificering, 

inte är möjligt att använda direkt. 

Den här typen av problem åtgärdades genom att först studera frekvenstabeller och 

sedan använda sökfunktioner för att diskretisera variabeln, och därigenom 

transformera variabeln till en nominal variabel. Kod för hur frekvenstabeller 

erhölls, samt för hur sökfunktioner användes, hittas i Bilaga 6. Nedan listas de 

formateringar av förklaringsvariabler som utförts: 

Tabell 1 - Variabelbearbetning 

Före Efter 

”Betalningsanmärkning” (textfält) ”Betalningsanmärkning” (nominal) 

”Sammanl. inkomst” – ”Tax. förvärvsinkomst” Inkomstdifferens (kontinuerlig) 

”Övrig taxeringsinformation” (textfält) Nolltaxerat (binär) 

”Registreringsdatum” (datumformaterad) Medlemstid (kontinuerlig) 

”Använd kredit” / ”Sökt kredit” ProportionAnvändKredit (kontinuerlig) 
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2.4 Hantering av bortfall 

I den datamängd som - efter selektion, bearbetning och modifiering - färdigställts 

för analys, så fanns det ett hundratal partiella bortfall. Relativt sett till datamängden, 

innehållande cirka 37 500 individer, utgör de partiella bortfallen endast en bråkdel. 

Ett par imputationstekniker övervägdes, men slutssatsen var till slut att borttagning 

av de berörda observationerna utgjorde det bästa alternativet. Motiveringen till 

beslutet grundade sig i att (i) andelen partiella bortfall var väldigt liten, (ii) att 

fördelning och medelvärden inte gav några indikationer på att dessa observationer 

var annorlunda på något vis, samt (iii) att imputation hade inneburit en risk för 

onödig generalisering, som i sin tur potentiellt skulle kunna ha försämrat 

klassificeringskapaciteten. 

240 observationer togs bort, varav 238 var bra kunder och 2 var dåliga kunder. 

Notera att andelen bra- och dåliga kunder som togs bort är relativt lika. 

Att ta bort observationer med saknade värden är ett ganska vanligt tillvägagångsätt i 

klassificeringssammanhang då andelen saknade värden är liten. Exempel på 

klassificeringsrelaterade studier som tagit bort saknade värden är (Schliep, 2004; 

Timm, 1998). 

I datamaterialet fanns, förutom partiella bortfall, cirka 2000 kopior. Dessa togs bort 

med motiveringen att de är felaktigheter och inte riktiga individer.  

2.5 Multikolinjäritet 

För ett flertal klassificeringstekniker vill man undvika att de förklarande variablerna 

är korrelerade med varandra. Det är särskilt viktigt i logistisk regressionsanalys, där 

hög multikollinjäritet kan ge upphov till oriktiga skattningar och signifikanser för 

variablernas parametrar.   

Beslutsträden anses vara robusta mot multikollinjäritet Det råder delade meningar 

om hur neurala nätverk drabbas av korrelerade förklaringsvariabler.  Klart är i alla 

fall att de önskas vara informativa för responsen och olik de andra 

förklaringsvariablerna i meningen att den inte skall ge redundant information i 

kombination med någon av de övriga (May et al. 2009). 

Vi har handskats med det förmodade problemet i ett tidigt skede, genom att 

undersöka graden av linjär korrelation mellan förklaringsvariablerna, och därefter 

plockat bort särskilt korrelerade attribut.  
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Mängden med förklaringsvariabler som köps in från upplysningsföretaget innehöll 

bland annat flera variabler för inkomst. Variabeln inkomstdifferens består av 

differensen mellan den sammanräknade och den taxerade inkomsten.  

 

 

 

 

Särskilt visade sig skattbelopp och sammanräknad inkomst vara linjärt korrelerat 

med de andra inkomstvariablerna (och varandra), vilket syns i tabellerna ovan. Vi 

valde därför att ta bort båda dessa variabler från datamaterialet.   

 

 

 

 

 

 

Antal fordringsägare plockades också bort. Huvudanledningen är att den var starkt 

korrelerad med antal krediter.  

De variabler som slutligen valdes att vara med i modelleringsprocessen presenteras 

i bilaga 1. 

 

  

Skattbelopp R2 

Inkomstdifferens 0.65 

Taxerad förvärvsinkomst 0.79 

Sammanräknad inkomst 0.96 

Sammanräknad inkomst R2 

Inkomstdifferens 0.78 

Taxerad förvärvsinkomst 0.70 

Skattbelopp 0.96 

Tabell 2 – Korrelationer skattbelopp  Tabell 3 - Korrelationer sammanräknad inkomst 

Antal fordringsägare R2 

Beviljad kredit 0.59 

Antal krediter 0.95 

Kreditproportion 0.50 

Tabell 4 - Korrelationer antal fordringsägare 
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3 Metod 

I följande avsnitt beskrivs metoderna som använts i studien. Först ges en kort 

introduktion om ämnet data mining, dess tillämpningsområden och tekniker. Sedan 

beskrivs de klassificering- och samplingstekniker vi arbetat med. 

3.1 Data mining 

Namnet data mining avslöjar mycket av dess karaktär. Det syftar nämligen just till 

att ”gräva” i data. Ämnet är egentligen en blandning av flera discipliner, med 

rötterna i statistikämnet och datavetenskapen, men begränsas egentligen inte av 

dessa utan metoder från ett brett spektrum av ämnen ingår (Tan et al., 2005). Figur 

2 visar hur ämnet står rotat i andra discipliner.  

 

 Figur 2 - Data mining är rotat i ett flertal discipliner 

 

3.1.1 Övervakad inlärning och klassificering 

Data mining är indelat i två kategorier: övervakad inlärning och oövervakad 

inlärning. Oövervakad inlärning hanterar deskriptiva metoder, som exempelvis 

klusteranalys och associationsanalys (Giudici och Figini, 2009). 

Både oövervakad och övervakad inlärning är termer tagna från maskininlärning. 

Givet en träningsmängd med data, som typiskt har en responsvariabel och en eller 

flera förklarande variabler, handlar övervakad inlärning om modellering av 

responsvariabeln som en funktion av de förklarande variablerna (Tan et al. 2005). 

Exempel på sådana metoder är neurala nätverk och beslutsträd, men klassiska 

statistiska metoder som regression faller i kontexten också under denna kategori. 

Klassificering är den del av övervakad inlärning som hanterar kategoriska och 

binära responsvariabler.  

Data mining 

Databasteknik 

Maskininlärning Statistik 

Artificiell 
intelligens 
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Det finns två mål med klassificering. Dels skall inlärningsalgoritmen producera 

modeller som passar träningsdata väl, och dels skall modellerna prediktera nya 

observationer till rätt klass.  Målen är sammankopplade genom att det eftersträvas 

prediktionsstarka modeller som passar väl in på träningsdata, utan att överanpassas. 

Överanpassning är problemet med modeller som är tränade för specifikt på 

träningsdata, och därför riskerar att misslyckas med att prediktera nya (osedda) 

observationer till rätt klass. 

3.1.2 The Holdout Method 

Det finns flera metoder för modellutvärdering. I den här studien tillämpas The 

Holdout Method. Metoden innebär att data partitioneras upp i disjunkta mängder. En 

vanlig partitionering av data är 50/25/25. Exempel på studier som tillämpar den 

partioneringen är: (Prechelt, 1997; Brause, 2001; Varvalho 2006) . Det är också den 

partitionering som används i den här studien. Vad uppdelningen egentligen betyder 

förklaras nedan. 

Ur data dras ett slumpmässigt stickprov som omfattar 50 % av den totala mängden 

– träningsmängden. Träningsmängden används för att anpassa modeller till data. 

Utöver träningsmängden skapas också en valideringsmängd, som används för att 

välja den bästa modellen då träningsalgoritmen genererat flera modellkandidater. 

Det görs genom att en felfunktion över hur väl modellen kommer att anpassas på 

ny data estimeras, och inlärningen kommer att stoppas då effekten för 

överanpassning märks av på valideringsmängden (Marsland, 2009). 

Valideringsmängdens uppgift är därmed att motverka överanpassning. Slutligen 

predikteras resterande 25 % av data på testmängden, och eftersom det sanna 

responsvärdet där är känt, erhålls mått för prediktionskvaliteten. Processen 

visualiseras figur 3. 

 

Testmängd, 25 % av data. Responsvärden predikteras. 
X1 X2 Pred(Y) 

Valideringsmängd, 25% av data. Den bästa modellen väljs. 

X1 X2 Y 

Träningsmängd, 50 % av data. Modeller skapas. 

X1 X2 Y 

Data 100% 

X1 X2 Y 

Figur 3 - Datapartitionering vid övervakad inlärning 
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3.2 Klassificeringstekniker 

I det här avsnittet presenteras klassificeringsteknikerna. Beslutsträd och neurala 

nätverk är exempel på övervakade inlärningstekniker. Logistisk regression är en 

teknik som härrör från statistikämnet.  

När responsvärdet bara kan anta ett av två utfall kan det enkelt representeras med 0 

och 1.  I studien handlar det om att modellera och prediktera det binära utfallet 

inkasso med hjälp av ett antal förklaringsvariabler.  

3.2.1 Logistisk regression 

Förr tillämpades vanlig linjär regression för att modellera fenomen som egentligen 

till naturen passar bättre att beskrivas med ett binärt utfall. Under sent 1960-tal 

föreslogs istället den logistiska regressionen som alternativ, och numera är det en 

standardmodell i så gott som alla statistiska paket (Peng et al. 2002). 

Logistisk regression valdes som teknik därför att det är den vanligaste statistiska 

metoden för modellering av binära utfall. Övriga två tekniker härrör från 

ämnesområdet data-mining och det var av intresse att jämföra dessa med en 

statistisk metod. Dessutom är resultaten av logistisk regression tolkningsbara, t.ex. 

vad gäller signifikanstest av skattade parametrar, vilket är viktigt för att svara på en 

av arbetets frågeställningar. 

Den vanliga linjära regressionsmodellen syftar till att prediktera kontinuerliga 

variabler, exempelvis inkomst eller huspriser. Både diskreta och kontinuerliga 

variabler kan då användas för att förklara responsen. Eftersom den vanliga linjära 

regressionsmodellen inte har några restriktioner i hur stora eller låga de anpassade 

värdena kan bli, är en annan modell nödvändig i situationer där utfallet är binärt 

(Körner, Wahlgren 2006).  
 

Målet med modelleringen i den logistiska regressionen är att skatta sannolikheten 

för att händelsen av intresse inträffar. Om sannolikheten för händelsen att inträffa 

är π, så kommer nedanstående uttryck att beteckna oddset för händelsen. 

 

 

 

 

Den logistiska regressionsmodellen beskriver sambandet med hjälp av log-oddset, 

enligt: 
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Där    som vanligt betecknar interceptet och     lutningen.  
 

Sannolikheten för ett utfall i responsen utrycks enklast som en funktion av de 

förklarande variablerna enligt: 

 

 

 

 

Ekvationen ovan avser endast en förklarande variabel, men kan utvecklas till flera 

och formuleras då som: 

 

 

 

Parameterskattningarna   skattas inte med minsta-kvadratmetoden. Istället söks de 

parametervärden som maximerar sannolikheten att erhålla just det observerade 

datamaterialet. Skattningsmetoden kallas för maximum likelihood-metoden (Kutner 

et al. 2005). Modellens parameterskattningar kan signifikanstestas med Wald  2-test. 

Ett observerat värde beräknas enligt: 

 

 

 

 

Där b2 är parameterskattningen och var(b) betecknar variansen. Det observerade 

värdet jämförs därefter med ett kritiskt värde från chitvåfördelningen, på vald 

signifikansnivå. I studien anges signifikansnivån till 5 %.  
 

Variabelselektion syftar till att välja ut den modell med de förklarande variabler som 

är viktigast för sambandet med responsvariabeln. En metod för variabelselektion är 

”Backward Elimination”. Metoden går ut på att ta bort en icke-signifikant variabel i 

taget, och efter varje borttagning skattas en ny logistisk regressionsmodell. 

Processen kommer att upprepas tills modellen endast innehåller signifikanta 

variabler (Kutner et al., 2005).  Sist kan det prövas om någon av de bortplockade 
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variablerna tillför något till den framtagna modellen om de introduceras i modellen 

var för sig.  

 

Ytterligare metoder för variabelsselektion utvärderas i den här studien, bland andra 

metoden ”Forward Selection” vilken tvärtom börjar med en modell utan 

förklaringsvariabler och systematiskt lägger till de som är signifikanta för modellen.  

 

Det finns också olika selektionskriterier. De används tillsammans med 

selektionsalgoritmerna (t.ex. ”Backward Elimination”), för att välja den bästa 

modellen bland de kandidater som selektionsmetoderna kommit fram till. AIC 

(Akaike’s Information Criterion) är ett av de utvärderade kriterierna och beräknas 

enligt: 

 

 

 

Där SSE är summan av avvikelsen mellan modellens skattade responsvärden och 

de observerade värdena,   står för antalet parametrar i modellen och n är antalet 

observationer. Den modell som minimerar AIC kommer sedan att väljas (Kutner et 

al., 2005). 

3.2.2 Beslutsträd 

Beslutsträd är en populär klassificeringsteknik inom området för data-mining. 

Genom åren har beslutsträd beprövats på en lång rad av olika 

klassificeringsproblem (Friedl och Brodley, 1997), däribland det området för vilket 

denna studie är syftad, Credit-Scoring (Huang, 2007). 

Nedan listas några av beslutsträdets främsta egenskaper (Friedl och Brodley, 1997): 

 Resultaten av klassificering är relativt lätta att tolka, förklara och analysera. 

 Metoden är strikt icke-parametrisk, och därför behöver inga antaganden vad 

gäller fördelning av data göras. 

 Kan hantera icke-linjära samband. 

Dessa egenskaper, i kombination med att beslutsträd är väl beprövade inom 

området för credit scoring, utgör grunden till varför vi valt att använda oss av 

metoden. 
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Klassificeringsprocessen i ett beslutsträd kan beskrivas som en hierarkisk samling 

av beslutsregler som fördelar en stor mängd observationer in i successivt mindre 

grupper av observationer. Tanken är att med varje uppdelning ska observationerna 

i grupperna bli allt mer homogena (Gordon et al., 2000). Denna process kan liknas 

en serie av frågor. Efter varje svar ställs en följdfråga, ända tills det att trädet nått en 

slutsats om vilken klass observationen i fråga tillhör (Tan et al., 2005).  

Beslutsträdets hierarkiska struktur består av tre byggstenar, s.k. noder. Högst upp i 

beslutsträdet hittas rotnoden, den har inga ingående noder, endast utgående. 

Rotnoden innehåller en regel, och utifrån den bestäms vägen till nästa nod. 

Beroende på om nästföljande nod är den sista i sitt led eller inte, avgörs vilken typ 

av nod det är. Om det är en nod som leder vidare till ytterligare noder, kallas denne 

en internnod. Om den inte leder vidare till ytterligare noder, är det en lövnod. Det som 

binder samman olika noder kallas grenar. Ett beslutsträd kan antingen ha noder med 

två grenar (binär split) eller noder med flera grenar (Tan et al., 2005). Se figur 4 

nedan för en visualisering av ett exempel av en trädhierarki.  

 

Figur 4 - Exempel på beslutsträd (Westreich et al., 2010) 

Strukturen i ett beslutsträd har stor betydelse för hur bra klassificeringskapacitet 

som kan uppnås. I dagens mjukvaruprogram används inbyggda inlärnings-

algoritmer som automatiskt tar fram de bästa träden, efter de inställningar som är 

angivna. Även om dessa algoritmer inte kan anses vara globalt optimerande, så har 

de bevisat sig vara effektiva och kapabala att erhålla relativt hög grad av ackuratess 

(Tan et al., 2005). Exempel på algoritmer är ID3, C4.5, och CART (Priore, 2005) 

Programvaran som används i den här studien, SAS Enterprise Miner 4.3, tillämpar 

en kombination av dessa och flera andra algoritmer (deVille et al., 2006). 

Rotnod 

Gren 

Lövnod 
Internnod 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=simple+decision+tree&source=images&cd=&cad=rja&docid=-hlWBExVCRvoUM&tbnid=HjwmnGEdFSFNnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435610001022&ei=nfKQUa_dCMXStQa20YCoDA&bvm=bv.46340616,d.Yms&psig=AFQjCNEHR7GtRey15JFpV6O3PjfM5XfETA&ust=1368540093090376
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Inlärningsalgoritmerna gör lokala beslut om vilken variabel som ska användas i de 

olika stegen för att på bästa sätt dela upp data i mindre grupper. Målet vid varje 

uppdelning (Eng. split) är att dela upp data på ett sådant sätt att de resulterande 

barnnoderna erhåller högre renhet (eng: purity) än föräldranoden. Renhet är ett mått 

på hur uppdelningen av observationer i en nod ser ut - med avseende på 

responsvariabeln. Desto större skevhet i uppdelningen mellan klasserna inom en 

nod, desto större renhet, och vice versa (Tan et al., 2005). Låt oss till exempelvis 

föreställa oss en nod där 100 % av observationerna tillhör den ena av 

responsklasserna - det implicerar att noden har 100 % renhet. 

 [0,1] = största möjliga renhet 

 [0.5,0.5]=minsta möjliga renhet 

Ett flertal renhetsmått har föreslagits med syfte att, vid en given nod, kunna välja ut 

vilken uppdelning som är bäst (Breiman, 1996). Nedan listas de två renhetsmått 

som utvärderas i den här studien. Om inte annat nämns, är det som beskrivs här 

nedan baserat på (Tan, et al., 2005). 

 

 

 

Där c står för antalet klasser och p(i|t) är lika med andelen observationer tillhörande 

klass i vid en given nod t. 

För att utvärdera vilken uppdelning som är bäst, tillämpar beslutsträdsalgoritmerna 

ofta kriteriet; gain Δ, som jämför renhetsmåttet innan uppdelningen (föräldranoden) 

med renhetsmåtten efter uppdelningen (barnnoderna). 

En annan metod som också används i den här studien för att avgöra vilken 

uppdelning som är bäst är Chi-två testet. Först beräknas  2 statistikan enligt: 

  

 

 

Där nij är det observerade antalet och Eij är det förväntande antalet observationer 
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för responsklass i och förklaringsvariabelklass j. P-värdet erhålls genom  2 

statistikan, och används i sin tur för att erhålla logworth. Desto större värde på 

logworth, desto bättre split (Sarma, 2007). 

Processen av nya uppdelningar fortlöper ända tills det att nya uppdelningar inte 

längre förbättrar renhetsmåtten tillräckligt - då skapas en lövnod. (Se Figur 4). En 

viktig aspekt att ta hänsyn till vad gäller beslutsträd är trädets storlek. Ett alltför 

stort och komplext beslutsträd kan leda till överanpassning.  

Ett delsyfte med den här studien är att undersöka vilka variabler som är viktiga för 

att förklara individers kreditvärdighet. För att utvärdera vilka variabler som varit 

viktigast för en specifik beslutsträdsmodell, används Variable Importance (VI).  

VI är ett mått som mäter hur viktig varje förklaringsvariabel är vid samtliga 

uppdelningar som utförs i ett beslutsträd. VI antar värden mellan 0 och 1. (Chen, 

2006) Desto närmre 1, desto viktigare är variabeln i fråga. Hur VI beräknas är utom 

ramen för den här studien. Vi rekommenderar (Sandri, 2008) eller (Tuv et al., 2009) 

för mer information om VI. 

3.2.3 Artificiella neurala nätverk 

Det artificiella neurala nätverket är en teknik skapad för att efterlikna både 

funktionaliteten och strukturen i ett biologiskt nervsystem.  

Neurologer på Oxford har visat att den mänskliga hjärnan lär sig när 

synapskopplingarna utsätts för olika styrkor av samma impuls (Johansen-Berg, 

2011). Det är den inlärningsmekanism som de artificiella neurala nätverken har 

inspirerats av. Mer precist är det strukturen i mänskliga hjärnans uppbyggnad av 

nervceller, axoner, dendriter och synapser som efterliknas.  

Neurala nätverk kan vara en lämplig klassificeringsteknik i bland annat dessa 

situationer (Warren et al. 2002): 

 Inget känt matematiskt samband föreligger mellan responsen och 

förklaringsvariablerna. 

 Prediktionsstyrka är viktigare än modelltolkning. 

 Det finns en stor mängd data tillgänglig för träning. 
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    (∑     ) 

Alla tre punkter kan sägas vara uppfyllda i studien. För nätverket läggs mer fokus 

på att producera en så bra modell som möjligt vad gäller prediktionskvalitet, men 

modellen är inte tolkningsbar i samma utsträckning som t.ex. logistisk regression. 

Beskrivningarna nedan utgår från hur metoderna beskrivs i (Tan et al. 2005) om 

inget annat nämns. 

Perceptronen är en enkel form av ett neuralt nätverk (Tan et al. 2005). Det 

uppmuntras att först studera dess struktur för att underlätta förståelsen av de mer 

avancerade strukturerna: 

  

 

 

 

 

 

 

Perceptronmodellerna och de neurala nätverken består av sammankopplade 

enheter kallade neuroner. Neuronerna är länkade till varandra genom viktade 

kopplingar (motsvarar synapser i ett biologiskt nätverk) i vilka data skickas. 

Neuronerna ligger i sin tur i olika lager och representeras där av noder. 

I en perceptron existerar bara två typer av noder, inputnoder och outputnoder. 

Från inputnoden (motsvarar I1 och I2 i figur 5) skickas bara viktad data vidare till 

outputnoden. Viktskattningarna kan först slumpas, men kommer att optimeras när 

anpassningsalgoritmen itererar.  

I outputnoden (motsvarar O1 i figur 5) länkas först variabelinformationen   

samman med viktskattningarna   med hjälp av en linjär kombineringsfunktion   

enligt: 

 

 

Figur 5 - Enkel perceptron (Pijanowski et al., 2002) 
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 ̂    ( ) 

Resultatet i kombineringsfunktionen  , kommer att bestå av viktade summor av 

förklaringsvariablerna, där dessutom en felterm t subtraheras.  

  

 

Aktiveringsfunktionen  ( ) tar i sin tur bland annat resultatet av 

kombineringsfunktionen   som input. Efter aktiveringsfunktionens mappning 

(informationen utsätts för en funktion) kan perceptronmodellen generera en 

skattning  ̂ för individ i:s respons. Sigmoida funktioner är vanliga i outputnoden 

(Malmgren, 2007). I programvaran SAS EM 4.3 används den sigmoida funktionen 

softmax, vilken genererar slutgiltiga skattningar mellan 0 och 1. Skattningarna är 

därigenom tolkningsbara som sannolikheter för responsvariabeln. 

En nyckelegenskap i alla neurala nätverksmodeller är att en anpassningsalgoritm 

strävar efter att uppdatera viktskattningarna, med syftet att minimera felet mellan 

skattade responsvärden och observerade responsvärden, vartefter träningen sker. 

 

Figur 6 - Multi-layer perceptron (Pijanowski et al., 2002) 

Ett mer avancerat neuralt nätverk kan innehålla ytterligare ett lager med noder. De 

ligger i det s.k. gömda lagret (motsvarar H1 och H2 i bilden). Strukturen med ett 

ytterligare lager kallas multi-layer perceptron. Att pilarna endast pekar i en riktning 

innebär att nätverkets struktur är angett till feed-forward. Det betyder att signalerna 

mellan noderna endast går i en riktning. Denna struktur är vanligast (Zang et al. 

1997) och har genomgående tillämpats i vårt arbete.  

Det gömda lagret liknar det utgående lagret, i meningen att neuronerna där utsätts 

för funktioner. Antalet neuroner i det gömda lagret kan ses som en justerbar 

parameter. Avrim Blum föreslog 1992 att antalet neuroner bör ligga någonstans 
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mellan antalet variabler som används vid träningen, och antalet utgående noder. 

Det motsvarar mellan 1 och 18 neuroner för den här studien. Kevin Swingler 

föreslog en något bredare valmetod då han 1997 kom fram till att antalet neuroner 

aldrig bör överstiga antalet ingående variabler multiplicerat med två, vilket här 

motsvarar 36 neuroner. Valet av antal neuroner i det gömda lagret utvärderas i 

studien empiriskt. 

I det gömda lagret finns ett flertal aktiveringsfunktioner  ( ) att välja bland. En 

populär aktiveringsfunktion är hyperbolisk tangens, vilken liknar de sigmoida 

funktionerna, men genererar ett bredare resultat (mellan -1 och 1). I studien 

utvärderas även olika aktiveringsfunktioner för det gömda lagret empiriskt. 

Den slutgiltiga skattningen görs återigen i det utgående lagret med hjälp av en 

sigmoid aktiveringsfunktion. Även för mer avancerade strukturer av nätverk, 

används funktionen softmax i det utgående lagret i programvaran SAS EM 4.3. 

Inlärningen av modellen är en iterativ process och ett flertal olika 

anpassningsalgoritmer finns tillgängliga. I studien används en variant av den 

beprövade algoritmen backpropagation med en särskild optimeringsmetod för 

viktskattningarna benämnd conjugate-gradient. Aktiveringsfunktionen hyperbolisk 

tangens i det gömda lagret fungerar bra tillsammans med anpassningssalgoritmen 

backpropagation (Malmgren, 2007).  

Modeller med ett gömt lager klarar av att modellera mer komplexa samband mellan 

förklaringsvariablerna och responsen, i jämförelse med enklare perceptronmodeller. 

Det beror på att aktiveringsfunktionerna i det gömda, samt det utgående lagret kan 

generera skattningar som är icke-linjära i inputinformationens dimensioner (Tan et 

al. 2005). Möjligheterna förhöjs ytterligare av de breda valmöjligheterna som 

föreligger vad gäller struktur och funktionalitet i det gömda lagret.  

3.3 Samplingstekniker 

I avsnitt 2 presenterades datamängdens struktur. Där noterades de eventuella 

problemen som en obalanserad datamängd kan medföra. I det här avsnittet 

presenteras metoder vilka syftar till att hantera dessa problem. 

Sampling är en brett använd strategi för att lösa problemet med obalanserad data. 

(Chawla, 2003). Det finns flera varianter av samplingstekniker. De flesta av dessa 

tekniker kan kategoriseras under antingen Oversampling eller Undersampling (Chawla, 
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2005). Japkowicz (2000) konstaterar i sin studie att både oversampling och 

undersampling är effektiva åtgärder för att motverka problem med obalanserad 

data.  

Hur mycket oversampling respektive undersampling som krävs skiljer sig från fall 

till fall, då den avgörande faktorn är datamängdens struktur. Graden av 

oversampling respektive undersampling bestäms ofta empiriskt (Chawla, 2004). I 

den här studien utvärderas tre samplingstekniker; 

(i) Random Undersampling,  

(ii) Random Oversampling,  

(iii) Synthetic Minority Over-sampling (Chawla, 2002) 

3.3.1 Random undersampling 

Random undersampling, RUS, fungerar på så sätt att observationer slumpmässigt väljs 

ut och plockas bort från den överrepresenterade klassen. Denna process fortlöper 

ända tills det att ett eftersträvat förhållande mellan de två klassificeringskategorierna 

är uppfyllt (Kotsiantis et al., 2006). 

RUS är en bra samplingsteknik i avseendet att den är relativt lätt att använda och att 

teorin är lätt att förstå. Dock så faller den kort i vissa avseenden. Framförallt så 

finns det risk att viktiga observationer plockas bort från datamängden (Chawla, 

2005; Kotsiantis et al., 2006), det vill säga informationsförlust. Det kan få allvarliga 

konsekvenser för framtida klassificeringsutfall. 

3.3.2 Random oversampling 

Med Random oversampling, ROS, riktar man istället fokus mot den 

underrepresenterade klassen. Observationer dras slumpmässigt (med återläggning) 

från den underrepresenterade klassen, dessa dupliceras sedan i datamängden 

(Kotsiantis et al., 2006). 

En kritik mot ROS är att kvantiteten data ökar, men den reella mängden 

information ökar inte. (Provost, 2000). ROS kan också leda till överanpassning 

(Visa et. al, 2005; Chawla, 2005), vilket försämrar prediktionskapaciteten.  

3.3.3 Synthetic Minority Over-sampling Technique  

Synthetic Minority Over-sampling Technique, SMOTE, är en samplingsteknik som 

utvecklades med syfte att motverka de problem som uppstår i samband med 

klassificering på obalanserade datamängder (Chawla et al., 2002).  
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Grundprincipen med SMOTE är att minoritetsklassen oversamplas genom att det 

skapas nya syntetiska observationer, baserat på redan existerande observationer 

tillhörande minoritetsklassen (Chawla, 2003). Det sker alltså inga direkta 

dupliceringar, som är fallet med vanlig ROS.  

De nya - syntetiskt genererade - observationerna får klassificeringstekniker, som 

t.ex. beslutsträd, att utvidga sina beslutsregioner för minoritetsklassen (Chawla et 

al., 2004). Detta innebär en grad av generalisering.  

3.3.3.1 Skapande av syntetiska observationer 

Syntetiska observationer skapas genom att det först slumpmässigt väljs ut en 

observation ur minoritetsklassen. En observation består av en vektor, innehållande 

de värden som observationen i fråga har på de variabler som finns i datamängden. 

Efter att en observation (med vektor x) slumpmässigt valts från minoritetsklassen, 

sker en selektion av dess k-närmsta grannar. Därefter utförs olika beräkningar som 

till sist resulterar i en syntetiskt skapad observation. SMOTE hanterar emellertid 

nominala och kontinuerliga variabler olika vad gäller beräkning och selektion av k 

närmsta grannar. Av den anledningen beskrivs dessa processer separat här nedan. 

Om inte annat nämns, baseras nedanstående beskrivningar på 

(Chawla, 2003; Chawla 2005).  

 

(i) Kontinuerliga variabler: 

 För kontinuerliga variabler sker selektionen av de k-närmsta grannarna 

genom att euklidiska avstånd beräknas mellan den slumpmässigt valda 

observationen och resterande minoritetsobservationer. De k observationer 

med minst avstånd utgör de k närmsta grannarna. 

 Därefter väljs slumpmässigt en av de k närmsta grannarna (med vektor xR). 

 Differensen mellan vektorerna x och xR beräknas för varje kontinuerlig 

variabel. 

 De erhållna skillnaderna multipliceras sedan med ett slumpmässigt tal mellan 

0 och 1. 

 Sist adderas de multiplicerade skillnaderna till den slumpmässigt valda 

observationens vektor, x. 
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 x är den slumpmässigt valda observationens vektor 

 xR är en av de k-närmsta grannarnas vektor 

 u är ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1. 

      (    )  

 

 

 

Den resulterande vektorn, låt oss kalla den s, utgör den ”kontinuerliga delen” av en 

syntetiskt skapad observation. 

(ii) Nominala variabler: 

 För nominala variabler sker selektionen av de k-närmsta grannarna genom 

att avstånd beräknas mellan den slumpmässigt valda observationen och 

resterade minoritetsobservationer, baserat på en modifierad variant av VDM, 

Value Difference Metric (Cost och Salzberg, 1993). 

 Efter att k stycken närmsta grannar selekterats, utförs en 

majoritetsomröstning mellan dem och den slumpmässigt valda 

observationen.  Omröstningen syftar till att undersöka vilka värden som är 

de mest frekventa för respektive nominal variabel.  I Bilaga 5 beskrivs ett 

fiktivt exempel hur en sådan omröstning kan gå till. 

 De värden som erhållit flest röster (varit mest frekventa) är de värden som 

den syntetiskta observationen erhåller. Om omröstningen resulterar i ett 

oavgjort utfall, slumpas det vilket av värdena som den nya syntetiska 

observationen får. 

Den resulterande vektorn, låt oss kalla den t, utgör den ”nominala delen” av en 

syntetiskt skapad observation. 

Genom att kombinera de två vektorerna s och t erhålls en nyskapad syntetisk 

observation, som hamnar någonstans mellan de två observationerna för vilka 

beräkningarna av (kontinuerliga) vektorerna utförts. 

Slutresultatet av SMOTE är att en ny syntetisk mängd av observationer - 

tillhörande minoritetsklassen - är skapade i det närliggande området till den sanna 

minoritetsklassens observationer. Det får i sin tur konsekvensen att beslutsområdet 

av minoritetsklassen blir mer generell - minskad risk för överanpassning. Vilket i sin 

tur gör att prediktionskapaciteten på osedd data, vad gäller minoritetsklassen, ökar. 
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3.4 Samspelsmetoder 

Idén med samspelsmetoder är att kombinera ett flertal klassificerare med målet att 

skapa en mer kraftfull modell.  

Genom att använda flera klassificeringstekniker som enskilt lyckas med 

klassificeringen på en särskild del av data, och kombinera dessa, kan resultaten bli 

signifikant bättre än det som erhölls med en enskild klassificerare. Även om det är 

vanligast att använda en typ av klassificeringsteknik flera gånger, och låta 

samspelsmetoden kombinera dessa, är det även möjligt att kombinera flera olika 

tekniker med hjälp av samspelsmetoder.  

3.4.1 Boosting 

I studien används samspelsmetoden boosting för att undersöka om de bästa 

modellerna kan förbättras ytterligare.  Boostingalgoritmer arbetar iterativt. Vid varje 

iteration kommer en ny klassificerare att användas, och de observationer som 

klassificerats fel vid föregående iteration kommer att viktas upp. Det innebär att 

mer fokus kommer att läggas vid den del av data som klassificerats felaktigt.   

Det finns likheter med algoritmen SMOTE som beskrevs i avsnitt 3.5.3.  SMOTE 

viktar upp balansen mellan den bra och den dåliga gruppen genom att skapa 

artificiella observationer från den underrepresenterade klassen, och ökar på så vis 

prediktionsstyrkan. Boosting ökar å sin sida prediktionsstyrkan genom att vikta upp 

felklassificerade observationer oavsett klasstillhörighet.   

På grund av detta är boosting inte en komplett lösning på ett klassificeringsproblem 

där responsvariabeln är skevt fördelad. Däremot finns tillvägagångsätt som 

kombinerar de två teknikerna föreslaget. Målet med den kombinerade tekniken är 

att integrera SMOTE-funktionen i den vanliga boostingen (Chawla et al. 2003). 

Tidigare studier har visat att en manuell kombination av teknikerna, genom att först 

generera artificiella observationer med SMOTE och sedan använda boosting i 

kombination med en klassificerare, också kan generera bra resultat (Chawla et al. 

2003). Eftersom SMOTE inte nödvändigtvis bidrar till ökad prediktionsstyrka för 

eventuella felklassificeringar av den överrepresenterade klassen, är det naturligt att 

boosting kan förbättra klassificeringen ytterligare.  
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3.5 Utvärdering av modeller 

En utgångspunk för att kunna ta fram bra klassificeringsmodeller är att kunna 

utvärdera och jämföra dem. I det här avsnittet presenteras de metoder som används 

för att utvärdera modeller i den här studien.  

3.5.1 Klassificeringsmått 

Standardmåttet för att utvärdera klassificeringsmodeller är Accuracy (sv: ackuratess). 

Genom att ställa antalet ’korrekta prediktioner’ - av respektive klass - i relation till 

det ’totala antalet prediktioner’, så mäter Accuracy hur stor andel observationer 

som klassificerats rätt. Accuracy kan således anta värden mellan 0 och 1. Desto 

större värde på måttet Accuracy, desto bättre klassificering. Om inte annat nämns 

baseras metodbeskrivningarna i det här avsnittet på (Tan et al., 2005). 

 

 

 

Där... TP = True Positive = Sann Positiv 

  FP = False Positive = Falsk Positiv 

  TN = True Negative = Sann Negativ 

  FN = False Negative = Falsk Negativ 

För att få en bättre förståelse för ovanstående termer, presenteras här nedan - i 

tabell 5 - en confusion matrix, som visar predikterade mot faktiska värden, uppdelat 

på responsklass (positiv/negativ). 

 

 

  

  

Medan Accuracy är ett bra mått för att utvärdera den totala klassificeringen, så tar 

den inte hänsyn till om en responsklass klassificerats bättre/sämre än en annan. Det 

får konsekvensen att när responsklasser är skevt fördelade, så läggs indirekt större 

vikt på hur väl majoritetsklassen klassificeras.  

Det finns emellertid andra mått som tar hänsyn till specifika klassers klassificering. 

Exempel på sådana mått är TPR (Recall) och TNR. 

Tabell 5 - Confusion matrix (Karhoca, 2012) 
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TPR (True Positive Rate) är ekvivalent med Recall, och beskriver andelen positiva 

som klassificerats korrekt. Desto högre TPR, desto färre positiva observationer har 

klassificerats som negativa. 

TNR (True Negative Rate) beskriver andelen negativa som klassificerats korrekt. 

Desto större värde på TNR, desto färre negativa observationer har klassificerats 

som positiva. 

Datamängden som används i den här studien är, som nämnts tidigare, kraftigt 

obalanserad. I avsnitt 2.2 noterades att klassificeringstekniker tenderar att 

klassificera responsklasserna olika bra i sådana situationer. Det anses därför vara av 

intresse att undersöka hur väl båda responsklasserna klassificeras, och således utgör 

TPR och TNR bra komplement till helhetsmåttet Accuracy. 

För att i utvärderingen också ha möjlighet att separat analysera de sanna dåliga 

kunderna från de syntetiskt skapade dåliga kunderna (SMOTE) används också en 

specialvariant av TPR, som vi i studien kallar för TPR1. Måttet baseras uteslutande 

på riktiga individer, och exkluderar därför syntetiskt skapade individer. 

 

 

Där TP1= Sann Positiv (för riktiga individer, inte syntetiskt skapade) 

  FN1= Falsk Positiv (för riktiga individer, inte syntetiskt skapade) 

3.5.2 Receiver Operation Characteristic (ROC) Curve 

I avsnitt 3.5.1 presenterades en rad av utvärderingsmått, i det här avsnittet 

presenteras ytterligare ett alternativ; ROC, Receiver Operation Characteristic. 

ROC är ett verktyg som visualiserar olika klassificerares prestanda, och möjliggör 

därigenom utvärdering och rangordning av klassificerare. I datamängder där 

responsklasser är ojämnt fördelade är ROC speciellt användbar (Fawcett, 2004).  

Visualiseringen sker genom att en ROC-kurva plottas. Kurvan beskriver sambandet 

mellan TPR (Sensitivity) och FPR (1-Specificty). Det vill säga, sambandet mellan 

’andelen positiva instanser som predikteras korrekt (-->positiva)’ och ’andelen negativa instanser 

som predikterats fel (-->positiva)’. FPR plottas på x-axeln och TPR på y-axeln.  
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ROC-kurvan konstrueras genom att först, för varje tänkbar brytningspunkt, plotta 

TPR mot FNR (om responsvariabeln är binär, är brytningspunkten den gräns som 

avgör vilka prediktionsvärden som klassas till 1 respektive 0). Det resulterar i ett 

antal punkter i ROC diagrammet. Dessa punkter kopplas sedan samman med en 

linje. Denna linje utgör ROC-kurvan (Obuchowski, 2003). 

 

 

 

 

 

 

  

 

I figur 9 visas ett exempel av en ROC-kurva.  

 I punkt [0,0] predikteras varje observation till den negativa klassen.  

 I punkt [1,1] predikteras varje observation till den positiva klassen.  

 I punkt [0,1] predikteras varje observation korrekt. Det är den optimala 

modellen.  

Ovanstående noteringar implicerar att desto närmre en ROC-kurva befinner sig 

punk [0,1], desto bättre är klassificeraren. Det innebär också - på analogt vis - att 

desto längre bort från punkt [1,0] som ROC-kurvan befinner sig, desto sämre är 

klassificeraren. Om ROC-kurvan skulle befinna sig exakt på den diagonalt 

streckade linjen (Figur 9), kan dess prediktioner jämföras med slumpmässiga 

gissningar. (Hanley and McNeil, 1982).  

Figur 7 - ROC-kurva (MedCalc, 2013) 
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3.5.2.1 Arean under ROC-kurvan (AUC) 

ROC-kurvan ger en bra visuell uppfattning om hur bra en klassificering är, men 

presenterar ingen kvantitativ information. Genom att beräkna arean under ROC-

kurvan erhålls det skalära måttet AUC.  

AUC beskriver sannolikheten att en slumpmässigt vald positiv observation kommer 

att rangordnas högre (erhålla ett högre prediktionsvärde) än en slumpmässigt vald 

negativ observation (Hanley and McNeil, 1982).   

(Ling et al., 2003) konstaterar att AUC är statistiskt konsistent, samt att det är ett 

bättre mått - både för balanserad och obalanserad data – för klassificering jämfört 

med Accuracy.  

Tidigare konstaterades att desto närmre ROC-kurvan befinner sig punkt [0,1] desto 

bättre anses klassificeraren vara. AUC växer som konsekvens av att kurvan blir mer 

konvexformad mot punkten [0,1]. Ett AUC värde > 0.9 är anses som ”utmärkt”, 

>0.8 ”väldigt bra”, och >0.7 ”bra”. (Hanley and McNeil, 1982). 

Hur AUC beräknas är utom ramen för den här studien. Men för den intresserade 

rekommenderas (Hanley and McNeil, 1982; Metz, 1978). 

3.5.2.2 DeLong’s AUC test 

I det här avsnittet presenteras ett signifikanstest som kan användas för att statistiskt 

säkerställa huruvida en klassificerares AUC är större en annan klassificerares.  

(DeLong, 1988) föreslog en icke-parametrisk metod som använder sig av Mann-

Whitney statistikan (U), som inte gör några parametriska antaganden vad gäller 

beräkningen och approximering av kovariansmatrisen (Rosset, 2004).  

Teststatistikan som beräkningarna resulterar i följer en asymptotisk chi-två 

fördelning. Det innebär att teststatistikan kan ställas mot ett kritiskt värde från chi-

två fördelningen. I den här studien används DeLong’s metod för att undersöka 

huruvida två AUC-värden är signifikant skilda.  

H0: AUC1 = AUC2 

H1: AUC1 ≠ AUC2 

För en mer djupgående förklaring av teorin kring testet rekommenderas (DeLong, 

1988). 
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3.5.3 Trial-and-error 

Det finns olika tillvägagångssätt för att erhålla den bästa klassificeringsmodellen. En 

brett använd metod är den så kallade trial-and-error metodiken.  Exempel på studier 

som tillämpar denna metodik för klassificeringsrelaterade problem är (Liong, 2006; 

Wang, 2011; Chawla 2003).  I den här studien tillämpas trial-and-error metodiken 

genom att vi empirisikt, steg för steg, undersöker vilka parametervärden som 

resulterar i de mest önskvärda utfallen. Den empiriska trial-and-error metodiken 

kan emellertid endast erhålla lokala optimaliteter, och summan av lokala 

optimaliteter är inte nödvändigtvis ekvivalent med den globala optimaliteten. Det 

innebär att den modell som bedöms vara bäst i studien inte nödvändigtvis är den 

optimala modellen. I avsnitt 5.1 strävar vi efter att komma så nära den optimala 

modellen som möjligt.  

3.6 Statistisk inferens för jämförelser av grupper 

I avsnitt 4.1 presenteras deskriptiv statistik för de förklarande variablerna vi använt 

oss av. Analysen presenteras uppdelat på utfall i responsvariabeln, för att 

möjliggöra jämförelser. Vidare presenteras analysen på ett sätt som gör att läsaren 

skall kunna få en uppfattning om för vilka variabler mängderna skiljer sig åt. Det 

kan vara av intresse att säkerställa eventuella skillnader mellan mängderna 

statistiskt.  

De tre mängderna kan betraktas som stickprov ur tre populationer, bestående av 

alla som teoretiskt sätt kan söka kredit - personer som är 18 år gamla och inte 

befinner sig i personlig konkurs.  

Bra Dåliga Nekade 

n = 37 741 233 7 483 

Tabell 6 - Gruppernas storlek 

Under dessa premisser kan statistisk inferens utföras för att utreda hur mängderna 

förhåller sig till varandra.. 

För numeriska attribut utnyttjas centrala gränsvärdessatsen vid jämförelserna. Det 

är en central sats inom statistiken som beskriver hur stickprovsmedelvärdet är att 

betrakta som en slumpvariabel, och att medelvärden från stora stickprov är 

ungefärligt normalfördelade oavsett populationens fördelning (Körner, Wahlgren, 

2006). 
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Konfidensintervall för skillnader mellan medelvärden kan bildas enligt: 

 

 

 

 ̅  och  ̅  står för medelvärdet i dem undersökta grupperna, z är en valbar konstant 

för att ange konfidensintervallets bredd och anges i studien till 1,96 för att få 

intervall om 95 %.   
  och   

  är den skattade variansen i de undersökta grupperna, 

och   anger antalet observationer.  

För kategoriska variabler (exempelvis kön) jämförs grupperna med Chitvå-test. 

Testet låter oss jämföra absoluta frekvenser (O) med de frekvenser som förväntas 

enligt nollhypotesen (E). Praktiskt innebär det att vi kan säkerställa eventuella 

skillnader mellan de tre kreditgrupperna statistiskt. Ett kritiskt värde på   -

statistikan jämförs med det observerade från testfunktionen: 

 

 

I de fall kriterierna för   - test inte var uppfyllda använder vi oss av Fishers exakta 

test. Testet gör en exakt beräkning av p-värdet (Körner och Wahlgren, 2006) och är 

mer beräkningsintensivt. 

Syftet med testerna är att undersöka om skillnader föreligger mellan 

kreditgrupperna för varje variabel.  
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4 Deskriptiv statistik och analys av gruppskillnader 
I det här avsnittet presenteras deskriptiv statistik av förklaringsvariablerna.  

För att kunna göra jämförelser är alla variabler uppdelade på utfall i responsen. Till 

vänster är de bra kunderna och i mitten syns de dåliga kunderna. Dessutom 

presenteras en mängd av nekade ansökningar till höger.  

Bra Dåliga Nekade 

n = 37 741 n =233 n= 7 483 

Tabell 7 - Gruppernas storlek 

Utöver den deskriptiva statistiken genomförs här också en analys av skillnader 

mellan grupperna. De metoder som beskrevs i avsnitt 3.6 tillämpas vid analysen. 

Dels jämförs den bra och den dåliga gruppen kreditkunder. Det är också intressant 

att jämföra den nekade gruppen av ansökningar med både den bra och den dåliga 

gruppen.  

Ålder 

 

  

 

 

Både medelåldern och variationen är som högst för den bra gruppen. Den yngsta 

som sökt kredit var 18 år. Det beror på att minimiåldern för en ansökande av 

kreditlån är just 18 år. Den nekade gruppen ser ut att bestå av yngre personer, 

relativt de andra grupperna. Medelåldern är lägst i den nekade gruppen. Frekvensen 

av de nekade ansökningarna ser dessutom ut att minska stadigt, i takt med att 

åldern ökar.  

Konfidensintervallet för differensen mellan medelvärdet i den bra gruppen och den 

dåliga gruppen täcker inte 0. På 95 % konfidensnivå är det därför statistiskt 

Figur 8 - Åldersfördelning 
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säkerställt att medelåldern där skiljer sig åt. Åldern i den nekade gruppen uppvisar 

en statistiskt säkerställd skillnad mot både den bra och den dåliga gruppen – men 

fördelningen liknar som synes mest gruppen av dåliga kunder. 

Kön 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att variabeln saknas för den nekade gruppen.  

Fördelningen mellan de bra och dåliga kunderna är mycket lika avseende 

könsvariabeln. Båda grupperna består av en tydlig majoritet män. Detta resultat 

stämmer väl överrens med hur det ser ut på riksnivå i frågan, då det är vanligare att 

män söker kreditlån.  

Det finns föga förvånande ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan den bra och 

den dåliga gruppen vad gäller könsvariabeln. 

Beviljad kredit 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Könsfördelning 

Figur 10 - Fördelning av beviljad kredit 
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Den beviljade krediten består av en ansökandes tidigare summerade krediter. Den 

dåliga gruppen har ett högre medelvärde men samtidigt en större variation i 

jämförelse med de andra grupperna. För alla grupper är det vanligast att ha en 

tidigare beviljad kredit i det lägsta intervallet, vilket kan indikera att ett flertal söker 

kredit för första gången. Det kan även handla om individer som tidigare sökt, men 

inte accepterats kredit. Ovanstående gäller särskilt för gruppen av nekade 

ansökningar, där andelen för den första stapeln utgör över 60 % av totalen.  

Skillnaden för medelvärdet mellan den bra och den dåliga gruppen är statistiskt 

säkerställd på 95 % konfidensnivå. Den nekade gruppen är mest lik den bra 

gruppen avseende medelvärde och variation. 

Riskprognos 

  

 

  

 

 

 

  

Riskprognos är en beräkning som upplysningsföretaget själva har gjort av den 

ansökande. Den sägs vara risken att hamna hos inkasso inom 12 månader. 

Anmärkningsvärt är att den genomsnittliga riskprognosen är 2 % för den bra 

gruppen. Det är hela 20 procentenheter mer än den genomsnittliga riskprognosen 

för den dåliga gruppen. 

I den bra gruppen har en övervägande majoritet erhållit en riskprognos under 5 %. 

Höga riskprognoser är genomgående vanligare i den dåliga och i den nekade 

gruppen. Notera emellertid att andelen individer med riskprognos under 5 % är 

över 10 procentenheter högre för den nekade gruppen jämfört med den dåliga 

gruppen. 

Figur 11 - Riskprognosens fördelning 
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Riskprognosens genomsnittliga skillnad är statistiskt säkerställd mellan den bra och 

den dåliga gruppen. Däremot kunde ingen skillnad säkerställas mellan den dåliga 

och den nekade gruppen (dock mellan den nekade och den bra) vilket kan vara en 

indikation på att beslutet att neka har vart ett lyckat sådant, avseende denna 

variabel.   

Sökt kredit  

 

 

 

 

  

  

Den sökta krediten ser inte ut att skilja sig särskilt mycket åt mellan grupperna. Det 

ser ut att vara en vara en något jämnare fördelning för den dåliga gruppen.  För alla 

grupper syns höga andelar på intervallet mellan 30 000 och 35 000 kronor. Det 

beror på att om en ansökande inte fyller i hur mycket kredit som söks, sätts 

beloppet som standard till trettiotusen kronor.  

Den bra gruppen uppvisade återigen en statistiskt säkerställd skillnad mot den 

dåliga. Ingen slutsats kunde med statistiskt fog dras för skillnaden mellan den dåliga 

och den nekade gruppen. Precis som för vad som var fallet för riskprognosen kan 

det tyda på att den nekade gruppen är mer lik den dåliga gruppen, avseende 

beloppet av sökt kredit, eftersom skillnaden säkerställdes statistiskt mellan den 

nekade och den bra gruppen.  

 

 

 

 

Figur 12 - Fördelning för sökt kredit 
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Antal krediter 

 

 

 

 

 

Antalet tidigare krediter verkar inte skilja sig särskilt mycketåt mellan den bra och 

den dåliga gruppen, utöver att fördelningen är mer jämn för den dåliga gruppen. 

För den nekade gruppen utgör 0 krediter en majoritet (över 60 %) jämfört med den 

bra och dåliga gruppens andel om ca 35 %. Det ser överlag ut att vara vanligast att 

inte ha några eller att ha få tidigare krediter i alla grupper.  Anmärkningsvärt är att 

det maximala värdet för den dåliga gruppen är 23 antal krediter. Det är fem 

respektive 6 antal krediter färre än de maximala värdena i övriga grupper.    

Medelvärdena skiljer sig signifikant åt mellan den bra och den dåliga gruppen. Den 

nekade gruppen uppvisar en statistiskt säkerställd skillnad mot både den bra och 

den dåliga gruppen avseende medelvärdena.  

Taxerad förvärvsinkomst  

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Fördelning över antal tidigare krediter 

Figur 14 - Inkomstens fördelning 
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Den taxerade förvärvsinkomsten av den bra gruppen ser ut att vara relativt 

normalfördelad kring medelvärdet 322 000 kr. Det är mer ovanligt att ha låg 

inkomst i den bra gruppen jämfört med övriga två. Det noteras att inkomsten för 

den nekade gruppen är mest frekvent i intervallet i ett lägre löneintervall. Detta kan 

tyda på att befintlig beslutsmall har lagt stor vikt vid inkomstvariabeln.  

Variationen är tämligen stor i alla grupper. Överlag ser de ansökande ser ut att ha 

olika ekonomiska förutsättningar, oavsett om de är bra eller dåliga kunder. Det kan 

dock noteras att den dåliga gruppen innehåller betydligt fler individer med inkomst 

under 100 000 kr jämfört med den bra gruppen.  

Medelvärdet i den bra gruppen skiljer sig statistiskt åt från den dåliga. Medelvärdet i 

den nekade gruppen skiljer sig signifikant från både den bra och den dåliga 

gruppen.  

Antal frågor 

 

   

 

 

Antal frågor är det totala antal kreditupplysningar som ställts på den sökande under 

en viss period, omfattande ca ett år. Ett högre antal frågor är troligtvis förknippat 

med högre risk, då det tyder på stor kreditaktivitet. Den bra gruppen har föga 

förvånande i genomsnitt ett lägre antal frågor än de två övriga. Nästan 80 % av de 

bra kunderna har mindre än 2.5 frågor, vilket kan jämföras med ca 20 % för dåliga, 

och 60 % för nekade. Störst är variationen för den dåliga gruppen, som också har 

det högsta genomsnittliga värdet. Fördelningen för den nekade gruppen ser ut att 

likna den bra gruppen mest.  

Medelvärdet i den bra gruppen skiljer sig signifikant från den dåliga gruppen. 

Figur 15 - Fördelning av antal kreditupplysningar 
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Civilstånd 

 

 

Figur 16 - Fördelning av civilstånd 

Noterbart är att ogifta och gifta är de mest frekventa i samtliga av de tre 

kundgrupperna, med summerade totala andelar kring 70 %. Något som skiljer sig är 

fördelningen mellan dessa två. För den dåliga gruppen och den nekade gruppen 

utgör ogift den klart största andelen, 45 % respektive 48 %, vilket kan jämföras 

med den bra gruppens 33 %. För den bra gruppen är gift istället vanligast (35 %).  

Överlag ser fördelningen för den dåliga och den nekade gruppen ut att vara relativt 

lika, medan den bra gruppen skiljer sig något, framförallt vad gäller de två mest 

frekventa civilståndskoderna, ogift och gift. 

Det visade sig finnas en statistiskt säkerställd skillnad mellan den bra och den dåliga 

gruppen kunder, och även mellan den bra och den nekade gruppen. Ingen skillnad 

kunde säkerställas mellan den dåliga och den nekade gruppen, vilket kan indikera 

att den nekade gruppen är mer lik den dåliga, och att beslutet att neka dessa 

ansökningar har vart rätt avseende just den undersökta variabeln. 
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Medlemstid 

 

 

   

 

 

En klart större andel nekade individer har varit medlemmar mindre än 5 år jämfört 

med de båda accepterade grupperna. Nästan 80 % av nekadegruppen utgörs av 

individer som varit medlemmar mindre än 5 år. Den dåliga gruppen har en något 

större andel individer med medlemstid under 5 år jämfört med den bra gruppen. 

För både den bra och den dåliga gruppen noteras en relativt hög frekvens för de 

högsta medlemstiderna. 

Den genomsnittliga medlemstiden skiljde sig inte signifikant åt mellan den bra 

respektive den dåliga gruppen och fördelningarna liknar dessutom varandra. 

Medlemstiden för den nekade gruppen skiljer sig från både den bra och den dåliga 

på 95 % konfidensnivå, och visuellt är det svårt att avgöra vilken grupp som är 

mest lik den nekade. 

Betalningsanmärkning 

 

Figur 18 - Fördelning betalningsanmärkningar 
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Figur 17 - Medlemstidens fördelning 



40 
 

                                                      

Variabeln ”betalningsanmärkningar” innehöll ursprungligen unika textfält. Med 

hjälp av sökfunktioner kunde frekvent förekommande ord identifieras och 

variabeln kunde därefter delas upp i sex grupper. Se bilaga 7 för kod. 

Figuren uppvisar en klar skillnad mellan den bra gruppen och de övriga två 

grupperna. Hela 98 % av de bra kunderna utgörs av kreditansökande utan 

betalningsanmärkningar (värde 0). För den dåliga respektive den nekade gruppen 

har cirka en fjärdedel fått någon form av betalningsanmärkning.  

Avseende betalningsanmärkningar, verkar nekade gruppen likna den dåliga 

gruppen, och skilja sig från den bra gruppen. Fishers exakta test visade att 

skillnaden mellan den bra och den dåliga gruppen är statistiskt säkerställd. Det är 

därmed säkerställt att antalet betalningsanmärkningar skiljer sig åt. Observera här 

att alternativen med en anmärkning och över en anmärkning slogs ihop, och 

jämfördes med klassen utan någon anmärkning över grupper.  

Den nekade gruppen är mest lik den dåliga. Ingen skillnad kunde nämligen 

säkerställas dessa grupper emellan. Det stämmer väl överrens med hur det ser ut 

visuellt i diagrammet. 

Inkomstdifferens 

 

 

 

 

 

Inkomstdifferens är en egenkonstruerad variabel, som beräknades enligt: 

 

 

Där sammanräknad inkomst är ett av de attribut som plockades bort på grund av 

korrelation med flera andra förklaringsvariabler.  

Figur 19 - Fördelning av inkomstdifferens 
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I figur 19 kan det kan noteras att den bra gruppen är fördelad enligt något som 

liknar en normalfördelning (dock med hög kurtosis), kring ett positivt medelvärde 

av 11 000 kr. Den dåliga och nekade gruppen är mer skevt fördelade och har 

dessutom negativa medelvärden.  

Den bra gruppens medelvärde skiljer sig signifikant från den dåliga gruppens. Den 

nekade gruppen skiljer sig från både den bra och den dåliga på 95 % konfidensnivå.  

Adresstyp 

För samtliga kreditansökandegrupper utgör vanlig postadress den vanligaste 

adresstypen. Den bra gruppen uppvisar där drygt 10 procentenheter högre andel 

jämfört med den dåliga gruppen och nekade gruppen. Det noteras också att bra 

kunder är relativt underrepresenterade i särskild postadress och c/o-adress, jämfört 

med dålig- och nekadegruppen.  

Skillnaderna mellan den bra och dåliga gruppen säkerställdes statistiskt på 95 % 

konfidensnivå. Fishers exakta test indikerade vidare att den nekade gruppen är mer 

lik den dåliga gruppen avseende adresstyp, vilket ser ut att stämma visuellt.  

Figur 20 - Fördelning av adresstyp 
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Den nekade gruppen har störst andel individer som någon gång nolltaxerat (23 %). 

Därefter följer den dåliga gruppen där 10 % någon gång nolltaxerat. Lägst andel 

uppvisar bra kunder, där endast 1 % redovisat 0 kr i inkomst under något år. 

Chi-två test utfördes för att undersöka huruvida skillnader mellan 

kreditansökandegrupper, med avseende på variabeln om nolltaxering, kunde 

säkerställas. Den bra gruppen skiljer sig återigen signifikant från den dåliga. Den 

nekade gruppen skiljer sig signifikant från både den bra och den dåliga, men visuellt 

ser den ut att vara mer lik den dåliga gruppen.  

Kreditproportion 

 

 

 

 

 

 Figur 22 - Fördelning av kreditproportion 

Figur 21 - Fördelning av nolltaxering 
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Kreditproportion är en egenkonstruerad variabel, som beräknades enligt: 

 

 

Cirka hälften av alla individer inom bra och nekade gruppen har en 

kreditproportion lägre än 0.1, och strax över 10 % har en kreditproportion mellan 

0.9 och 1. Den dåliga gruppen skiljer sig något, där endast 30 % har en 

kreditproportion lägre än 0.1, och över 40 % en kreditproportion mellan 0.9 och 1. 

Skillnaden mellan den bra och den dåliga gruppen säkerställdes statistiskt, och 

påståendet att den nekade gruppen är mer lik den bra avseende kreditproportion, 

stöds av faktumet att konfidensintervallet för skillnaden mellan medelvärdet i den 

bra och den nekade gruppen täcker 0. Notera att dåliga och nekade grupperna har 

några individer med kreditproportion över 1. 

Län 

För länsvariabeln slås de tre gruppmängderna ihop och presenteras med syftet att 

ge en generell bild av hur alla sökanden är utspridda i Sveriges 21 län.  

 

Figur 23 - Geografisk fördelning 
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Inte helt oväntat är de flesta ansökningarna är från Stockholm, Sveriges folkrikaste 

län. Fördelningen ser strikt ut att vara relaterad till länets folkmängd, då vårt näst 

folkriskaste län Västra Götaland och tredje folkrikaste län Skåne innehar andra 

respektive tredjeplatsen. 

4.1 Sammanställning av deskriptiv statistik och analys av 

gruppskillnader 

 

Alla attribut utom två uppvisade en statistiskt säkerställd skillnad mellan den bra 

och den dåliga gruppen. Dessa två var kön och medlemstid. Det kan vara en 

indikation på att de flesta förklaringsvariabler är viktiga för sambandet med 

responsvariabeln. Skillnaderna är också överlag märkbara vid visuell analys av 

diagrammen. 

För varje variabel var det också intressant att undersöka om den nekade gruppen är 

mest lik den bra eller dåliga gruppen. För variablerna ålder, medlemstid, 

inkomstdifferens, antal krediter och taxerad förvärvsinkomst var detta svårt att 

avgöra visuellt, och konfidensintervallen visade att gruppen skiljde sig från både de 

bra och dåliga grupperna.  

Avseende förklaringsvariablerna riskprognos, belopp av sökt kredit, civilstånd, 

betalningsanmärkning och adresstyp var den nekade gruppen mest lik den dåliga 

gruppen. En möjlig tolkning är att det kan indikera att det inte finns några belägg 

för att nuvarande beslutsmall är för sträng avseende dessa variabler.  

Förklaringsvariablerna beviljad kredit, antal frågor, nolltaxerat och kreditproportion 

tyder däremot på att den nekade gruppen är mer lik den bra. Tvärtom blir 

tolkningen då att nuvarande mall kan vara för sträng avseende de 

förklaringsvariablerna.  

Könsvariabeln saknades för den nekade gruppen och länsvariabeln presenterades 

med alla tre grupper sammanslagna, för att ge en generell överblick de ansökandes 

geografiska utbredning i landet. 
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5 Resultat och Analys 

5.1 Hitta den bästa modellen 

Utgångspunkten för den här studien är att undersöka om det är möjligt att förbättra 

bedömningen av individers kreditvärdighet. Det här avsnittet syftar till att finna den 

bästa klassificeringsmetoden, baserat på tillgänglig data, och därigenom den bästa 

modellen för att utvärdera kreditkortsansökningar. Modellen kommer i avsnitt 5.2 

användas för att prediktera teoretiska utfall på de individer som nekats kredit av 

OKQ8’s nuvarande beslutsmall. 

Inledningsvis undersöks huruvida den skeva fördelningen borde åtgärdas, och i 

sådant fall vilken metod (samplingsteknik) som är mest lämplig, samt vilka 

inställningar metoden i fråga bör ha. För att utvärdera samplingstekniker används 

klassificeringstekniken beslutsträd. Motiveringen till varför just beslutsträd används, 

grundas i att (i) de låter oss undersöka komplexiteten genom att studera antalet löv i 

trädet, (ii) resultaten är tolkningsbara, och (iii) beslutsträd har använts för liknande 

syfte i tidigare studier, tillexempelvis i (Chawla, 2003). 

Därefter utvärderas de tre klassificeringstekniker som valts i den här studien 

(Beslutsträd, Artificiellt neuralt nätverk och Logistisk regression). I det sista steget 

appliceras samspelsmetoden boosting, delvis för att se om klassificeringsresultatet 

kan förbättras ytterligare. 

5.1.1 Samplingstekniker 

I avsnitt 2 presenterades datamängdens struktur - där konstaterades att data är 

skevt fördelad med avseende på responsvariabeln, Inkasso. Bra kunder utgör 99.4% 

av datamängden, medan dåliga kunder endast representerar 0.6%. 

I det här steget utvärderas huruvida den skeva datafördelningen har någon 

påverkan på klassificering, och om så är fallet, huruvida olika samplingstekniker kan 

åtgärda eventuella problem. I figur 24 presenteras klassificeringsutfall för de 

samplingstekniker som beskrevs i avsnitt 3.3, samt för en mängd utan sampling. 
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Figur 24 - Utvärdering av samplingstekniker 

Det första som kan noteras är att klassificering utan sampling (eng: no sampling) 

leder till att utvärderingsmåttet TPR tar värdet 0. Det implicerar att inga av de 

dåliga kunderna har klassificerats rätt - samtliga individer har klassificerats som bra 

kunder av modellen. Det betyder också att TNR=100%, det vill säga, alla bra 

kunder har klassificerats rätt. Eftersom att de bra kunderna utgör 99,4% av den 

totala datamängden, blir den totala ackuratessen (eng: accuracy) också 99.4 %.  

Om syftet är att urskilja bra och dåliga kunder, är målet att klassificera både bra och 

dåliga kunder med så hög grad av ackuratess som möjligt (inte bara den ena 

klassen). Det är därför, vid väldigt obalanserade datamängder som denna, lämpligt 

att undersöka andra alternativ. 

Två sådana alternativ är samplingsteknikerna Random Undersampling (RUS) och 

Random Over-sampling (ROS), vilka - i figur 24 - genomgående uppvisar jämna värden 

för utvärderingsmåtten. ROS har uppnått en nästintill perfekt klassificering - 

samtliga mått är nära 100 %. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att det är den 

bästa samplingstekniken, i tabell 8 kan det noteras att ROS resulterat i ett 

beslutsträd innehållande 259 löv. Det implicerar en väldigt komplex och 

överanpassad modell. Så, medan klassificeringen nästan blivit perfekt på den här 

datamängden, bör dess prediktionskapacitet vara betydligt begränsad på osedd data. 
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H0: AUCSMOTE = AUCRUS 

H1: AUCSMOTE ≠ AUCRUS 

             

 H0 förkastas 

 

H0: AUCSMOTE = AUCNOS 

H1: AUCSMOTE ≠ AUCNOS 

             

 H0 förkastas 

 

 Val: SMOTE 

Modell Antal Löv 

No Sampling 1 

RUS 50 % 8 

ROS 50 % 259 

SMOTE 50 % 15 

 

Random undersampling (RUS) har - tillskillnad från ROS - resulterat i en modell 

med låg grad av komplexitet - beslutsträdet består endast av 8 löv. Det betyder att 

modellen inte har något problem med komplexitet, som är fallet för ROS. RUS har 

också resulterat i en modell som klassificerar både bra och dåliga kunder jämlikt - 

TPR=76 % och TNR= 72 %. Men, som konsekvens av den slumpmässiga 

borttagningen av observationer, har klassificeringskapaciteten minskat betydligt. 

Den sista samplingsvarianten som undersöktes var SMOTE. Från figur 24 kan det 

utläsas att SMOTE resulterat i en hög och jämn grad av ackuratess för både bra 

och dåliga kunder, samt att arean under kurvan (AUC) uppgår till hela 96.7 % - 

jämförbart med ROS. En viktig skillnad mellan SMOTE och ROS är emellertid 

komplexiteten. Medan ROS resulterade i ett beslutsträd med 259 löv, har SMOTE 

resulterat i ett beslutsträd med endast 15 löv. Klassificeringen efter SMOTE lyckas 

alltså behålla en hög prediktionskapacitet, genom att vara relativt generell, samtidigt 

som dess klassificeringskapacitet på sedd datamängd är hög.  

Med hjälp av DeLong’s icke-parametriska signifikanstest för arean under ROC-

kurvan (AUC), säkerställdes det statistiskt, på 95 % konfidensnivå, att SMOTE 

resulterar i en klassificering som har högre AUC jämfört med RUS och No 

sampling. Det vill säga, om man slumpmässigt väljer en dålig kund, är 

sannolikheten signifikant högre med SMOTE, att dess prediktion erhåller ett högre 

värde (1) än en slumpmässigt vald bra kund, jämfört med RUS och No sampling. 

 

 

 

 

SMOTE konstateras som den bästa åtgärden för att reducera problemen med 

obalans i data-mängden.   

Tabell 8 - Hur samplingsteknik påverkar komplexiteten 
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5.1.1.1 Storlek på SMOTE 

I avsnitt 4.2.1 konstaterades att sampling förbättrar klassificeringskapaciteten, samt 

att den mest effektiva samplingstekniken är SMOTE. I den här delen utvärderas 

vilken samplingskvot (hur mycket minoritetsklassen ska oversamplas) av SMOTE 

som ger bäst klassificering. 

I figur 25 presenteras fem olika SMOTE storlekar. Talet efter SMOTE 

representerar andelen som de syntetiskt skapade observationerna utgör av den 

totala datamängdsstorleken. 

 

Figur 25 visar att klassificeringen av dåliga kunder (TPR) förbättras med ökad 

storlek på SMOTE - extra tydligt är det för de sanna dåliga kunderna, som 

representeras av TPR1 (Se avsnitt 3.5.1 för en förklaring av TPR1 samt definitionen 

av ’sann dålig kund’). När de syntetiskt skapade observationerna utgör 40 % av 

datamängden (SMOTE 40), klassificeras 80 % rätt av de sanna dåliga kunderna, 

och cirka 95 % av samtliga dåliga kunder.  

I takt med att SMOTE-kvoten ökar, försämras klassificeringen av bra kunder 

(TNR). Dock inte av samma grad som klassificeringen förbättras för dåliga kunder, 

vilket betyder att nettoresultatet av ökad SMOTE storlek är positiv. 

Figur 25 - Utvärdering av SMOTE-storlekar 
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H0: AUCSMOTE 40 = AUCSMOTE 30  

H1: AUCSMOTE 40 ≠ AUCSMOTE 30 

             

 H0 förkastas 

 

Att ackuratessen (Eng. accuracy) är som störst vid liten SMOTE storlek (10 %) 

härleds från det faktum att nästan alla bra kunder klassificeras rätt - och de utgör en 

klar majoritet av observationerna. Att de dåliga kunderna klassificeras fel påverkar 

alltså inte totala ackuratessen märkvärt vid låga SMOTE storlekar (låg 

representation av de dåliga kunderna). Återigen bör det emellertid understrykas att 

vid klassificering är målet att maximera klassificeringsackuratessen för båda 

klasserna. 

En ytterligare notering från figur 25 är att efter SMOTE 40, minskar TNR mer än 

vad TPR ökar, samtidigt som TPR1 också minskar. 

Med hjälp av DeLong’s icke-parametriska signifikanstest för AUC, kunde det på 95 

% konfidensnivå statistiskt säkerställas att SMOTE 40 resulterar i en klassificering 

med högre AUC än SMOTE 10, SMOTE 20 och SMOTE 30. Samtidigt kunde det 

inte säkerställas att SMOTE 50 resulterat i ett högre AUC än SMOTE 40. 

 

 

 

 

 

Baserat på ovanstående analys konstateras det att SMOTE 40 utgör den lämpligaste 

SMOTE storleken. 

 Val: SMOTE 40 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Accuracy TPR TNR TPR1 AUC

RUS 100

RUS 95

RUS 90

RUS 85

RUS 80

RUS 75

RUS 70

5.1.1.2 Kombination av SMOTE och RUS (SMOTE+RUS) 

(Chawla, 2003) noterar i sin avhandling om SMOTE att en kombination av 

SMOTE och undersampling potentiellt kan förbättra resultat ytterligare. Hittills har 

det empirisk konstaterats att oversampling med hjälp av SMOTE av storlek 40 % 

resulterar i den bästa klassificeringen. I det här avsnittet utvärderas om en 

kombination av SMOTE (40) och olika nivåer av undersampling kan förbättra 

resultatet ytterligare. I figur 26 presenteras ett flertal storlekar av undersampling. 

Figur 26 - Olika mängder undersampling 

Från diagrammet ovan kan det utläsas att klassificeringsgraden av dåliga kunder 

överlag förbättras med ökad grad av undersampling - speciellt för de sanna dåliga 

kunderna. I takt med att storleken på undersamplingen blir större försämras 

emellertid klassificeringen av de bra kunderna. Med målet i åtanke (att uppnå en så 

hög och jämn klassificering som möjligt), anses det vara av vikt att de sanna och 

syntetiska individerna klassificeras på ett jämförbart sätt. 

Baserat på ovanstående analys konstateras att SMOTE 40 i kombination med RUS 

70 utgör ett bra samplingsalternativ. Samtidigt noteras emellertid att beslutet vad 

gäller vilken ”samplingsmängd som är den bästa” blir någorlunda godtyckligt i det 

här fallet. En subjektiv faktor tillkommer i avvägning mellan förbättrad 

klassificering av sanna dåliga kunder och syntetiskt skapade dåliga kunder, mot 

försämrad klassificering av bra kunder samt lägre total klassificeringskapacitet (lägre 
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AUC och ackuratess). Därför beslutas det att två samplingsmängder behålls som 

samplingskandidater till det sista steget i analysen, avsnitt 5.1.6, där 

samspelsmetoden boosting appliceras. 

 Samplingskandidat 1: SMOTE 40 

 Samplingskandidat 2: SMOTE 40 + RUS 70 

5.1.1.3 Kombination av SMOTE, RUS och ROS (SMOTE+RUS+ROS) 

En mindre beprövad kombination av samplingstekniker är SMOTE+RUS+ROS. I 

studien utvärderas denna kombination, med motiveringen att de sanna dåliga 

kunderna genomgående uppvisat något sämre klassificeringsgrad än de syntetiskt 

skapade dåliga kunderna. Att placera något större vikt på just dessa individer anses 

därför rimligt. I figur 27 nedan presenteras utvärderingsmått för klassificering 

baserade på datamängder med ett antal olika ROS storlekar. 

  

Figur 27 - Utvärdering av oversampling 

Ur figur 27 kan det utläsas att en ROS av storlek 10 (= 10 gånger mer vikt på en 

sann dålig kund, jämfört med andra kunder), erhåller klart högst värde på TPR1. 

Klassificeringsgraden av de bra kunderna (TNR) minskar något, men inte av 

samma grad som klassificeringen av de sanna dåliga kunderna ökar.  
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I avsnitt 5.1.1 konsterades att ROS 50 % resulterade i hög komplexitet och 

överpassning - då trädet växte kraftigt i takt med att kvoten av ROS ökade. Av den 

anledningen är det viktigt att undersöka om så även är fallet här. I tabell 9 kan det 

noteras att antalet löv inte ökar, utan snarare minskar, och gör trädet mindre 

komplext. Vid ROS = 10 har antalet löv minskat till 14. 

Modell Antal Löv 

No ROS 19 

ROS 2 21 

ROS 4 15 

ROS 6 15 

ROS 10 14 

 

Eftersom att TPR1 ökar kraftigt, komplexiteten minskar betydligt, samtidigt som 

en hög klassificeringsgrad behålls, anses SMOTE 40 + RUS 70 + ROS 10 utgöra 

ett bra samplingsalternativ.  

Samtidigt noteras emellertid att den totala klassificeringen, baserat på ackuratess 

och AUC, försämras något med ökad ROS. Det gör att beslutet till viss mån 

innehåller en grad av godtycklighet. Därför behålls de två samplingskandidater som 

presenterades i föregående delavsnitt - samt att den variant som ansetts vara bäst i 

det här delavsnittet också läggs till. Alla samplingskandidater utvärderas i sista 

analyssteget, avsnitt 5.2.6, där samspelsmetoden boosting appliceras. 

 Samplingskandidat 1: SMOTE 40 

 Samplingskandidat 2: SMOTE 40 + RUS 70 

 Samplingskandidat 3: SMOTE 40 + RUS 70 + ROS 10 

5.1.1.4 Andra Samplingsrelaterade utvärderingar 

Utöver de noterade parameterutvärderingarna, testades också antalet k-närmsta 

grannar för SMOTE. Slutsatsen blev att k=3 utgjorde det bästa alternativet. Mycket 

på grund av att det - i betydligt större utsträckning - klassificerade de sanna dåliga 

kunderna rätt. 

5.1.2 Beslutsträd 

I föregående avsnitt konstaterades att en kombination av SMOTE, RUS och ROS 

resulterade i en lämplig datamängd för vidare analys. I det här avsnittet utvärderas 

klassificeringstekniken beslutsträd. Målet är att, genom empirisk utvärdering av 

Tabell 9 - ROS och komplexitet 
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olika parameterinställningar, erhålla det bästa beslutsträdet - i avseende 

klassificering- och prediktionskapacitet. Det är framförallt tre parametrar i fokus: 

    (i) Uppdelningskriterium 

    (ii) Antal grenar 

    (iii) Träddjup 

 

5.1.2.1 Uppdelningskriterium (Eng. splitting criterion) 

Den första parametern som undersöks är uppdelningskriterier. Det finns tre 

möjliga val av uppdelningskriterier i mjukvaran som använts i den här studien (SAS 

Enterprise Miner 4.3). Figur 28 presenterar klassificeringsutfall för dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 28 - Utvärdering av splittingkriterier 

Figur 28 visar att Entropi resulterat i en klassificering där de dåliga kunderna 

klassificeras bättre (TPR och TPR1) än både Chi-två och Gini. De två sistnämnda 

uppdelningskriterierna visar å andra sidan upp en bättre klassificering av de bra 

kunderna (TNR). Entropi uppvisar en högre total ackuratess samt AUC. Skillnaden 

i AUC säkerställdes statistiskt med hjälp av DeLong’s icke-parametriska AUC-test. 

 Val: Entropi 
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5.1.2.2 Antal grenar  

Efter att ha konstaterat att Entropi utgör det bästa uppdelningskriteriet, är det nu 

dags att utvärdera nodernas grenar. I figur 29 presenteras fem olika maxantal av 

utgående grenar från noder. 

 

Figur 29 - Utvärdering av antal grenar 

Från diagrammet kan det utläsas att värdena på utvärderingsmåtten tenderar att öka 

något med antalet grenar. Det gäller åtminstone till en början - efter 4 grenar 

förändras inte måtten märkbart. 

Samtidigt kan det dock noteras från tabell 10 att när antal grenar ökar, så ökar 

också antalet löv - och därigenom komplexiteten, med konsekvensen att 

prediktionskapaciteten försämras. 
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Tabell 10 - Hur antalet grenar påverkar komplexiteten 
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Eftersom att förbättringen i ackuratess inte är speciellt stor, är det osäkert om den 

väger upp tillräckligt mot den ökade komplexiteten. TPR1 visar dessutom upp ett 

bättre resultat för två grenar (binär split). I ljuset av dessa faktorer, fattas beslutet 

om att två grenar är det lämpligaste alternativet. 

 Val:  2 grenar 

5.1.2.3 Andra beslutsträdsrelaterade justeringar 

Utöver uppdelningskriterium och antalet grenar, undersöktes också det maximala 

träddjupet. Det konstaterades att maxdjupet inte hade någon påverkan efter 

djup=6, då den högsta klassificeringen nåddes vid djup 6. Se bilaga 3. 

5.1.2.4 Bästa beslutsträdet 

Det har nu konstaterats vilka parameterinställningar för beslutsträd som resulterar i 

de bästa lokala klassificeringarna. Här presenteras en summering 

av den resulterande modellen. Datamängden som modelleringen baserats på är 

samplingskandidat 3, som presenterades i avsnitt 5.1.1. 

Det bästa beslutsträdet erhölls genom att tillämpa uppdelningskriteriet Entropi, 

limitera antalet utgående grenar från respektive nod till två (binär split), samt låta 

trädet växa utan något maximalt djup angivet. Det resulterade i ett träd 

innehållandes 14 löv, med ett djup av 6. 

Nedan presenteras måtten för prediktionskvaliteten för det bästa beslutsträdet. 

Vidare syns också de förklarande variabler som erhållit högst värde på VI måttet, 

det vill säga de variabler som varit viktigast för klassificeringen. 

 

 

 

 

 

 

   Tabell 12 - Viktiga förklaringsvariabler 

 

 

 

Mått för prediktionskvalitet 

Mått % 

Ackuratess 91,75% 

TPR 94,79% 

TNR 88,49% 

TPR1 79,03% 

AUC 96,08% 

Viktiga förklaringsvariabler 

Variabel VI 

Antal Frågor 1 

Riskprognos 0,77 

Betalningsanmärkning 0,5 

Taxerad förvärvsinkomst 0,3 

Medlemstid 0,1 

Tabell 11 - Mått för prediktionskvalitet 
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5.1.3 Neuralt nätverk 

I det här avsnittet presenteras resultaten för olika strukturer av neurala nätverk. 

Den parameter som justeras först är antalet neuroner i det gömda lagret.  

5.1.3.1 Antal gömda neuroner 

Resultaten av sju olika modeller, där antalet neuroner i det gömda lagret varierar, 

utvärderas. Utvärderingsmåtten syns på x-axeln, och de olika neuronstrukturerna 

presenteras som en stapel för varje modell.  

 

Figur 30 - Utvärdering av antalet neuroner i det gömda lagret 

En bra modell kommer att kännetecknas av höga värden på alla ovan presenterade 

utvärderingsmått. Överlag ser det ut som att prediktionskvaliteten ökar i takt med 

antalet neuroner, det gäller t.ex. för arean under ROC-kurvan, AUC. Det gäller 

emellertid inte alltid. Flera av måtten tyder på en brytpunkt i prediktionskvalitet till 

det sämre mellan 18 och 24 neuroner. Både TPR och TNR uppvisar en försämring 

i kvalitet mellan 18 och 24 neuroner.  

Det mått med störst avvikelse modellerna emellan är TPR1. Nätverket med 36 

neuroner i det gömda lagret har klassificerat ca 82.7 % av dessa rätt. Det är cirka 7 

procentenheter bättre än strukturen med 18 neuroner, vilket är den som uppvisar 

näst bäst prediktionsstyrka för de flesta mått.  

Trots ovanstående resultat, är valet av antalet gömda neuroner inte självklart. Att 

öka antalet gömda neuroner från 18 till 36 innebär en fördubbling, och då antalet 

neuroner kan påverka komplexiteten bör man överväga andra alternativ. Som 
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nämndes i 3.2.3, föreslår många studier på området att antalet neuroner inte bör 

överstiga antalet inputs, och inte heller understiga antalet outputs (1-18 gömda 

neuroner i vårt fall). Den bredare valmetoden, att antalet neuroner aldrig bör 

överstiga antalet inputs multiplicerat med 2, sätts verkligen på sin yppersta spets i 

fallet med 36 neuroner.  

Både strukturen med 18 neuroner och 36 neuroner tas med till det sista analyssteget 

där samspelsmetoden boosting utvärderas. 

 Modellkandidat 1: ANN 18 neuroner 

 Modellkandidat 2: ANN 36 neuroner 

 

5.1.3.2 Antal gömda lager 

I föregående resultat visades att strukturerna med 18 och 36 neuroner i det gömda 

lagret gav bäst prediktionsstyrka. Ytterliggare strukturskillnader finns att utvärdera. 

Valet av antal gömda lager kan även det ses som en justerbar parameter för 

modellutvärdering. Här jämförs följande strukturer: 

 2 gömda lager med 30 neuroner i vartdera lagret 

 1 gömt lager med 36 neuroner 

 2 gömda lager med 15 neuroner i vartdera lagret 

 2 gömda lager med 20 neuroner i vartdera lagret 

 2 gömda lager med 25 neuroner i vartdera lagret 

 2 gömda lager med 10 neuroner i vartdera lagret 

 2 gömda lager med 5 neuroner i vartdera lagret 

I metodavsnittet beskrevs bland annat strukturen för en perceptron, vilket är en 

enklare variant av neurala nätverk utan något gömt lager. Med ett gömt lager kan 

mer komplexa samband modelleras, och två gömda lager kan innebära en 

godtycklig beslutsgräns i inputdatas dimensioner (Bishop, 1995).  
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Figur 31 - Utvärdering av lager- och neuronstruktur 

Återigen kännetecknas en lyckad klassificering av höga värden på 

utvärderingsmåtten.  Strukturen med två gömda lager och fem neuroner i vartdera 

lagret har genomgående sämst resultat.  Strukturerna med ett lager och 36 

neuroner, samt två lager med 25 neuroner i vardera, ger genomgående bäst resultat. 

Återigen är det måttet TPR1 som uppvisar störst variation, och det är strukturen 

med ett gömt lager som klarar av att klassificera de sanna dåliga kunderna bäst.   

För strukturen med 25 neuroner i två gömda lager, uppgår det totala antalet 

neuroner till 50. Då resultaten är likvärdiga eller sämre i jämförelse med 36 

neuroner i ett enstaka gömt lager, anses det rimligt att förkasta strukturen med två 

gömda lager. Motiveringen är att risken för övermodellering inte övervägs av en 

betydligt starkare prediktionskvalitet. 

Fler gömda lager, med yterliggare neuroner verkar alltså inte förbättra 

prediktionskvaliteten nämnvärt. Ingen vidare analys kommer därför genomföras på 

strukturer med fler än ett gömt lager.  

Ett enstaka gömt lager är tillräckligt för vår klassificerare, varför strukturerna med 

ett gömt lager med 18 respektive 36 neuroner fortfarande är de enda som väljs ut 

för fortsatt utvärdering.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Accuracy TPR TNR TPR1 AUC

2, 30:30

1, 36

2, 15:15

2, 20:20

2, 25:25

2, 10:10

2, 5:5



59 
 

 Modellkandidat 1: ANN 18 neuroner 

 Modellkandidat 2: ANN 36 neuroner 

5.1.3.3 Ytterligare justerbara parametrar 

Mycket marginella förändringar noterades avseende måtten för prediktionskvalitet, 

när bland annat olika aktiveringsfunktioner i det gömda lagret utvärderades. 

Standardinställningar verkar överlag producera bäst resultat. För att summera, 

utförs vidare analys på strukturerna med 18 och 36 neuroner i ett enstaka gömt 

lager. 

5.1.3.4 Bästa neurala nätverket 

Det har nu konstaterats vilken struktur och vilka inställningar för det neurala 

nätverket som resulterar i de bästa lokala klassificeringarna. Nedan 

presenteras en summering av den resulterande modellen med 18 neuroner i det 

gömda lagret. Datamängden som används är Samplingskandidat 3 vilken 

presenterades i avsnitt 4.2.1.  

En struktur innehållandes ett gömt lager (multi-layer perceptron) med antingen 18 

eller 36 neuroner bedömdes vara bäst. Nätverkets signaler går endast i en riktning 

(feedforward-nätverk). Anpassningsalgoritmen är en variant av backpropagation, 

vilken optimerar nätverkets vikter i träningssteget med syftet att minimera felet 

mellan observerade och skattade responsvärden. Nätverkets initiala vikter 

skattades automatiskt med hjälp av fem s.k. preliminära körningar. 

I det gömda lagret är aktiveringsfunktionen angiven till hyperbolisk tangens, och 

kombineringsfunktionen är den vanliga linjära. I det utgående lagret kombineras 

informationen återigen med hjälp av en linjär funktion, och skattningarna för 

responsen genomförs med hjälp av aktiveringsfunktionen softmax, vilken möjliggör 

tolkningen av skattningen som en sannolikhet. Dessa inställningar är angivna som 

standard i mjukvaran SAS EM 4.3.  

Nedan syns prediktionskvaliteten för strukturen med 18 neuroner, och de variabler 

vilka anpassningsalgoritmen genererat höga viktskattningar för. Observera att det är 

absolutbeloppet av viktskattningarna som undersöktes. 
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         Tabell 14 - Variabler med höga viktskattningar 

 

5.1.4 Logistisk regression 

Istället för att titta på exempelvis F-test, utvärderas även den logistiska regressionen 

genom att undersöka om måtten för prediktionskvalitet ökar när ett antal 

förändringar görs. De tekniker för variabelselektion som utvärderas är ”Backward 

elimination”, ”Forward selection” och ”Stepwise regression”. Utöver valet av 

selektionsmetod, undersöktes också om val av selektionskriterium (AIC m.fl.) 

resulterar i att olika modeller väljs.  

Valet av selektionsmetod påverkar ej klassificeringen märkbart. Det tyder på att 

metoderna i själva verket kommer fram till att exakt samma variabler väljs ut, 

oavsett selektionsmetod. Diagrammet med måtten för prediktionskvalitet finns i 

bilaga 3.  

Huruvida valet av selektionskriterium påverkade modellvalet utvärderades också. 

Då hölls selektionsmetoden fix till ”Backward elimination” och måtten AIC, SBC 

samt ”Profit/Loss” utvärderades. Valet av selektionskriterium påverkade heller inte 

vilken modell som valdes, utan de kom fram till samma modellval.  

Alla variabelselektioner resulterade i att ålder och kön plockades bort. Wald-test för 

variablernas signifikans undersöktes för modellen genererad med ”Backward 

elimination”. Testen indikerade att på 5 % signifikansnivå är övriga fjorton 

förklarande variabler signifikanta.  

Wald-test för parameterskattningar presenteras i bilaga 3. Wald-testen hjälper oss 

att hitta de mest signifikanta variablerna. Framförallt är det sex variabler som 

sticker ut avseende signifikans. Dessa sex presenteras under rubriken ”Bästa 

logistiska regressionen” som följer härnäst.  

Mått för prediktionskvalitet 

Mått % 

Ackuratess 94,90 % 

TPR 95,64 % 

TNR 94,10 % 

TPR1 75,74 % 

AUC 98,77 % 

Variabler med höga viktskattningar 

Antal frågor 

Adresstyp 

Taxerad förvärvsinkomst 

Riskprognos 

Nolltaxerat 

Kreditproportion 

Tabell 13 - Mått för prediktionskvalitet 
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5.1.4.1 Bästa logistiska regressionsmodellen 

Datamängden som användes är Samplingskandidat 3 från avsnitt 5.1.1. 

Den vanliga logit-länken användes för att förklara responsen med hjälp av 

förklaringsvariablerna. Selektionsmetoden ”Backward Elimination” valde ut de 

signifikanta variablerna och slutligen valdes den modell som minimerade statistikan 

AIC. 

Nedan presenteras måtten för prediktionskvaliteten för den logistiska regressionen. 

Vidare syns de förklarande variabler som fått högst observerade  2-värde i Wald-

testen. 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Bästa klassificeringsteknik 

Här jämförs de bästa modellerna som summerats under respektive resultatavsnitt.  

  

Figur 32 - Utvärdering av de olika teknikerna 
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Mått för prediktionskvalitet 

Mått % 

Ackuratess 91,25 % 

TPR 90,00 % 

TNR 92,56 % 

TPR1 68,56 % 

AUC 96,98 % 

Viktiga förklaringsvariabler 

Variabel Observerat  2-värde  

Betalningsanmärkning 954,53 

Adresstyp 926,23 

Antal frågor 840,17 

Taxerad förvärvsinkomst 702,90 

Riskprognos 636,10 

Nolltaxerat 619,34 
Tabell 15 - Prediktionskvalitet 

Tabell 16 - Viktiga förklaringsvariabler 
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Det kan direkt konstateras att alla tekniker lyckas bra med klassificeringen. Det 

neurala nätverket ser dock ut att utmärka sig något. Det klassificerar bland annat 3 

procentenheter fler observationer till rätt klass i jämförelse med den näst bästa 

tekniken. Måtten True Positive Rate (TPR) och True Negative Rate (TNR) visar att 

nätverket lyckas klassificera både de bra och de dåliga observationerna mer 

framgångsrikt.  

Jämförelser mellan beslutsträdet och regressionen tyder på att trädet hittar de dåliga 

kunderna ca 4 procentenheter mer framgångsrikt, medan regressionen med 

motsvarande skillnad i procentenheter lyckas bättre med de bra observationerna. 

Den totala prediktionsackuratessen är dock lite högre för trädet. 

Endast för de sanna dåliga kunderna lyckas någon annan teknik bättre än nätverket.  

Där visar nämligen sig trädet vara strax över 3 procentenheter mer framgångsrikt. 

Beslutsträdet kommer på grund av de icke-enhetliga resultaten därför att 

utvärderas i det sista analyssteget, för att se om någon teknik då genomgående 

presterar bäst. 

 

Figur 33 - ROC-kurvor för de olika teknikerna 
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H0: AUCANN18 = AUCLogReg 

H1: AUCANN18 ≠ AUCLogReg 

             

 H0 förkastas 

 

Med hjälp av metoden föreslagen av DeLong utreds om skillnaden mellan arean 

under ROC-kurvan är signifikant mellan nätverket och den logistiska 

regressionsmodellen.  

 

 

 

 

 

På 95 % konfidensnivå är det statistiskt säkerställt att det neurala nätverket kommer 

att generera en skattning för en slumpmässigt vald dålig kund högre än för en 

slumpmässigt vald bra kund, med högre sannolikhet än den näst bästa modellen 

skapad med logistisk regression. Resultatet implicerar också att nätverket kommer 

att ha en signifikant högre AUC än beslutsträdet. 

För att summera, det neurala nätverket presterar bättre enligt alla mått förutom ett, 

TPR1. Mycket vikt har emellertid lagts på just detta mått under hela modellvalsproc

-essen och det vore därför inkonsekvent att inte ta hänsyn till det även här. Den 

fortsatta utvärderingen av beslutsträdet genomförs i avsnitt 5.1.6. 

 Modellkandidat 1: Neuralt nätverk 

 Modellkandidat 2: Beslutsträd 

5.1.6 Samspelsmetoden boosting 

I de föregående analysavsnitten har olika samplingstekniker, klassificeringstekniker 

och parameterinställningar empiriskt utvärderats. I vissa fall har det inte varit 

möjligt att fastslå vilket alternativ som varit bäst med tillräcklig säkerhet. I dessa fall 

sparades flera alternativ som kandidater. 

Det här analyssteget syftar till att utvärdera dessa kandidater med hjälp av 

samspelsmetoden boosting.  Metoden viktar upp felklassificerade observationer i 

träningssteget, och på så sätt klassas dessa förhoppningsvis rätt nästa gång 

algoritmen itererar.  

Först utvärderas vilket antal av gömda neuroner (18 eller 36) som resulterar i det 

bästa neurala nätverket efter boosting. Därefter jämförs det bästa neurala nätverket 
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med det bästa beslutsträdet. Sist utvärderas vilken samplingsteknik ger bäst 

prediktionskvalitet efter boosting. 

5.1.6.1 Antal gömda neuroner: 18 vs 36 efter boosting 

Diagrammet nedan visar jämförelsen mellan de två bästa strukturerna för det 

neurala nätverket med boost. För jämförelsens skull presenteras också de icke-

boostade modellerna igen. 

 

Figur 34 - Antal neuroner och boosting 

De icke-boostade modellerna har genomgående sämre prediktionskvalitet. Den 

sammanslagna prediktionsstyrkan, vilken mäts med ackuratessen, är t.ex. ca 2 

procentenheter sämre för modellen med 18 neuroner (icke-boostad) jämfört med 

de båda boostade modellerna. Alla mått indikerar en tämligen klar förbättring efter 

att samspelsmetoden applicerats.  

Som nämndes tidigare, kan det vara särskilt viktigt att erhålla en så hög grad av rätt 

klassificering för de sanna dåliga kunderna som möjligt. Måttet TPR1 förbättras 

markant efter boosting. Resultatet tyder på att samspelsmetodens viktoptimering 

för dessa observationer lyckats särskilt bra. 

Jämförelser mellan de båda boostade strukturerna, där antalet neuroner istället 

skiljer sig, är svårare att dra några konkreta slutsatser av eftersom de genomgående 

är mycket lika. Eftersom förbättringen från den mer komplexa modellen är mycket 
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H0: AUCboost18 = AUCicke-boost18 

H1: AUCboost18 ≠ AUCicke-boost18 

             

 H0 förkastas 

 

marginell, samt att risken för överanpassning bedöms vara en viktigare punkt än en 

mindre förändring på något av måtten väljs slutligen strukturen med 18 neuroner. 

5.1.6.2 En jämförelse mellan den boostade och den icke-boostade modellens 

area under ROC-kurvan 

Redan innan boosting var prediktionskvaliteten hög. Ökningar på endast ett fåtal 

procent är dock viktigare än vad man kan luras att tro vid en första anblick, t.ex. på 

grund av att en ”dålig” ansökande som felaktigt klassificerats till att accepteras 

kredit kan resultera i stor förlust för banken.  

Figur 35 - ROC: ANN 18; boost mot ej boost 

Det är av intresse att statistiskt säkerställa skillnader för AUC. Vi använder oss 

återigen av testet föreslaget av DeLong (1982): 
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Det är statistiskt säkerställt att den boostade modellen, med en högre sannolikhet, 

kommer att generera en skattning för en slumpmässigt vald dålig kund högre än för 

en slumpmässigt vald bra kund. Det är därmed säkerställt att boosting förbättrar 

modellen nog mycket, för att valet av att använda sig av metoden ska vara 

välmotiverat.   

5.1.6.3 Neuralt nätverk jämfört med Beslutsträd efter boosting 

I avsnitt 5.1.5 uppvisade det neurala nätverket bättre värden på samtliga mått 

förutom TPR1, jämfört med beslutsträd. I tabell 17 presenteras utvärderingsmåtten 

för respektive klassificeringsteknik efter applicering av samspelsmetoden boosting.  

Modell Accuracy TPR TNR TPR1 AUC 

Beslutsträd 93,66% 91,09% 96,40% 53,73% 98,87% 

Neuralt Nätverk 96,73% 97,49% 95,91% 94,45% 99,39% 

Tabell 17 - Jämförelse av neuralt nätverk och beslutsträd efter boosting 

Tabell 17 visar att båda klassificeringsteknikerna förbättrats markant med boosting. 

Efter boosting tycks det neurala nätverket prestera bättre överlag, både 

ackuratessen och AUC är större för det neurala nätverket. Det mått som fick 

beslutsträd att kvalificera sig som modellkandidat, TPR1, visar efter boosting upp 

ett betydligt högre värde för det neurala nätverket, jämfört med beslutsträdet. 

Det neurala nätverket konstateras därför, efter boosting, utgöra det bättre 

alternativet. 

5.1.6.4 Samplingstekniker efter boosting 

I början av det här kapitlet utvärderades olika samplingstekniker. SMOTE 

konstaterades utgöra det effektivaste medlet för att motverka den obalanserade 

datamängden. Hur stor andel som den syntetiskt skapade mängden skulle utgöra 

utvärderades empiriskt, och 40 % visade sig producera bäst klassificering. 

Vidare undersöktes olika storlekar av undersampling (RUS) i kombination med 

SMOTE. Sist utvärderades också olika storlekar av oversampling (ROS) i 

kombination med SMOTE och RUS.  

Då det inte gick att fastslå vilken av dem som var bäst, behölls alla tre som 

kandidater till detta slutgiltiga analyssteg. Här nedan presenteras utvärderingsmåtten 

för respektive samplingsteknik efter boosting, på det bästa neurala nätverket 

framtaget i avsnitt 5.1.6.1 
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Modell Accuracy TPR TNR TPR1 AUC 

SMOTE40 96,91% 96,52% 97,18% 62,50% 99,52% 

SMOTE40 + RUS70 96,96% 97,37% 96,56% 64,29% 99,47% 

SMOTE40 + RUS70 + ROS10 96,73% 97,49% 95,91% 94,45% 99,39% 

Tabell 18 - Samplingstekniker efter boosting 

I tabell 18 kan det noteras att samtliga samplingstekniker resulterat i bra 

klassificeringar. Vad som emellertid skiljer sig tämligen kraftigt åt är TPR1. 

”SMOTE 40 + RUS 70 + ROS 10” lyckas klassificera drygt 30 procentenheter fler 

av de sanna dåliga kunderna korrekt, jämfört med ”SMOTE 40” och ”SMOTE 40 

+ RUS 70”. 

”SMOTE 40 + RUS 70 + ROS 10” uppvisar något lägre värden på resterande 

mått, men skillnaden är knapp. Eftersom det anses av särskild vikt att klassificera 

de sanna dåliga kunderna rätt, samt att samplingsteknikerna överlag uppvisar 

jämnlika resultat, anses ”SMOTE 40 + RUS 70 + ROS 10” utgöra det bästa 

samplingsalternativet. 

 

5.2 Prediktion av den nekade gruppen 

5.2.1 Prediktionsresultat 

Som nämndes i inledningen misstänker uppdragsgivaren att de använder en 

beslutsmall som nekar potentiellt kreditvärdiga individer. I det här avsnittet 

tillämpas den bästa modellen som erhölls i föregående avsnitt, för att prediktera 

utfall för de kreditansökanden som nekats kreditlån. Notera att individer som 

nekats kreditlån inte har något värde på responsvariabeln. Det innebär att 

utvärderingsmåtten (t.ex. ackuratessen) inte kan användas för att få en uppfattning 

av prediktionskvalitet. Syftet är istället att undersöka hur vår modell skulle ha 

hanterat de individer som OKQ8:s nuvarande beslutsmodell nekat.  

Nedan presenteras resultatet av vår prediktion på den nekade mängden, som består 

av 7483 individer. Prediktionen genomförs med modellen som systematiskt 

arbetades fram under hela avsnitt 5.1. 
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Figur 36 - Prediktion av den nekade mängden 

Figur 34 visar att vår modell värderar 67.8 % (5076) av de nekade individerna som 

kreditvärdiga, och 32.2 % (2407) som icke-kreditvärdiga. Att en individ 

klassificerats till den bra gruppen betyder i praktiken att observationen i fråga 

erhållit en skattad sannolikhet under 0.5. På samma sätt klassificeras dåliga kunder, 

fast då istället enligt en skattad sannolikhet över 0.5. 

I figur 35 presenteras fördelningen för de nekade observationernas prediktioner. 
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Figur 37 - Fördelning över de nekade observationernas prediktioner 
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Fördelningen påminner om en normalfördelning. Man ser dock att fördelningen är 

något skevt fördelad mot 0. Typvärdet ser ut att finnas kring 0,285. Att 

prediktionerna är skevt fördelade mot 0 indikerar att andelen individer med 

predikterade sannolikheter mindre än 0,5 är fler än de med predikterade 

sannolikheter större än 0,5 - vilket också är fallet.  

Ungefär en fjärdedel av individerna som nekats kreditlån har predikterats med en 

sannolikhet överstigande 75 % att tillhöra gruppen ”Bra kund”. Cirka 10 % av de 

nekade individerna har predikterats med 90 % sannolikhet att tillhöra den bra 

gruppen.  

5.2.2 Egenskaper för de individer som predikterats vara kreditvärdiga 

Som noterades i avsnitt 5.2.1, består 67.8 % av den nekade gruppen, av individer 

som enligt vår modell borde ha fått ett kreditlån. För att förstå varför så är fallet, 

presenteras här en jämförelse av de variabler som genomgående varit signifikanta 

(och därför antagits vara viktiga i prediktionssyfte) i de modeller som tagits fram. 

Förklarande variabler 

Medelvärde 

Nekade Accepterade 

Pred(Bra) Pred(Dålig) Bra Dåliga 

Antal frågor 2,319 5,692 1,937 9,146 

Riskprognos 9,159 35,151 1,594 21,754 

Betalningsanmärkningar 0,238 0,825 0,020 0,494 

Taxerad förvärvsinkomst    171 000 kr     52 000 kr     322 000 kr     210 000 kr  

Nolltaxerat 19,8% 33,0% 1,4 % 12,02% 

Adresstyp 0,176 0,578 0,0714 0,3092 

Medlemstid 3,45 2,95 12 11 

Tabell 19 - Jämförelse av förklaringsvariabler 

Den nekade mängden har predikteras med vår modell. Den accepterade mängden 

har predikterats av uppdragsgivarens befintliga beslutsmall. 

Antal frågor 

Medelvärdet för de nekade individer som vår modell klassificerat till den bra 

gruppen, liknar medelvärdet för den accepterade bra gruppen mer än den dåliga. 

Det kan indikera att vår modell har tagit ett mer korrekt beslut avseende variabeln 

antal frågor.  
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Riskprognos 

Den genomsnittliga riskprognosen delar även den mest likheter de bra grupperna 

emellan. Det genomsnittliga värdet är dock betydligt högre för den grupp av 

nekade individer som av vår modell klassificeras till den bra gruppen. Medelvärdet 

är förmodligen inte det bästa måttet för jämförelsen, se diagrammet nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
Figur 38 - Riskprognos för de tidigare nekade, som accepteras med neurala nätverksmodellen 

Riskprognosens fördelning för de observationer som nekats av tidigare beslutsmall, 

men accepteras av vår modell presenteras i figur 38. Cirka 70 % av observationerna 

har en riskprognos mellan 0 och 5. 

Betalningsanmärkningar 

Även här ser det ut att finnas likheter mellan vår modell och befintlig beslutsmall, 

då de bra respektive dåliga grupperna liknar varandra mer än tvärtom. Skillnaden 

ligger i att vår modell inte är lika sträng, och släpper igenom ansökanden med 

betalningsanmärkning om det anses att goda skäl finns till det, avseende andra 

förklaringsvariabler.  

Taxerad förvärvsinkomst 

Vår modell och tidigare beslutsmall har tendenser att neka ansökanden med låg 

inkomst. Att den dåliga gruppen för de accepterade kunderna har en högre 

genomsnittligt inkomst än de som predikteras som bra för den nekade individerna 

av vår modell kan vara oroväckande. Det faller utanför studiens ramar att göra en 

uppföljning av varje individ som nekats av tidigare och säkerställa de exakta 
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anledningarna till varför de accepteras av vår modell – men förmodligen beror det 

återigen på att de uppvisar låga risker avseende andra förklaringsvariabler.  

Nolltaxerat (binär) 

Procentsatserna för nolltaxering är betydligt högre för den nekade gruppen, vilken 

predikteras med vår modell. Återigen kan det verka oroväckande att de som 

predikteras som bra har en högre frekvens av nolltaxering än de som vi vet är dåliga 

kunder. Antagligen har det neurala nätverket inte lagt samma vikt på variabeln 

nolltaxerat som beslutsträd och logistisk regression - kom ihåg att det neurala 

nätverket lyckades bättre än både beslutsträd och logistisk regression. 

På samma sätt som för förklaringsvariablerna betalningsanmärkningar och taxerad 

förvärvsinkomst är det antagligen också så att dessa individer uppvisar låga risker 

avseende andra förklaringsvariabler. 

Adresstyp 

Den vanligaste adresstypen för samtliga grupper är ’vanlig postadress’ (0). Andelen 

för vilket denna kategori är representerad i respektive grupp skiljer sig emellertid åt. 

Den accepterade mängdens bra kunder visar upp ett betydligt lägre genomsnitt 

(implicerar högre andel med ’vanlig postadress’) jämfört med de dåliga kunderna. 

Ett liknande samband återfinns för den nekade mängden, och således kan det 

konstateras att den nekade bra gruppen är mest lik den accepterade bra gruppen för 

variabeln adresstyp. 

Medlemstid 

Precis som det konstaterades i avsnitt 4 består den nekade gruppen av individer 

med lägre medlemstid. De som predikteras till den bra gruppen har något längre 

genomsnittlig medlemstid än de som predikteras till den dåliga gruppen. Detta 

förhållande gäller också för den accepterade mängdens bra och dåliga kunder. 

5.2.3  Jämförelse mellan befintlig beslutsmall och studiens slutgiltiga modell 

Vår modell identifierar 220 av de totalt 233 dåliga kunder som nuvarande 

beslutsmall accepterat. Av de 37741 bra kunderna identifieras 36293.  

Beslutsmallen har nekat totalt 7483 ansökningar sedan den togs i bruk. Den i 

studien föreslagna modellen accepterar totalt 5407 av dessa.  

Låt oss anta (i) att den datamängd som modellen är byggd på är representativ för 

den totala populationen av potentiella kreditansökare, och (ii) att de prediktionsfel 
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som erhölls på den accepterade datamängden, också gäller för den totala 

populationen. Det vill säga, att vår modell predikterar bra respektive dåliga kunder 

med cirka 95 % säkerhet för både sedd och osedd data.  

Ovanstående antaganden möjliggör att vi, genom prediktion på de nekade 

individerna, kan erhålla en datamängd innehållande responsvärde för samtliga 

individer. För de accepterade individerna handlar det om faktiska utfall, medan det 

för nekade individer handlar om hypotetiska utfall. 

Utifrån den nya datamängen, kan följande jämförelser mellan modellen som tagits 

fram i den här studien och den beslutsmall som OKQ8 för närvarande tillämpar 

göras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från tabell 20 och 21 kan följande konstateranden göras (se bilaga 6 för 

beräkningar): 

 Ackuratess 

o Vår modell = 94.0 % 

o Nuvarande beslutsmall = 88.5 % 

 Vår modell accepterar 

o 3325st fler bra kunder 

o 12st färre dåliga kunder 

  

 Dålig Bra 

Dålig 2494 221 

Bra 1677 41066 
Tabell 20 - Predikterade (Vår Modell) 

 Dålig Bra 

Dålig 2481 233 

Bra 5002 37741 
Tabell 21 - Predikterade (Nuvarande beslutsmall) 

Predikterade 

Observerade 

VÅR MODELL 

Predikterade 

Observerade 

NUVARANDE 

BESLUTSMALL 
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6 Slutsatser 
Här presenteras slutsatser genom att besvara frågeställningarna. 

 Hur är det möjligt att förbättra nuvarande beslutsmall? 

Resultaten tyder på att misstanken om en för sträng nuvarande modell kan stämma. 

Vi tror att det finns potential i delar av informationen från UC som inte används i 

beslutsmallen idag.  

Uppdragsgivarens nuvarande beslutsmall är restriktiv - ytterst få individer av de 

som accepterats kreditlån misslyckas med att betala tillbaka sitt lån (0.6 %). Att 

reducera andelen dåliga kunder tror vi därmed är svårt. Nyckeln till förbättring 

ligger istället hos de som skulle nekats av nuvarande mall. 

Modellen som togs fram i studien har bevisats vara lyckad när den utvärderades 

med måtten över prediktionskvalitet på en testmängd, och accepterar dessutom 

över 60 % av de som tidigare nekats kreditlån. 

Om antagandet görs att de 5407 av vår modell accepterade ansökningarna även 

skulle betalat krediten som avtalat är det en betydande förbättring. Problemet är att 

det är svårt att uttala som om kvaliteten på denna prediktion då inget observerat 

responsvärde finns att jämföra med.  

 Vilka kundegenskaper är viktiga för att bestämma kreditvärdighet? 

Den logistiska regressionen och beslutsträdet gav oss bra uppfattning om vilka 

variabler som var viktiga vid modelleringen. Antal kreditupplysningsfrågor som ställts 

på lånsökaren var enligt Wald-testen (från regressionen) och måttet Variable 

importance (beslutsträd) viktiga. Båda teknikerna var även överrens om att 

riskprognosen och den taxerade förvärvsinkomsten var betydelsefulla.  

Huruvida en ansökande har nolltaxerat, vilken typ av adress den bor på, hur länge den 

vart medlem i bolaget samt om den har betalningsanmärkningar tycktes också vara 

viktiga för sambandet. 

 Hur ser en typisk bra kund ut? 

Information om de viktiga kundegenskaperna från den bra kundgruppen 

presenteras nedan. 
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I genomsnitt har det gjorts två kreditupplysningar på den sökande det senast 

undersökta året. Risken att hamna hos inkasso inom tolv månader, vilket 

riskprognosen sägs indikera, var 2 % för den genomsnittlige bra kunden. Den 

taxerade förvärvsinkomsten varierar kraftigt, och medellönen uppgår till över 

300 000 kr per år.  

Endast 1,39 % av de bra kunderna hade nolltaxerat. Medlemstiden var varierad 

men uppgick till 12 år i genomsnitt. Endast 2,04 % av de bra kunderna hade någon 

typ av betalningsanmärkning noterad, och nästan 98 % hade adresstypsvärde 

angivet till vanlig adress (ett annat alternativ var t.ex. c/o adress).   

 Hur ser en typisk dålig kund ut? 

Information om de viktiga kundegenskaperna från den dåliga kundgruppen 

presenteras nedan. 

Nio kreditupplysningar har genomförts på en genomsnittlig dålig kund det senast 

undersökta året. Riskprognosen uppgick till hela 22 % i genomsnitt. Den taxerade 

inkomsten var i genomsnitt 122 000 kr lägre i jämförelse med den bra gruppen.   

12,02 % uppgav att de nolltaxerat. Medlemsåren i bolaget uppgick till 11 år i 

genomsnitt. Nästan 25 % hade minst en betalningsanmärkning. Adresstypen var 

mer varierad för den dåliga gruppen, men en klar majoritet (87,12 %) hade värdet 

angivet till vanlig adress. 
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7 Diskussion 

7.1 Konsekvensen av en för sträng beslutsmall 

Uppdragsgivaren uppgav själv att befintlig beslutsmall misstänks vara för sträng. 

Den naturliga konsekvensen av ett sådant problem blir att gruppen av ansökande 

som nekats kredit är tämligen stor. Eftersom den nekade gruppen inte har fått 

kreditlån, känner man inte till vilket utfall dessa ansökanden har på 

responsvariabeln. Därför är det inte möjligt att använda sig av den nekade gruppen 

vid modelleringen. I stället har vi koncentrerat oss på skapandet av en modell som 

lyckas väl på den accepterade gruppen, och slutligen använt den framtagna 

modellen till att prediktera den grupp ansökningar som tidigare nekats kredit.  

7.2 Skev fördelning i responsvariabeln och metoddiskussion 

Ytterligare en konsekvens av en sträng beslutsmall är att den dåliga gruppen av 

kunder, vilka definieras av att kunden har hamnat hos inkasso, blir liten i relation 

till den bra gruppen.  

Klassificeringsteknikerna har i allmänhet svårt att finna samband mellan de 

förklarande variablerna och responsen när skevhet föreligger. Genom att 

kombinera flera statistiska samplingstekniker genererades en mängd data som 

klassificerarna klarar av att modellerna på ett bättre sätt.  Samplingsalgoritmen 

SMOTE genererade artificiellt skapade inkassokunder utan att vara direkta kopior. 

En slumpmässig undersampling jämnade ut fördelningen ytterligare, då 

slumpmässigt utvalda bra kunder plockades bort.  

Även om SMOTE hanterar oversamplingen mer elegant än endast ren uppviktning 

av minoritetsklassen, så kvarstår frågan om de 233 dåliga observationerna verkligen 

är representativa för (i) den ansenliga mängd av artificiellt skapade dåliga kunder 

som algoritmen genererat, och (ii) den riktiga populationen dåliga kunder. Det finns 

en risk att detta stickprov om 233 observationer inte fångar de egenskaper som den 

totala populationen som helhet har. 

Klassificerarna presterade efter samplingen bättre, men en undersökning av 

resultatet efter prediktionen av testmängden avslöjade att de 233 stycken sanna 

dåliga kunderna inte klassificerades bra nog. Genom att vikta upp dessa tio gånger 

och köra samspelsmetoden boosting lyckades klassificerarna hitta dessa på ett 

tillfredsställande sätt.     
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Att kombinera SMOTE och undersampling är en beprövad metod och har 

uppvisat lyckade resultat, men att dessutom använda uppviktning med 

oversampling är mindre beprövat. Risken med ren oversampling är överanpassning. 

Vi försökte emellertid att kontrollera för detta problem genom att undersöka hur 

komplexiteten av beslutsträd förändrades efter samplingen. Inga indikationer på 

ökad komplexitet upptäcktes. 

När den bästa modellen boostades lyckades klassificeringen betydligt bättre för de 

sanna dåliga kunderna, vilket även var målet med uppviktningen. Huruvida sista 

metoden med boosting resulterat i viss ökad överanpassning är oklart. Det 

bedömdes dock vara alldeles för dålig prediktionsstyrka för de sanna dåliga 

kunderna innan boosting, varför metoden applicerades.  

7.3 Metodavgränsningar 

Ett flertal tidigare studier om klassificeringsmodeller för kreditbeslut tyder på att 

neurala nätverk är en användbar teknik. Logistisk regression och beslutsträd är 

också frekvent använda inom området. Beslutet att begränsa studien till dessa tre 

tekniker togs, trots att det emellertid finns många fler klassificeringstekniker att 

utvärdera som lämnats därhän av oss, exempelvis är tekniken Support Vector Machine 

ofta omnämnd. Det finns även klassificeringstekniker specialiserade på problem där 

responsvariabeln är skevt fördelad.  Utöver insikten om att våra metoder använts 

tidigare för liknande problem, var beslutet att begränsa sig till dessa även baserat på 

att vi under studietiden använt oss av de tre teknikerna som valdes.  

Klassificerings- och samplingstekniker utvärderades i den här studien empiriskt, 

med hjälp av den så kallade trial-and-error metodiken. Som nämndes i avsnitt 3.5.3 

kan detta tillvägagångsätt emellertid inte anses vara globalt optimerande, och 

därmed blir det en typ av avgränsning. Det är möjligt att sannolikheten för att hitta 

den globalt bästa modellen hade ökat om vi själva hade programmerat algoritmer 

som utvärderat alla möjliga kombinationer av inställningar.  

Eftersom samplingstekniker i sig inte resulterar i något utfall som kan utvärderas, 

användes i den här studien beslutsträd för att utvärdera olika samplingstekniker. 

Den bästa modellen som togs fram i studien är emellertid ett neuralt nätverk, och 

det är inte säkert att samma förhållande gäller mellan samplingsteknikerna och de 

olika klassificeringsteknikerna. Det finns därför en risk att den samplingsteknik som 
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bedömdes vara bäst i avsnitt 5.1.2 (för beslutsträd), inte är det för det neurala 

nätverket. 

På grund av det stora antalet justeringar som kan göras i neurala nätverk både vad 

gäller struktur och inställningar är det vidare möjligt att en begränsning där endast 

den tekniken utvärderas hade vart lämplig, då mer tid skulle kunnat ämnas åt att 

optimera tekniken ytterligare. Eftersom de neurala nätverken inte är tolkningsbara 

var det dock nödvändigt med ytterligare klassificeringstekniker för att göra det 

möjligt att svara på frågan om vilka kundegenskaper som är viktiga för 

kreditvärdighet. 

Det är möjligt att en noggrannare utvärdering av samspelsmetodik, där kombinatio

ner av teknikerna möjliggjorts, kunnat generera en än bättre modell. I studien 

användes boosting, men endast för en teknik i taget. 

7.4 Förslag till fortsatt utvärdering 

Ytterliggare grad av säkerhet är att föredra, innan säkra slutsatser kan dras angående 

vad resultatet från prediktionen på den nekade mängden egentligen betyder. Ett 

möjligt tillvägagångsätt är att genomföra klusteranalys, på den grupp om 5407 

tidigare nekade som bedöms vara kreditvärdiga av vår modell, tillsammans med den 

bra gruppen och kontrollera för att dessa observationer inte bildar ett eget kluster i 

den bra gruppens dimensioner.  

Som nämndes under avsnitt 7.3 finns också ytterligare klassificeringstekniker att 

utvärdera. 
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Bilaga 1- Variabelförteckning  

Responsvariabel: 

 Inkasso (binär) 

Förklaringsvariabler: 

 Ålder (kontinuerlig) 

 Kön (binär) 

 Beviljad kredit (kontinuerlig) 

 Riskprognos (kontinuerlig) 

 Sökt kredit (kontinuerlig) 

 Antal krediter (kontinuerlig) 

 Taxerad förvärvsinkomst (kontinuerlig) 

 Antal frågor (kontinuerlig) 

 Civilstånd (nominal) 

 Medlemstid (kontinuerlig) 

 Betalningsanmärkning (nominal) 

 Inkomstdifferens (kontinuerlig) 

 Adresstyp (nominal) 

 Nolltaxerat (binär) 

 Kreditproportion (kontinuerlig) 

 Län (nominal) 

Identifikationsvariabler: 

 KundNr 

 PersonNr 

 ID 

  



ii 
 

Bilaga 2 – Konfidensintervall och Chi-två test för gruppskillnader 

Tester för analys av gruppskillnader presenteras i tabellerna nedan. Om inget annat 

anges är det fråga om t-test för skillnader mellan medelvärden. Observera att 

könsvariabeln saknas för den nekade gruppen, och att inget test genomfördes för 

variabeln ”Län”. 

 
Ålder 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,000 

    

 
Kön (Chi-två test) 

 
Bra mot dålig     

p-värde 0,8700     

    

 
Beviljad kredit 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,000 

    

 
Riskprognos 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,230 

    

 
Sökt kredit 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,003 0,000 0,080 

    

 
Antal krediter 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,000 

    

 
Taxerad förvärvsinkomst 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,000 

    

 
Antal frågor 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,000 

    

 
Civilstånd (Fishers exakta test) 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,001 0,001 0,082 
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Medlemstid 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,168 0,000 0,000 

        

 
Betalningsanmärkning (Fishers exakta test) 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,001 0,001 0,412 

        

 
Inkomstdifferens 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,000 0,000 0,000 

    

 
Adresstyp (Fishers exakta test) 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,001 0,001 0,381 

    

 
Nolltaxerat (Chi-två test) 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,001 0,001 0,001 

    

 
Kreditproportion 

 
Bra mot dålig Bra mot nekad Dålig mot nekad 

p-värde 0,001 0,120 0,001 
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Bilaga 3 – Frekvenstabeller för den deskriptiva analysen 

 

Ålder 

 

Kön 

Bra Inkasso Nekad 

Män 

Procent Antal 

69.6 % 26266 
 

Män 

Procent Antal 

69.4 % 161 
 

Män 

Procent Antal 

- - 
 

Kvinnor 

Procent Antal 

30.4 % 11475 
 

Kvinnor 

Procent Antal 

30.6 % 72 
 

Kvinnor 

Procent Antal 

- - 
 

 

Beviljad kredit (i tusen kronor) 

Bra Dålig Nekad 

Medel Sd Min Max 

101 167 0 6619 
 

Medel Sd Min Max 

163 203 0 1195 
 

Medel Sd Min Max 

74 160 0 3644 
 

 

Riskprognos 

Bra Dålig Nekad 

Medel Sd Min Max 

2 6 0 91 
 

Medel Sd Min Max 

22 27 0 86 
 

Medel Sd Min Max 

18 25 0 94 
 

 

Sökt kredit i tusen kronor 

Bra Dålig Nekad 

Medel Sd Min Max 

19 15 0 370 
 

Medel Sd Min Max 

16 15 0 50 
 

Medel Sd Min Max 

19 14 0 100 
 

 

Antal krediter 

Bra Dålig Nekad 

Medel Sd Min Max 

3 3 0 29 
 

Medel Sd Min Max 

4 4 0 23 
 

Medel Sd Min Max 

2 3 0 28 
 

 

Taxerad förvärvsinkomst i tusen kr 

Bra Dålig Nekad 

Medel Sd Min Max 

322 209 0 9504 
 

Medel Sd Min Max 

210 144 0 981 
 

Medel Sd Min Max 

148 221 0 1222 
 

 

Bra Dålig Nekad 

Medel Sd Min Max 

52 16 19 96 

 

Medel Sd Min Max 

47 14 19 85 
 

Medel Sd Min Max 

41 15 18 92 
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Antal frågor 

Bra Dålig Nekade 

Medel Sd Min Max 

2 3 0 71 
 

Medel Sd Min Max 

9 12 0 132 
 

Medel Sd Min Max 

3 5 0 74 
 

 

Civilstånd kod 

Accepterade, ej inkasso Inkasso Nekade 

1 

Procent Antal 

34.29 % 12943 
 

1 

Procent Antal 

45.92 % 107 
 

1 

Procent Antal 

48.03 % 3713 
 

2 

Procent Antal 

36.28 % 13691 
 

2 

Procent Antal 

22.75 % 53 
 

2 

Procent Antal 

26.52 % 2050 
 

3 

Procent Antal 

0 0 
 

3 

Procent Antal 

0 0 
 

3 

Procent Antal 

0 0 
 

4 

Procent Antal 

13.84 % 5225 
 

4 

Procent Antal 

18.03 % 42 
 

4 

Procent Antal 

13.93 % 1077 
 

5 

Procent Antal 

4.52 % 1706 
 

5 

Procent Antal 

1.72 % 4 
 

5 

Procent Antal 

1.73 % 134 
 

7 

Procent Antal 

10.73 % 4049 
 

7 

Procent Antal 

9.87 % 23 
 

7 

Procent Antal 

8.74 % 676 
 

9 

Procent Antal 

0.31 116 
 

9 

Procent Antal 

1.72 % 4 
 

9 

Procent Antal 

1 % 77 
 

P 

Procent Antal 

0.03 11 
 

P 

Procent Antal 

0 0 
 

P 

Procent Antal 

0.05 % 4 
 

 

Medlemstid 

Bra Dålig Nekade 

Medel Sd Min Max 

12 12 1 30 
 

Medel Sd Min Max 

11 11 1 30 
 

Medel Sd Min Max 

3 6 0 24 
 

 

Inkomstdifferens 

Accepterade, ej inkasso Accepterade, inkasso Nekade 

Medel Sd Min Max 

11 240 1040 28546 
 

Medel Sd Min Max 

-15 31 -207 179 
 

Medel Sd Min Max 

-5 61 -414 3333 
 

 

Kreditproportion 

Accepterade, ej inkasso Accepterade, inkasso Nekade 

Kreditproportion Kreditproportion Kreditproportion 

Medel Sd Min Max 

0 0 0 2 
 

Medel Sd Min Max 

1 0 0 1 
 

Medel Sd Min Max 

0 0 0 4 
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Betalningsanmärkning 

Accepterade, ej inkasso Inkasso Nekade 

Betalningsanmärkning Betalningsanmärkning Betalningsanmärkning 

0 

Procent Antal 

97.96 % 37348 
 

0 

Procent Antal 

75.11 % 175 
 

0 

Procent Antal 

75 % 5810 
 

1 

Procent Antal 

0.63 % 239 
 

1 

Procent Antal 

15.45 % 36 
 

1 

Procent Antal 

17.93 % 1389 
 

2 

Procent Antal 

0.08 % 31 
 

2 

Procent Antal 

1.72 % 4 
 

2 

Procent Antal 

1.19 % 92 
 

3 

Procent Antal 

0.05 % 17 
 

3 

Procent Antal 

0.43 % 1 
 

3 

Procent Antal 

1.37 % 106 
 

4 

Procent Antal 

0.27 % 102 
 

4 

Procent Antal 

7.30 % 17 
 

4 

Procent Antal 

4.31 % 334 
 

5 

Procent Antal 

0.01 % 4 
 

5 

Procent Antal 

0 % 0 
 

5 

Procent Antal 

0.21 % 16 
 

 

Adresstyp 

Accepterade, ej inkasso Inkasso Nekade 

Adresstyp Adresstyp Adresstyp 

0 

Procent Antal 

97.96 % 36660 
 

0 

Procent Antal 

87.12 % 203 
 

0 

Procent Antal 

88.07 % 6827 
 

1 

Procent Antal 

0.72 % 274 
 

1 

Procent Antal 

3.86 % 9 
 

1 

Procent Antal 

2.33 % 181 
 

2 

Procent Antal 

0.00 % 0 
 

2 

Procent Antal 

0.00 % 0 
 

2 

Procent Antal 

0.35 % 27 
 

3 

Procent Antal 

2.14 % 806 
 

3 

Procent Antal 

9.02 % 21 
 

3 

Procent Antal 

9.25 717 
 

4 

Procent Antal 

0.00 % 1 
 

4 

Procent Antal 

0.00 % 0 
 

4 

Procent Antal 

0.00 % 0 
 

 

Nolltaxat 

Accepterade, ej inkasso Inkasso Nekade 

Nolltaxerat Nolltaxerat Nolltaxerat 

0 

Procent Antal 

98.61 % 37218 
 

0 

Procent Antal 

87.98 % 205 
 

0 

Procent Antal 

75.50 % 5853 
 

1 

Procent Antal 

1.39 % 523 
 

1 

Procent Antal 

12.02 % 28 
 

1 

Procent Antal 

24.50 % 1899 
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Bilaga 4 – Kompletterande diagram och tabeller från resultatdelen 

Mått för prediktionskvalitet för val träddjup från den utvärderingen av beslutsträd i 

5.1.2.3. 

 

 

 

 

Mått för prediktionskvalitet för val av selektionsmetod från den logistiska 

regressionen i 5.1.4. 

 

 

Här presenteras resultaten av Wald-testen för de förklarande variablerna från den 

logistiska regressionsmodellen från 5.1.4.  

Variabel Frihetsgrader Wald Chi-två P-värde 

Adresstyp 2 926,2265 < 0,0001 

Ålder 1 0,8436 0,3584 

Antal frågor 1 840,1657 < 0,0001 

Antal krediter 1 32,287 < 0,0001 

Betalningsanmärkning 5 953,5325 < 0,0001 

Beviljad kredit 1 26,9396 < 0,0001 

Civilstånd 6 207,5454 < 0,0001 

Inkomstdifferens 1 100,889 < 0,0001 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Accuracy TPR TNR TPR1 AUC

Backward

Forward

Stepwise

Modell Accuracy TPR TNR TPR1 AUC 

Djup = 20 91,73% 94,36% 88,92% 77,99% 95,85% 

Djup = 10 91,73% 94,36% 88,92% 77,99% 95,85% 

Djup = 6 91,73% 94,36% 88,92% 77,99% 95,85% 

Djup = 5 91,85% 93,85% 89,72% 74,00% 94,49% 

Djup = 3 88,23% 85,16% 91,53% 62,05% 92,85% 
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Kön 1 0,9428 0,3316 

Länskod 1 5,3258 0,021 

Medlemstid 1 6,7765 0,0092 

Nolltaxerat 1 619,3403 < 0,0001 

Proportion användna krediter 1 375,9995 < 0,0001 

Sökt kredit 1 165,2475 <0,0001 

Taxerad förvärvsinkomst 1 702,9005 < 0,0001 

Riskprognos 1 636,0957 < 0,0001 

 

Variable importance från det bästa beslutsträdet i 5.1.2.4 

Variabel Vikt Roll Regler 

Antal frågor 1 Input 1 

Riskprognos 0,5806 Input 5 

Taxerad förvärvsinkomst 0,3933 Input 1 

Betalningsanmärkning 0,3896 Input 2 

Medlemstid 0,1922 Input 1 

Nolltaxerat 0,1678 Input 1 

Adresstyp 0,1541 Input 2 

Sökt kredit 0 Förkastad 0 

Civilstånd 0 Förkastad 0 

Inkomstdifferens 0 Förkastad 0 

Ålder 0 Förkastad 0 

Antal krediter 0 Förkastad 0 

Beviljad kredit 0 Förkastad 0 

Proportion användna krediter 0 Förkastad 0 

Länskod 0 Förkastad 0 

Kön 0 Förkastad 0 
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BILAGA 5 – SMOTE Exempel 

Exempel 1: SMOTE - nominala variabler 

För att underlätta förståelsen för hur omröstningsprocessen går till i skapandet av 

syntetiska observationer (SMOTE), beskrivs här ett exempel; 

Låt oss föreställa oss att vi har en slumpmässigt vald observation och två närmsta 

grannar (3 observationer totalt), vilka innehåller en nominal variabel, Z, med tre 

nivåer; A, B och C. För att avgöra vilket värde (A, B eller C) den nya syntetiska 

observationen skall erhålla för Z, tas en majoritetsomröstning mellan de tre 

observationerna.  Låt oss anta att två av observationerna har värdet C, och en har 

värdet A. Eftersom att värdet C utgör en majoritet (2/3) får den nya syntetiska 

observationen värdet C på variabeln Z.  
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BILAGA 6 - Beräkningar för prediktionsjämförelser 

Beräkning från 5.2.3: 

Vår modell: 

 [TN] Rättklassade BRA kunder: (0,9591*5076) + (0,9591*37741) = 

41065,7847 

 [FN] Felklassade BRA kunder: (0,0555*2407)+(0,0409*37741) = 1677,1954 

 [TP] Rättklassade DÅLIGA kunder: (0,9445*233)+(0,9445*2407) = 2493,48 

 [FP] Felklassade DÅLIGA kunder: (0,0409*5076)+(0,0555*233) = 220,5399 

 

 Ackuratess = (41066 + 1677)/(41066+1677+2494+221)=0,9403 ~ 94.03 % 

 

Nuvarande beslutsmall: 

 [TN]Rättklassade BRA kunder: 37741 = 37741 

 [FN] Felklassade BRA kunder: (0,9591*5076) + (0,0555*2407) = 5001,9801 

 [TP] Rättklassade DÅLIGA kunder: (0,9445*2407) + (0,0409*5076) = 

2481,0199 

 [FP] Felklassade DÅLIGA kunder: 233 = 233 

 

 Ackuratess = (37741 + 2481)/(37741+2495+5002+233)=0,8846 ~88.46 % 
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BILAGA 7 – KOD 

1. Deskriptiv statistik, histogram (SAS/R) 

Exempel;  

 Bra kund 

 Variabel = Ålder 

PROC IML WORKSPACE=200000000000; 

RUN ExportDataSetToR("GOOD", "RDataFrame" ); 

SUBMIT / R; 

 

png(file="C:/Deskreptiv/20130523/Ålder_bra.png", bg="transparent") 

 

h1 <- hist(RDataFrame$Alder, breaks=20) 

h1$density = h1$counts/sum(h1$counts) 

plot(h1,freq=F,xlim=c(0,100), ylim=c(0,0.15), ylab="", xlab="", density=10, 

main="", las=1, cex.axis=1.7) 

mtext(text="Andel", las=1,side=3,outer = FALSE, line=1,adj=-0.10, cex=1.7) 

 

legend("topright", c("BRA"), cex=1.5, lwd=1) 

 

dev.off() 

 

ENDSUBMIT; 

QUIT; 

 

2. Random undersampling (SAS) 

Exempel;  

 70 % random undersampling 

proc surveyselect data=GOOD 

 out=good_70 

 method=SRS 

 seed=12345678 

 samprate=0.70 

 ; 

run; 
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3. SMOTE (SAS/R) 

PROC IML WORKSPACE=200000000000; 

RUN ExportDataSetToR("UC_model_0403", "RDataFrame" ); 

SUBMIT / R; 

 library(DMwR) 

 Kon<- as.numeric(RDataFrame$k_n) 

 Kon<- factor(Kon) 

 Alder <- as.numeric(RDataFrame$alder) 

 Inkasso <- as.numeric(RDataFrame$Inkasso) 

 Inkasso <- factor(Inkasso, c(0,1)) 

 UCScorePoang <- RDataFrame$uc_scorePo_ng 

 SoktKredit<- as.numeric(RDataFrame$uc_s_ktKredit) 

 BeviljadKredit <- as.numeric(RDataFrame$uc_beviljadeKrediter) 

 AntalKrediter <- as.numeric(RDataFrame$uc_antalKrediter) 

 TaxeradForvarvsinkomst <- 

as.numeric(RDataFrame$uc_taxeradF_rvarvsinkomst) 

 SkattBelopp <- as.numeric(RDataFrame$uc_skattBelopp) 

 SammanraknadInkomst <- 

as.numeric(RDataFrame$uc_sammanr_knadInkomst) 

 InkomstDifferens <- SammanraknadInkomst-TaxeradForvarvsinkomst 

 LansKod <- as.numeric(RDataFrame$L_nNamn) 

 LansKod <- factor(LansKod) 

 CivilStand <- as.numeric(RDataFrame$Civilst_ndKod) 

 CivilStand <- factor(CivilStand) 

 Medlemstid <- as.numeric(RDataFrame$Medlemstid) 

 BetalningsAnmarkning <- 

as.numeric(RDataFrame$Betalnings_anmarkning) 

 BetalningsAnmarkning <- factor(BetalningsAnmarkning) 

 AdressTyp <- as.numeric(RDataFrame$AdressTyp_Kod) 

 AdressTyp <- factor(AdressTyp) 

 Nolltaxerat <- as.numeric(RDataFrame$Nolltaxerat) 

 Nolltaxerat  <- factor(Nolltaxerat) 

 PropAnvandnaKrediter <- 

as.numeric(RDataFrame$Proportion_anvanda_krediter) 

 AntalFragor <- as.numeric(RDataFrame$uc_antalFr_garTotal)  

 AntalFordringsagare <- 

as.numeric(RDataFrame$uc_antalFodrings_gare) 

 

Data <- data.frame(Kon, Alder, CivilStand, Medlemstid, UCScorePoang, 

SoktKredit, BeviljadKredit, AntalKrediter, TaxeradForvarvsinkomst, 

InkomstDifferens, BetalningsAnmarkning, LansKod, AdressTyp, Nolltaxerat, 

PropAnvandnaKrediter, AntalFragor, Inkasso) 

 

SMOT10 <- SMOTE(Inkasso ~ ., Data ,perc.over=1750, perc.under=0, k=5) 

SMOT20 <- SMOTE(Inkasso ~ ., Data ,perc.over=4100, perc.under=0, k=5) 

SMOT30 <- SMOTE(Inkasso ~ ., Data ,perc.over=7000, perc.under=0, k=5) 

SMOT40 <- SMOTE(Inkasso ~ ., Data ,perc.over=10800, perc.under=0, k=5) 

SMOT50 <- SMOTE(Inkasso ~ ., Data ,perc.over=15900, perc.under=0, k=5) 

 

ENDSUBMIT; 

RUN ImportDataSetFromR("SMOTE10", "SMOT10" ); 

RUN ImportDataSetFromR("SMOTE20", "SMOT20" ); 

RUN ImportDataSetFromR("SMOTE30", "SMOT30" ); 

RUN ImportDataSetFromR("SMOTE40", "SMOT40" ); 

RUN ImportDataSetFromR("SMOTE50", "SMOT50" ); 

QUIT; 
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4. Makro 1: Uträkning av AUC (SAS) 

/* MAKRO1: Uträkning av Area Under Curve (ROC) */ 

%macro AUC( dsn, Target, score, AUC_namn, Modell_namn); 

ods select none; 

ods output WilcoxonScores=WilcoxonScore; 

proc npar1way wilcoxon data=&dsn ; 

     where &Target^=.; 

     class &Target; 

     var  &score; 

run; 

ods select all; 

 

data &AUC_namn; 

    set WilcoxonScore end=eof; 

    retain v1 v2 1; 

    if _n_=1 then v1=abs(ExpectedSum - SumOfScores); 

    v2=N*v2; 

 Modell=&Modell_namn; 

    if eof then do; 

       d=v1/v2; 

       Gini=d * 2;    AUC=d+0.5;     

       put AUC=  GINI=; 

       keep Modell AUC Gini; 

     output; 

   end; 

run; 

%mend; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

5. Makro 2, 3 & 4: Räknar ut Accuracy, Precision, Recall, TNR, TPR och 

TPR1 (SAS) 

/* MAKRO2: Erhåller (radvis) TP, FP, TN, FN */ 

%macro Calc_1(data, measures); 

data &measures; 

 set &data; 

if F_INKASSO=I_INKASSO AND I_INKASSO=1 then TP=1; 

else TP=0; 

if F_INKASSO ne I_INKASSO AND I_INKASSO=1 then FP=1; 

else FP=0; 

if F_INKASSO=I_INKASSO AND I_INKASSO=0 then TN=1; 

else TN=0; 

if F_INKASSO ne I_INKASSO AND I_INKASSO=0 then FN=1; 

else FN=0; 

 

if ID>37462 AND ID<37697 AND F_INKASSO=1 AND F_INKASSO=I_INKASSO AND 

I_INKASSO=1 then TP1=1; 

else TP1=0; 

if ID>37462 AND ID<37697 AND F_INKASSO=1 AND F_INKASSO ne I_INKASSO AND 

I_INKASSO=0 then FN1=1; 

else FN1=0; 

 

keep TP FP TN FN TP1 FN1; 

run; 

%mend; 

/* MAKRO3: Räknar ut SUMMAN av MAKRO1 */ 

%macro Calc_2(data, tabellnamn); 

proc sql; 

create table &tabellnamn 

as select sum(TP) as TP , sum(FP) as FP , sum(TN) as TN, sum(FN) as FN, 

sum(TP1) as TP1, sum(FN1) as FN1  

from &data;   

run; 

quit; 

%mend; 

/* MAKRO4: Räknar ut Accuracy, Precision, Recall, TNR, TPR och TPR1) */ 

%macro Calc_3(data, Modell_namn, Resultat); 

data &Resultat; 

 set &data; 

 Modell=&Modell_namn; 

 Precision=TP/(TP+FP); 

 Recall=TP/(TP+FN); 

 Accuracy= (TP + TN)/(TP+TN+FP+FN); 

 TPR= TP/(TP+FN); 

 TNR= TN/(TN+FP); 

 TPR1= TP1/(TP1+FN1); 

 if Accuracy='' then Accuracy=0; 

 if Precision='' then Precision=0; 

 if Recall='' then Recall=0; 

 if TPR='' then TPR=0; 

 if TNR='' then TNR=0; 

 if TPR1='' then TPR1=0; 

 drop TP FP TN FN TP1 FN1; 

run;  

%mend; 
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6. Makro 5: Slår ihop ’mängderna med mått’ och ’AUC mängden’ (SAS) 

/* MAKRO5: Slå ihop "MEASURE" med "AUC" */ 

%macro Auc_Measure_join(Measure_data, AUC_data, nydata); 

data &nydata; 

 merge &Measure_data &AUC_data; 

 by Modell; 

run; 

%mend;  

 

7. Makro 6: Slår ihop olika alla (3 i det här exemplet) utvärderade modeller 

till samma tabell (SAS) 

/* MAKRO6: Slå ihop ALLA 3 i samma tabell */ 

%macro Join_Comp_data3(data1, data2, data3, JoinCompData3); 

data &JoinCompData3; 

 set &data1 &data2 &data3; 

run; 

%mend; 

 

8. Exempel: Läsa in data från en tabell/databas (SAS/SQL) 

/* 1.1 Läs in data från Databas 1 */ 

proc sql;                                                                        

connect to odbc (DSN="" user="" pwd="");                             

create table X as select * from connection to odbc(select * from Y where  

uc_taxeradFörvarvsinkomst>=0 OR 

uc_scorePoäng>=0 OR 

uc_datum >=0 

);  

quit; 
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9. Variabelformatering (SAS) 

 1. Variabel = Medlemstid 

/* 1.4 Skapa variabel "Medlemstid" */ 

data YearAsMember; 

 set UC_accepted2; 

numDate = datepart(Medlemsdatum); 

TDate='01jun2013'd; 

format numDate date9.; 

format Tdate date9.; 

Medlemstid = yrdif(Numdate, TDate, 'Actual'); 

Medlemstid= round(Medlemstid); 

 

if (faktureringsNiv_='Huvudkonto') && (Medlemstid<0.000001) then 

Medlemstid=30;  

 

keep personNr kundNr Medlemstid; 

run; 

 

 2. Variabel = Betalningsanmärkning 

/* Frekvenstabell för att undersöka unika värden i textfält */ 

 

proc freq data=X; 

tables uc_betalningsanm_rkningar; 

run; 

 

/* Sökfuntioner för att diskretisera ny nominal variabel */ 

data UC_model; 

 set UC_model; 

got_value_T = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"utmätningsbara"); 

got_value_M = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"missbrukat"); 

got_value_S1 = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"sanering"); 

got_value_S2 = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"skuldsanering"); 

got_value_K1 = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"konkurs"); 

got_value_K2 = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"försattes"); 

got_value_N = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"näringsförbud"); 

got_value_B1 = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"betalningsanmärkning"); 

got_value_B2 = indexw(uc_betalningsanm_rkningar,"betalningsanmärkningar"); 

 

if uc_betalningsanm_rkningar eq '' then Betalnings_anmarkning=0; 

if got_value_T=49 then Betalnings_anmarkning=1; 

if got_value_M=72 then Betalnings_anmarkning=2; 

if got_value_S1=28 OR got_value_S2=37 OR got_value_S2=42 then 

Betalnings_anmarkning=3;  

if got_value_K2=27 then Betalnings_anmarkning=3;  

if got_value_B1=12 OR got_value_B2=36 then Betalnings_anmarkning=4; 

if got_value_N=30 then Betalnings_anmarkning=5; 

run; 
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 3. Variabel =  (i) Proportion använda krediter 

   (ii) Nolltaxerat 

   (iii) Adresstyp 

data UC_model_denied3; 

 set UC_model_denied2; 

 Proportion_anvanda_krediter = 

utnyttjadeKrediter/beviljadeKrediter; 

 if beviljadeKrediter=0 then Proportion_anvanda_krediter=0; 

 

 if inkomstuppgifter ne '' then Nolltaxerat=1; 

 else Nolltaxerat=0; 

 

 if adressTyp eq '' then AdressTyp_Kod=0; 

 else if adressTyp='S' then AdressTyp_Kod=1; 

 else if adressTyp='U' then AdressTyp_Kod=2; 

 else if adressTyp='C' then AdressTyp_Kod=3; 

 else if adressTyp='B' then AdressTyp_Kod=4; 

 else if adressTyp='P' then AdressTyp_Kod=5; 

 else if adressTyp='F' then AdressTyp_Kod=6; 

drop adressTyp;   

run;  
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