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Abstract 
The market for streaming services is growing rapidly. With a growing number of subscribers, 

companies are now looking for efficient ways to find which underlying effects that has effect on 

when a subscriber will churn. The purpose for this paper is to with the use of viewings per month, 

type of package and number of packages in the time period see if the risk for churn differs between 

the groups. 

The data contains information about all started subscription for four different types of subscription-

based-packages for a single streaming company. Information about all subscribers starting dates are 

known. Due to the fact that not every subscriber has churned at the end of the study, the data is 

partially censored. We use Cox proportional hazard model to handle this problem. Multiple failure 

models are used because some subscribers have multiple subscriptions during the study.  

The study shows that with increased activity on the site, the risk for churn increases for all four 

different types of packages. Kwong-Kay Wong’s (2011) study shows that a subscriber who has 

changed its plan to a more optimal one has a lower risk of churn. In their study the switch of plan 

was to a known better plan. In our study we see that most subscribers who return after churn comes 

back to the same type of package that they left, and the results will therefore be interpreted 

differently. A subscriber who has his second or third subscription in package 4 has an increased risk 

of churn if they have the same amount of activity on the website compared to if it would have been 

the subscribers first subscription. We also find that package 4 has an increased risk of churn 

compared to the risk of package 1, given that the two subscribers have the same amount of activity. 

 

 

 

 

 

  



 

  

Sammanfattning 
Marknaden för streamingtjänster växer i snabb takt. Därför eftersöks sätt för att på ett korrekt sätt ta 

reda på om det finns bakomliggande faktorer till att en abonnent avslutar sitt abonnemang vid en 

viss tidpunkt. 

Syftet med uppsatsen ligger i att analysera när en abonnent avslutar sitt abonnemang. Samtliga 

startpunkter för abonnemangen är kända men inte alla abonnemang har vid studiens slut avslutats. 

Med anledning av detta väljs överlevnadsanalys då denna har möjlighet att hantera censurering och 

även jämföra risken att avsluta sitt abonnemang med hjälp av förklarande variabler. Då det finns 

abonnenter som har avslutat sina konton mer än en gång kommer överlevnadsanalyser som tar 

hänsyn till multipla händelser att användas. 

Resultaten från studien visar att ökad tittning leder till ökad risk för churn för samtliga 

abonnemangstyper som undersökts i denna studie. Kwong-Kay Wong (2011) påvisar att en abonnent 

som bytt abonnemang till ett mer passande abonnemang har en lägre risk för churn. Då de flesta 

abonnenter som efter churn återkommit, kommer tillbaka till samma abonnemangstyp kan inte 

samma slutsatser dras. För abonnemangstyp 4 ökar risken för churn om abonnenten har 

abonnemangstypen som sitt andra eller tredje abonnemang, jämfört med om abonnemanget varit 

abonnentens första abonnemang i ordningen. Abonnemangstyp 4 har en ökad risk för churn jämfört 

med abonnemangstyp 1 givet att abonnenterna har tittat lika mycket. Resultaten säkerställs genom 

användning av LASSO.  

  



 

 

Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven inom ämnet Statistik för Statistik och Dataanalysprogrammet vid 

Linköpings universitet.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare som gett oss snabba svar och visat stort engagemang. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Bertil Wegmann som alltid funnits tillgänglig när frågor 

uppkommit.  

 

Linköping, maj 2016 

Josef Eriksson & Jonathan Wretström    



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Churn ............................................................................................................................................. 1 

1.2 Uppdragsgivare ............................................................................................................................. 1 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.4 Tidigare studier .............................................................................................................................. 2 

1.5 Etiska aspekter .............................................................................................................................. 2 

2 Datamaterial ......................................................................................................................................... 2 

2.1 Beskrivning av data ........................................................................................................................ 2 

2.2 Bearbetning av data ...................................................................................................................... 5 

2.3 Variabler för analys ....................................................................................................................... 6 

3 Metod ................................................................................................................................................... 6 

3.1 Kaplan – Meiers överlevnads funktion .......................................................................................... 6 

3.2 Cox regression ............................................................................................................................... 6 

3.2.1Maximum Likelihood samt Partial Likelihood ......................................................................... 7 

3.2.2 Proportionalitetsantagande för Cox regression ..................................................................... 7 

3.2.3 Överlevnadssannolikhet utan konkurrerade risk ................................................................... 8 

3.2.4 Cox proportional hazard modell ............................................................................................. 8 

3.2.5 Hasardkvot .............................................................................................................................. 8 

3.2.6 LASSO ...................................................................................................................................... 9 

3.3 Multiple Failure Model .................................................................................................................. 9 

3.3.1 Andersen-Gill ........................................................................................................................ 10 

3.3.2 Prentice-Williams-Peterson .................................................................................................. 10 

4 Resultat ............................................................................................................................................... 11 

4.1 Kaplan Meier: .............................................................................................................................. 11 

4.2 Cox regression ............................................................................................................................. 12 

4.2.1 Proportionalitetsantagande för Cox regression ................................................................... 12 

4.2.2 Cox Proportional Hazard utan LASSO ................................................................................... 13 

4.2.3 Cox Proportional Hazard med LASSO ................................................................................... 14 

4.3 Multiple Failure Model ................................................................................................................ 15 

4.3.1.1 Andersen Gill ..................................................................................................................... 15 

4.3.1.2 Andersen Gill med LASSO .................................................................................................. 16 

4.3.2 Prentice Williams Peterson .................................................................................................. 16 

5 Diskussion ........................................................................................................................................... 22 

6 Slutsats ............................................................................................................................................... 23 

Källor ...................................................................................................................................................... 24 



 

Bilagor .................................................................................................................................................... 26 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 26 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................. 26 

Bilaga 3 .................................................................................................................................................. 29 

Bilaga 4 .................................................................................................................................................. 30 

Bilaga 5 .................................................................................................................................................. 30 

Figur 1: Visualisering av tillgänglig data från de två tillgängliga dokumenten ........................................ 3 

Figur 2: Stapeldiagram över fördelning av antal abonnemang för unika abonnenter under 

tidsperioden ............................................................................................................................................ 4 

Figur 3: Fördelning av de fyra olika abonnemangstyperna för abonnenter ........................................... 4 

Figur 4: Histogram över tid i månader till churn för avslutade abonnemang ......................................... 5 

Figur 5: Kaplan-Meierskattning för ett abonnemangs livslängd i månader .......................................... 11 

Figur 6: Kaplan-Meierskattning över livslängd i månader med avseende på abonnemangstyp .......... 12 

Figur 7 Schoenfelds residualer för kontroll av Cox  propotoneliga antgadet för tittning över tid ........ 13 

 

Tabell 1: Egenframtagna variabler för beräkningar av multipla fel ........................................................ 9 

Tabell 2:Cox proportional - test för tdsvariabel .................................................................................... 12 

Tabell 3: Skattningar av risk för churn för Cox proportional med abonnemangstyp 1 som 

referensgrupp ........................................................................................................................................ 13 

Tabell 4 LASSO-skattningar för Cox proportional modell ...................................................................... 14 

Tabell 5: Skattningar av risk för churn för Cox proportional med abonnemangstyp 1 som 

referensgrupp och med användning av LASSO ..................................................................................... 14 

Tabell 6: Skattning av risk för churn för AG-modell med abonnemangstyp 1 som referensgrupp ...... 15 

Tabell 7: Skattningar av risk för churn för AG-modell med abonnemangstyp 1 som referensgrupp och 

med användning av LASSO .................................................................................................................... 16 

Tabell 8: Skattning av risk för churn genom PWP-modell för abonnemangstyp 1 med första 

abonnemanget i ordningen som referensgrupp ................................................................................... 16 

Tabell 9 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 1 med första abonnemanget i ordningen som 

referens ................................................................................................................................................. 17 

Tabell 10 Skattningar av risk för churn, PWP-modell för abonnemangstyp 1 med det första 

abonnemanget som referensgrupp och med användning av LASSO .................................................... 17 

Tabell 11: Skattning av risk för churn genom PWP-modell för abonnemangstyp 2 med första 

abonnemanget i ordningen som referensgrupp ................................................................................... 18 

Tabell 12 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 2 med första abonnemanget i ordningen som 

referens ................................................................................................................................................. 18 

Tabell 13 Skattningar av risk för churn, PWP-modell för abonnemangstyp 2 med det första 

abonnemanget som referensgrupp och med användning av LASSO .................................................... 18 

Tabell 14: Skattning av risk för churn genom PWP-modell för abonnemangstyp 3 med första 

abonnemanget i ordningen som referensgrupp ................................................................................... 19 

Tabell 15 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 3 med första abonnemanget i ordningen som 

referens ................................................................................................................................................. 19 

Tabell 16 Skattningar av risk för churn, PWP-modell för abonnemangstyp 3 med det första 

abonnemanget som referensgrupp och med användning av LASSO .................................................... 20 

Tabell 17: Skattningar av risk för churn för abonnemangstyp 4 PWP-modell ...................................... 20 

file:///Z:/Kandidatuppsats%20Churn%20för%20streamingtjänst_Rev_1.4.docx%23_Toc452505509


 

Tabell 18 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 4 med första abonnemanget i ordningen som 

referens ................................................................................................................................................. 21 

Tabell 19 Skattningar av förklaringsgraden för variablerna används för respektive variabel innan PWP-

modellen åter utförs för abonnemangstyp 4 med det första abonnemanget i ordningen som 

referensgrupp ........................................................................................................................................ 21 



1 
 

1 Inledning  
Streaming är ett begrepp som används för att förklara den process där en ljud- eller bildsignal 

överförs digitalt från en källa till en mottagare. Streaming innebär att man kan nyttja innehåll genom 

sin internetuppkoppling och innehållet tar därigenom inte någon plats i varken dator eller bokhylla. 

Streamingtjänster har blivit vanligt förekommande inom kategorierna film, tv och musik. En fördel 

med streaming – eller strömning som det ibland kallas på svenska- är att man inte behöver följa 

tidstablåer, utan man kan nyttja innehåll när det passar en själv som bäst.  

På marknaden för streamingtjänster finns det reklambaserade alternativ som inte kräver någon 

registrering och likt klassisk tv-tittning innebär reklamavbrott med jämna mellanrum. Andra 

streamingtjänster erbjuder abonnemangslösningar där abonnenterna tecknar abonnemang som 

löper månadsvis tills det att abonnenten väljer att avsluta sitt abonnemang. Den kategori som 

uppdragsgivaren tillhandhåller alternativ inom är olika typer av abonnemangslösningar för rörlig bild.  

Mellan 2014 och 2015 fördubblades andelen svenskar som betalar för strömmad film, tv och musik. 

Under denna tidsperiod har även tv-tittandet ökat med 25 minuter i snitt per dag, till en total tid om 

2 timmar och 35 minuter om dagen(TT, 2015). 

Thibaut och Kelley (1959) rapporterade om vikten av lojala kunder i ett företags kundkrets. De 

beskriver hur en person väger de vinster eller premier ett köp av en viss produkt innebär mot vad 

denne tycker att den förtjänar, samt mot övriga alternativ som finns på marknaden. De beskriver 

vidare hur en persons förväntade framtid som kund hos ett företag till stor del beror på vad det näst 

bästa alternativet ger för utfall. I samma stund som utfallet hos det befintliga företaget sjunker under 

utfallet bland alternativen, motiverar detta kunden att lämna företaget.  

Med ett ökande utbud av leverantörer för rörlig bild, är konkurrensen om konsumenterna hård. 

Konsumenterna har en stor valfrihet och till skillnad från många andra prenumerationsbaserade 

marknader är kontraktstiderna för abonnemangen oftast inte längre än månadsvisa. I takt med det 

ökade medlemsantalet eftersöks metoder för att på ett korrekt sätt ta reda på när och om det finns 

bakomliggande faktorer till att en abonnent avslutar sitt abonnemang.  

1.1 Churn 
Churn är ett centralt begrepp genom hela uppsatsen. Churn är ett begrepp som främst förekommer 

bland aktörer på prenumerationsbaserade marknader. Churn inträffar då en abonnent väljer att 

avsluta sin prenumeration hos en leverantör och är en term som idag används även på marknader 

utöver prenumerationsbaserade, men blir där svårare att definiera. När det i denna rapport hänvisas 

till churn är det ett avslutat abonnemang som det syftar till. 

1.2 Uppdragsgivare  
Uppdragsgivaren är en av Sveriges större streamingaktörer och tillhandahåller sedan flera år tillbaka 

ett flertal produkter inom segmentet streaming. Den produkt som behandlats inom denna uppsats är 

en abonnemangsprodukt med ett flertal olika abonnemangstyper. Uppdragsgivaren vill vara anonym 

och därför kommer de faktiska namnen på abonnemangstyperna att ändras till abonnemangstyp 1, 

2, 3 och 4. 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen ligger i att analysera churn hos uppdragsgivarens abonnenter. Målet med 

uppsatsen, är att med hjälp av egenskaper hos uppdragsgivarens abonnenter, förklara risken för att 

en abonnent churnar. Specifikt söker vi svar på följande frågeställningar: 

 Påverkar mängden tittande risken för churn? 

 Finns det skillnader i churn beroende på abonnemangstyp? 

 Påverkar antalet abonnemang för en abonnent risken för churn? 

1.4 Tidigare studier 
Marknaden för streamingtjänster är relativt ny och arbeten på ämnet har därför inte varit lätt att 

hitta. Det vanligaste tillvägagångssättet är att räkna ut abonnenternas värde under sin livstid. Denna 

metod skulle inte ha möjlighet att besvara våra frågeställningar. En marknad där abonnemang varit 

vanligt förekommande en längre tid är marknaden för telefonoperatörer. Denna marknad är den 

marknad som vi ser som mest jämförbar med denna studie.    

Kwong-Kay Wong (2011) har valt att analysera faktisk data från ett kanadensiskt telekomföretag, 

istället för att som i många tidigare rapporter använda sig av enkäter. I rapporten dras, genom 

användning av Cox regression, slutsatsen att företag bör ge incitament för att uppmuntra befintliga 

kunder att behålla sina abonnemang. I rapporten dras dessutom slutsatsen att en person som någon 

gång under den undersökta 44-månadersperioden bytt sin plan till en mer optimal prisplan, har en 

22,3% lägre risk att churna än en person som haft samma plan under hela perioden.  

L.J.S.M. Alberts (2006) beskriver i sin rapport om churn för abonnenter hos Vodafone i Holland om 

fördelarna med att använda sig av överlevnadsanalys då denna ser till individers beteende över tid. 

Fortsättningsvis förklaras även att man med hjälp av de förlängda Cox proportionerliga modellerna 

dessutom kan ta fram specifika egenskaper hos en individ vid en specifik tidpunkt. Alberts(2006) 

skriver även att överlevnadsanalyser lämpar sig väl för ofullständig data då dessa har möjlighet att ta 

hänsyn till olika typer av censureringar.   

Sun och Cotton (2010) drar i sin rapport slutsatsen att om återkommande händelser kan inträffa bör 

dessa tas med i beräkningen genom användning av antingen Andersen-Gill eller Prentice-Williams-

Peterson-modell. Vidare förklarar de att även om de inte får ut några signifikanta skillnader mellan 

händelserna bör dessa analyseras då de i sig visar på vilken typ av data som studeras.       

1.5 Etiska aspekter 
Abonnenterna har i samband med registrering lämnat samtycke till att uppdragsgivaren använder 

information om användning för statistiska- och analysändamål.  

ID-variabeln e-postadress kodas om för att hålla abonnenterna anonyma i arbetet. 

2 Datamaterial 
I detta avsnitt förklaras tillgänglig data samt den bearbetning som varit nödvändig för att kunna 

utföra önskade analyser. 

2.1 Beskrivning av data 
Data från uppdragsgivaren över abonnemang är månadsvis under perioden januari 2014 till januari 

2016. Abonnemangen förnyas månadsvis. Dokumentet ”Tittningshistorik” visar vad abonnenterna 

använder tjänsten till. I detta dokument ges information som kopplar samman abonnent med vilken 

programtitel denne tittat på, samt vilken genre titeln tillhör. Information finns även för längden på 
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tittning samt vilket datum tittningen skedde samt. Utöver data för tittningshistorik finns även 

dokumentet ”Paketinformation” som visar på samtliga abonnemang som varit aktiva någon gång 

under tidsperioden. Ur detta dokument finns information om varje abonnents abonnemangstyp samt 

abonnemangslängden för det berörda abonnemanget. E-post kodas om till ID och finns att tillgå i 

båda dokumenten och det är genom denna som informationen från dokumenten förs samman. I 

figur 1 visas de två datamaterial som tillsammans utgör den data som finns tillgänglig. 

 

 

Figur 1: Visualisering av tillgänglig data från de två tillgängliga dokumenten 

En abonnent har efter churn möjlighet att byta abonnemangstyp, komma tillbaka till samma 

abonnemangstyp eller inte komma tillbaka alls. Det finns abonnemang som vid studiens slut inte är 

avslutade. I figur 2 visas fördelningen över det totala antalet abonnemang som respektive abonnent 

tecknat under den studerade tidsperioden.  
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Figur 2: Stapeldiagram över fördelning av antal abonnemang för unika abonnenter under tidsperioden 

Ur figur 2 ses att majoriteten av abonnenterna endast haft ett abonnemang under tidsperioden. 13,5 

procent har haft två abonnemang och fyra procent har haft tre eller fler abonnemang under 

tidsperioden. Det fyra abonnemangstyper som undersöks och fördelningen över dessa visas i figur 3.  

 

Figur 3: Fördelning av de fyra olika abonnemangstyperna för abonnenter 

Majoriteten av abonnemangen är av abonnemangstyp 3. Denna abonnemangstyp utgör 58 % av det 

totala antalet abonnemang som startats under tidsperioden. Abonnemangstyp 4 är den minst 

förekommande abonnemangstypen och utgör 1 % av det totala antalet abonnemang. I figur 4 visas 

abonnemangslängden i månader för de avslutade abonnemangen som finns i data.  
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Figur 4: Histogram över tid i månader till churn för avslutade abonnemang 

Utifrån figuren ses att mer än 40 % av churn för abonnemangen sker när abonnemangen varit aktiva i 

mellan två och tre månader. Efter ett års abonnemangstid har i stort sett samtliga abonnemang 

avslutats. De abonnemang som varit aktiva längst, och har avslutats, har haft en livslängd på 23 

månader. 

2.2 Bearbetning av data 
Data för tittning innehåller samtliga tittningar under tidsperioden. Arbetet har till syfte att analysera 

hur abonnenters risk för churn skiljer sig åt. Av den anledningen tas anställda på streamingtjänsten 

och andra gratisanvändare bort från datamaterialet då de inte aktivt sökt sig till tjänsten, samt att de 

inte har några incitament att churna sina konton. Varje gång en abonnent pausar en tittning för att 

sedan återuppta denna igen registreras som två tittningar. Med anledning av detta sorteras data för 

att endast en tittning per abonnent, programtitel och dag är möjligt. Observationer utan speltid 

behålls då dessa visar på en abonnents aktivitet samt att det berörda företaget under en period haft 

problem att registrera speltid för datainsamling. Då tittningshistoriken för respektive abonnent är 

varierande ses enda möjligheten att koppla information från dokumentet ”Tittningshistorik” till 

”Paketinformation” med en genomsnittlig tittning till en abonnents givna abonnemang. Variabeln 

tittning räknas ut genom att summera tittningen för respektive månad och räkna ut ett snitt för 

tittning per månad för respektive abonnemang för en abonnent som startas under tidsperioden. Stor 

vikt lades på att säkerställa att tittningen överensstämde med det givna abonnemanget för 

abonnenter med multipla abonnemang under tidsperioden.   

Då en abonnent under tidsperioden kan ha flera abonnemang, tas variabeln ”Count” fram. Denna ger 

ett överensstämmande värde beroende på vilket abonnemang i ordningen abonnemanget gäller för 

en given abonnent. I och med att vi vill jämföra riskerna för de olika abonnemangstyperna sätts 

starttiden för samtliga abonnenters första abonnemang till tidpunkt 0. Har en abonnent ett andra 

abonnemang startar detta månaden efter det att det första avslutats. Riskerna för churn kommer att 

jämföras för de olika abonnemangstyperna med abonnemangstyp 1 som referensgrupp. Anledningen 

till att abonnemangstyp 1 väljs som referensgrupp är då denna abonnemangstyp innehåller utbudet 

från samtliga abonnemangstyper. Utöver dessa variabler finns även en variabel som visar på om 

abonnemanget är aktivt eller churnat. Närmare förklaring av de tillgängliga variablerna finns 

förklarade i bilaga 1. 
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Abonnenter som startat sina konton innan den 1a januari 2014 bortses från i och med att inte 

fullständig tittningshistorik finns för dessa abonnenter. En abonnemangstyp är vid den undersökta 

periodens slut fortfarande så pass nytt att ingen av dessa abonnenter hunnit churna. I och med att 

dessa abonnenter utifrån överlevandsanalysen inte har någon risk för churn sorteras 

abonnemangstypen bort ur datamaterialet.  

2.3 Variabler för analys 
De variabler som analyseras i studien är som tidigare nämnts i avsnitt 2.2. Tittning per månad kopplas 

till respektive abonnents abonnemang. Count används för att se vilket abonnemang i ordningen ett 

givet abonnemang är, samt dummy-variabler för de olika abonnemangstyperna.  

3 Metod 
I följande kapitel kommer modellval samt metoderna för dessa att presenteras. Vi tar upp det 

bakomliggande arbete som utförs för att på ett korrekt sätt kunna analysera resultaten. Detta utförs 

med hjälp av variabelselektionsmetoden LASSO. Därefter följer enklare överlevnadsmodeller i form 

av Kaplan-Meier skattning, och en Cox proportional hazard modell. Vidare utförs modifieringar av 

Cox proportional hazard för möjlighet att ta hänsyn till multipla churn för en och samma abonnent. 

Överlevnadsanalys lämpar sig när det gäller att analysera en abonnents livslängd. Livslängden räknas 

ut genom att se hur länge den undersökte abonnenten har haft sitt abonnemang utifrån dennes 

start- och sluttid. Överlevnadsanalyser lämpar sig bra när det finns någon typ av censurering i data 

som tidigare beskrivits i avsnitt 2.2.  

Modellerna har analyserats främst med hjälp av de statistiska programvarorna SAS 9.4(Statistical 

Analys System), SAS Enterprise Guide 6.1 och delvis R. Den kod som använts för studien finns att se i 

bilaga 2.  

3.1 Kaplan – Meiers överlevnads funktion 
Kaplan Meier (1958) införde ett parametriskt sätt att skatta risken för att en händelse ska ske vid en 

given tidpunkt. Skattningsmetoden ser risken för churn vid en given tidpunkt, för en abonnent som 

överlevt till tidpunkten. Då risken för churn inte nödvändigtvis är densamma oavsett tidpunkt, fås 

den månadsspecifika risken för churn vid varje given månad. Kaplan-Meiers skattningsfunktion 

beräknas enligt  

�̂�(𝑡) = ∏ (
𝑛𝑗−𝑑𝑗

𝑛𝑗
)𝑡=1    (1) 

𝑡 visar på antalet månader i undersökningen, 𝑛𝑗 står för de abonnenter som vid tidpunkt 𝑡 

fortfarande riskerar churn. 𝑑𝑗 står för antalet abonnemang som avslutats under tidpunkten 𝑗 + 1. 

�̂�(𝑡) är sannolikheten att en abonnent churnar månad 𝑡. Produkttecknet Π visar stegfunktionen 

vilket ger en överblicksbild på risken för churn som en abonnent utsätts för varje månad från 

abonnemangets start. 

3.2 Cox regression 
Cox (1972) introducerade Cox proportional hazard modell som idag ligger till grund för majoriteten 

av forskningen som utförs med överlevnadsanalys. Allison(2010) förklarar att med hjälp av 

skattningsmetoden Partial Likelihood skattas modellen semiparametriskt. Detta tillåter 

proportionerliga mått, men kan även modifieras för att hantera icke-proportionalitet. 

En fördel med denna modell för överlevnadsanalys är lättheten att använda sig av tid och 

tidskovariater som ofta skiljer sig mellan individer. Modellen är även anpassad för att med enkelhet 
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kunna tillföra dummyvariabler. Denna studie innehåller inga tidsberoende kovariater, däremot 

används dummyvariabler. 

3.2.1Maximum Likelihood samt Partial Likelihood 
Maximum Likelihood (ML) betecknas i denna studie 𝐿 och är allmän metod för att räkna fram 

skattningar av parameter i en given fördelning. Metoden används för Cox modell för att undersöka 

ordningen i vilken churn inträffar för en abonnent givet urvalet 𝑡𝑖 = 𝑝𝑥𝑚(1 − 𝑝)1−𝑥𝑚 där 𝑝 är den 

kända sannolikheten att välja en abonnent som churnat utifrån den totala populationen och 𝑥 är 

abonnenten som undersöks från urvalet. 𝑚 specificerar vilken status abonnenten som berörs har. 𝑓 

står för fördelnings täthetsfunktion och inom en SAS används Weibull funktion. Valet av en 

täthetsfunktion kommer att tillämpas eftersom studien har kontinuerlig parameter både i form av 

tittning och vilket abonnemangtyp.(𝑡𝑖) står för tillfället då faktisk churn inträffar för den 𝑖: 𝑡𝑒 

abonnenten. Cleves et al (2010) förklarar att ML-metoden till skillnad från Kaplan Meierskattning inte 

ser tiden för när en abonnent churnar som relevant, utan i stället ordningen i vilken churn inträffar.  

𝐿 = ∏ 𝑓(𝑡𝑖)𝑚
𝑖=1     (2) 

Ekvation 2 tar endast hänsyn till abonnenter som inte är censurerade, vilket innebär att endast 

abonnenter med faktiskt churn kommer behandlas. Ett tillägg i formeln utförs för att få in även de 

censurerade abonnenterna och dessa abonnenters information.  

𝐿 = ∏ 𝑓(𝑡𝑖)𝑚
𝑖=1 ∏ 𝑆(𝑡𝑙

∗ )𝑟
𝑙=1    (3) 

𝑟 står för de censurerade abonnenterna. 𝑆(𝑡𝑙
∗ ) står för den skattade risken för churn för den 𝑖: 𝑡𝑒 

abonnenten. Det enda vi vet om dessa är att de vid tidpunkten för studiens slut inte hunnit churna. 

ML-metoden maximerar de okända i täthets- och överlevandsfunktionen. En stor anledning till att 

Cox modell är så pass användbar är möjligheten att skatta β−koefficienten då baslinjehasarden anses 

godtycklig över tid. Cleves et al(2010) menar att det Cox(1972) införde med sin Partial Likelihood 

metod är fördelen att inte enbart använda sig av den faktiskt överlevnadstiden, utan både 

censurerade och icke-censurerade data. 

3.2.2 Proportionalitetsantagande för Cox regression 

Modellen i Cox(1972) antar att hasarden är proportionerlig över tid. Generellt ses modellen vara en 

robust modell, det finns delade meningar om hur viktigt det är att uppfylla antagandet av 

proportionalitet. Schemper(1992) har uppfattningen att användning av Cox-modellen då antagandet 

inte är uppfyllt leder till otillförlitliga resultat samt att hasarden för kovariater riskerar att bli 

felaktiga. Allison(2010) är av uppfattningen att proportionalitet är överdrivet och anledningen till att 

stort fokus läggs på detta är med anledning av att modellen har samma namn som antagandet. 

Allison(2010) resonerar vidare att det proportionerliga antagandet sällan uppfylls till fullo vilket är 

fallet för nästintill alla statistiska antaganden.  

För att testa det proportionerliga antagandet finns ett flertal statistiska test som kan göras där 

Schoenfelds residualer är ett av dem. Schoenfeld (1982) presenterade testet för att säkerställa det 

proportionerliga hasard antagandet. Cleves(2010) förklarar att tanken med residualanalys är att 

undersöka om parametrarna β i Coxregression förändras över tid. Skulle detta antagande visa sig 

korrekt finns ett förhållande över tid för kovariaten. 

�̂�𝑖𝑘 = 𝑥𝑖𝑘 − �̅�𝑊𝑖𝑘  (4) 

där 𝑥𝑖𝑘 står för värdet för 𝑖: 𝑡𝑒 abonnenten med den 𝑘: 𝑡𝑒 kovariaten och där �̅�𝑊𝑖𝑘 är det viktade 

medelvärdet för skattningen av β för de abonnenter som fortfarande är i risk för churn. Gillespi(2006) 



8 

menar att tolkningen blir att om signifikans fås samt att ett mönster kan urskiljas inom 

residualanalysen med avseende på tid, bör detta tas hänsyn till i och med att det proportionerliga 

antagandet faller.  

3.2.3 Överlevnadssannolikhet utan konkurrerade risk  
För att ta reda på hur länge en abonnent finns kvar innan churn inträffar, används en hasardfunktion 

utan konkurrerande risk. Hasarden beskriver risken att churn inträffar under ett bestämt tidsintervall 

givet att det inte inträffat tidigare.  

𝑆(𝑡) = Pr(𝑇 > 𝑡)   (5) 

Hasarden definieras som 𝑆(𝑡), Där 𝑡 är en godtycklig tid och 𝑇 är abonnemangets livslängd. Där 𝑆(𝑡) 

är sannolikheten för att tiden till churn är senare än den specificerade tiden. Viktigt antagande är att 

𝑆(0) = 1 vilket säger att churn inte kan inträffa innan den undersökta tidsperioden startat. 

Ytterligare ett antagande som gäller är att 𝑆(∞) = 0 vilket säger att alla abonnenter kommer att 

churna när tiden är oändlig.  

ℎ𝑖(𝑡) = lim
∆𝑡→0

(𝑡≤𝑇<𝑡+∆𝑡)

∆𝑡
   (6) 

Hasarden som framkommer ur denna beräkning är den enkla hasarden där sannolikheten beräknas 

för att en abonnent överlever till given tid. I och med att modellen inte ser till konkurrerande risker 

är det enda som förklarar churn den faktiska tiden på abonnemangen.  

3.2.4 Cox proportional hazard modell 
Cox(1972) överlevnadsanalys visar sambandet mellan dummyvariabler och kovariater inom 

datamaterialet, vanligast i ett linjärt samband.  

 

Hasarden visas i tidpunkt 𝑡 för en abonnent med en bestämd uppsättning förklarande variabler, vilka 

betecknas som 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘  . Givet  𝑥𝑖  för en abonnent 𝑖 

ℎ𝑖(𝑡) = ℎ0(𝑡)exp(𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘)  (7) 

Där 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘 är parametrar för förklaringsvariablerna och ℎ0(𝑡) är den gemensamma 

baslinjehasarden för samtliga abonnenter. Den kan följaktligen ses som en måttstock av 

hasardfunktionen innan några variabler 𝑥 har tillämpats (Kleinbaum och Klein 2005).  

Cox Proportional hazard modell ser samtliga abonnemang som unika abonnenter. Modellen för Cox 

beskrivs utan intercept och feltermer. Däremot tar Cox hänsyn till termen ℎ0för baslinjehasarden.  

3.2.5 Hasardkvot 
Hasarden för varje abonnent är en bestämd proportion av hasarden för varje ytterligare abonnent 

med samma abonnemangstyp. För att fastslå skillnaden mellan två abonnenter tas kvoten för de 

olika abonnenternas hasard 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 och 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑗, som visas i ekvationen nedan.   

𝐻𝑅 =
ℎ𝑖(𝑡)

ℎ𝑗(𝑡)
= exp{𝛽1(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1) + ⋯ + 𝛽𝑘(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)}  (8) 

Benämning för denna kvot är HR (Hasard Ration) där 𝐻𝑅 = 2 betyder att risken för churn mellan 

𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 till 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑗 är dubbelt så stor. Där 𝛽1 är interaktionstermen i överlevnadsmodellen, 

samt 𝑘 står för antalet termer som finns att använda sig av.  
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3.2.6 LASSO 
LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) är en metod som togs fram av 

Tibshirani(1989) och är variabelsselektionsmetod som lämpar sig för undersöka variablers 

förklaringsgrad. Genom LASSO skattas förklaringsgraden för de tillgängliga variablerna i data. Den 

skattade förklaringsgraden för de olika variablerna multipliceras sedan in för given variabel och 

kommer således att få en ökad eller minskad förklaring av modellen. Straffet kan gå så långt att 

variabeln helt kan försummas. Metoden togs fram av (Tibshirani 1989) och är en variabelselektion 

utvecklad för linjära regressionsmodeller.  

∑ (𝑦𝑖 − 𝑿𝛽)2 + 𝜆 ∑ |𝛽𝑘|
𝑝
𝑗=𝑙

𝑝
𝑖=1   (9) 

Definitionen av LASSO är för varje observation 𝑥𝑖𝑗  som finns inom matrisen 𝑿 och svarsvärde 𝑦𝑖  där 

𝑖 = 1,2 … 𝑁 samt givet 𝑗 = 1,2 … , 𝑝 och där 𝜆 står för straffet som tilldelas berörd 

förklaringsvariabel. Då samtliga abonnemangstyper endast förklaras av abonnemangstypen samt hur 

mycket abonnenten tittat, används LASSO för att se hur förklaringsgraden för variablerna varierar 

beroende på val av modell. Korsvalidering tillämpas för att utföra LASSO i SAS.  

3.3 Multiple Failure Model 
Data innehåller ett antal abonnenter med återkommande churn, vilket alltså betyder att denne 

abonnent har haft fler än ett abonnemang under tidsperioden. Med anledning av detta ses det som 

lämpligt att använda en modell som tar hänsyn till multipla fel då detta kan ha påverkan på 

abonnemangslängden. Denna typ av modell ser till skillnad från Cox proportional hazard modell inte 

all churn som unik, utan har möjligheten att koppla samman flera händelser till en abonnent. För att 

ta reda på ordningen i vilken byten av abonnemang sker utförs sekvensanalys som finns att se i bilaga 

3.  

Det finns olika typer utav utökade Cox regressioner som tar hänsyn till antingen ordnade eller 

oordnade händelser. Då data innehåller observationer som är ordnade (en churn måste inträffa 

innan en abonnent kan påbörja ett nytt abonnemang) använder vi oss av Andersen-Gill och Prentice-

Williams-Peterson då ett krav för att kunna genomföra dessa är att observationerna är ordnade. 

Anledningen till att båda dessa modeller används är då Prentice-Williams-Peterson räknar ut en 

händelsespecifik baslinjehasard beroende på vilket abonnemang i ordningen det gäller. Det denna 

modell ser till är alltså om vilken gång i ordningen du har ditt abonnemang kommer att påverka din 

livslängd. Andersen-Gill är väldigt lik föregående men abonnenterna delar med denna metod 

baslinjehasard, och skiljer sig alltså inte beroende på abonnemang i ordningen. För dessa analyser 

har variablerna från tabell 1 tagits fram. Fortsättningsvis kommer modellerna att förkortas som AG 

och PWP.  

För de multipla Cox modellerna krävs uträkning av variabler utöver de som finns tillgängliga i data. 

Dessa variabler visas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Egenframtagna variabler för beräkningar av multipla fel 
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I tabell 1 visas den bearbetning som förklaras i avsnitt 2.2. ID är en omkodning av variabeln e-post. 

Starttiden är noll för samtliga abonnenters första abonnemang och 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑 =

𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑. Har en abonnent mer än ett abonnemang startar det senare samma månad 

som det första churnar. Count visar på vilket abonnemang i ordningen ett givet abonnemang är. Aktiv 

visar på om abonnemanget är avslutat eller inte där värdet 1 innebär att abonnemanget är avslutat. 

Tittningen är uträknad som en genomsnittlig tittning per månad för givet abonnemang. 

3.3.1 Andersen-Gill 
Andersen-Gill (Andersen and Gill, 1982)– Räkneprocessmodellen är en förlängning av Cox-modellen 

där en abonnent fortsätter att bidra till hasarden för en händelse så länge en abonnent finns 

observerad tills det att den churnar och inte kommer tillbaka. Modellen är en räkneprocessmodell 

vilket betyder att tidsintervallet för händelse k startar med utgångspunkt vid den tidpunkt då 

händelse k-1 inträffat. Samtliga händelser har med denna metod samma baslinjehasard. 

ℎ𝑖𝑘(𝑡) = ℎ0(𝑡)exp(𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘) , 𝑘 = 1, … 𝑘  ;  𝑖 = 1 … , 𝑛    (10) 

ℎ𝑖𝑘(t) representerar hasarden i funktionen för att den 𝑘: 𝑡𝑒 händelsen inträffar för den 𝑖: 𝑡𝑒 

individen vid tidpunkt t.  

Baslinjehasarden ℎ är precis som i Cox proportional hazard modellen 0 för kovariaterna för samtliga 

händelser. 

3.3.2 Prentice-Williams-Peterson 
Prentice-Williams-Peterson (Prentice et al., 1981) – Denna metod har många likheter med Andersen-

Gill. Likt ovanstående metod ser denna inte en användare som utsatt för risk till churn förrän det att 

föregående churn för abonnenten inträffat. Den stora skillnaden är att Prentice-Williams-Peterson 

inte ser baslinjehasarden som densamma oavsett vilken händelse i ordningen det handlar om. Istället 

tas det i baslinjehasarden hänsyn till vilket abonnemang i ordningen det gäller och stratifierar 

baslinjehasarden beroende på ordningen.      

Formeln för PWP ser ut som följer:  

ℎ𝑖𝑘(𝑡) = ℎ0𝑘(𝑡)exp(𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘) , 𝑘 = 1, … 𝑘  ;  𝑖 = 1 … , 𝑛 ;  𝑡𝑘−1 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘   (11) 

ℎ𝑖𝑘(t)  representerar hasarden i funktionen för att den 𝑘: 𝑡𝑒 händelsen inträffar för den 𝑖: 𝑡𝑒 

individen vid tidpunkt t och där ℎ0𝑘  är en händelsespecifik baslinjehasard för den 𝑘: 𝑡𝑒 händelsen. 
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4 Resultat 
Nedan följer de resultat som tagits fram för att besvara frågeställningarna. 

4.1 Kaplan Meier: 
Som förklaras i metoden används Kaplan Meier skattningar för att skatta överlevnadskurvan över tid. 

Denna visar risken för churn för samtliga abonnemangstyper och oavsett hur mycket abonnenterna 

tittat. Grafen visar sannolikheten att ett abonnemang överlever till nästa månad, givet att det 

överlevt till given tidpunkt. På x-axeln visas antalet månader abonnemanget levt och y-axeln visar på 

sannolikheten att överleva till nästa tidpunkt. I och med att samtliga abonnemang finns med från 

start är sannolikheten att överleva den första månaden 1 alternativt 100 procent. 

 

Figur 5: Kaplan-Meierskattning för ett abonnemangs livslängd i månader  

I figur 5 ses att mellan månad två och tre är den ökade risken för churn störst. Efter det första 

kvartalet är risken 50 procent att abonnemanget har churnat. Mellan månad tre och fyra sker också 

en stor ökning i risk för churn. Det visar att efter ca 12 månader har i stort sätt alla abonnemang 

lämnat streamingtjänsten då sannolikheten att överleva är i princip 0. Med anledning av detta kortas 

kurvan ner till denna tidpunkt. I bilaga 4 finns överlevnadskurvan sett över hela tidsperioden. 

 

För att se om överlevnaden skiljer sig mellan de olika abonnemangstyperna utförs Kaplan Meier 

skattningar för de olika abonnemangstyperna. Modell visar som tidigare sannolikheten att inte 

churna innan varje given tidpunkt. Y-axeln börjar vid nivå 1, detta i och med att samtliga 
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abonnemang är aktiva när de startas. 

 

Figur 6: Kaplan-Meierskattning över livslängd i månader med avseende på abonnemangstyp 

Figur 6 visar att risken för churn inte är densamma oavsett val av abonnemangstyp. Ur figuren ses att 

abonnemangstyp 2 mellan månad två och åtta har en lägre risk för churn än de övriga 

abonnemangstyperna. Abonnemangstyp 4 har en högre risk för tidig churn än de övriga 

abonnemangstyperna. Överlevnadskurvan för abonnemangstyp 1 ser ut att ha en risk lägre risk för 

churn än abonnemangstyperna 3 och 4, men en högre risk för churn än abonnemangstyp 2. 

4.2 Cox regression 

4.2.1 Proportionalitetsantagande för Cox regression 
För att ta reda på om tittning skiljer sig över tid, används Schoenfelds residualanalys. Detta test 

utförs för att se om det proportionella antaget är uppfyllt för Coxregression och hypotestest utförs 

enligt 

𝐻0: 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑  

𝐻𝑎: 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑 

Tabell 2:Cox proportional - test för tidsvariabel 

 

 

 

Schoenfelds residualer  

Residualer Test walt chi^2 tid 

Total Tittning över tid  2.2244 0,1358 
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Eftersom signifikans inte fås för tittning över tid ses det proportionella antagandet mot bashasarden 

för modellen som uppfyllt. 𝐻0 kan ej förkastas, tittningen skiljer sig inte över tid med 95% säkerhet.

 

Figur 7 Schoenfelds residualer för kontroll av Cox proportionerliga antagande för tittning över tid 

 Schoenfelds residual plot visar att trenden för tittning är proportionerlig över tid.  

4.2.2 Cox Proportional Hazard utan LASSO 
Genom användning av Cox proportional Hazard ges möjligheten att använda fler förklarande 

variabler än tid. Denna utförs för att se om det finns skillnader i risk för churn beroende på 

abonnemangstyp samt om hur mycket abonnenten tittat i snitt under sin abonnemangstid har en 

påverkan på risken för churn. Abonnemangstyperna är i förhållande till abonnemangstyp 1 som är 

referensgrupp. Är hasardkvoten 1 betyder det att det inte finns några skillnader mellan grupperna. Är 

värdet över 1 innebär det att risken för churn ökar. Ett värde under 1 innebär att risken för churn 

minskar enligt.  

Tabell 3: Skattningar av risk för churn för Cox proportional med abonnemangstyp 1 som referensgrupp 

Cox proportional hazard modell med abonnemangstyp 1 som referensgrupp 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemangstyp 2 1 -0,13036 0,01689 < 0,0001 0,878 0,849 0,907 

Abonnemangstyp 3 1 0,20511 0,01608 < 0,0001 1,228 1,19 1,267 

Abonnemangstyp 4 1 0,15802 0,03494 < 0,0001 1,171 1,094 1,254 

Tittningabonnemangstyp1 1 0,01034 0,000726 < 0,0001 1,01 1,009 1,012 

Tittningabonnemangstyp2 1 0,0227 0,0004321 < 0,0001 1,023 1,022 1,024 

Tittningabonnemangstyp3 1 0,01131 0,0002879 < 0,0001 1,011 1,011 1,012 

Tittningabonnemangstyp4 1 0,0441 0,00173 < 0,0001 1,045 1,042 1,049 

Tabell 3 visar att samtliga skattningar är signifikanta vid 5 % signifikans nivå. Från tittningen för de 

olika abonnemangstyperna ses att ökad tittning för samtliga abonnemangstyper leder till en ökad risk 

för churn. En abonnent med abonnemangstyp 1 leder således en 1 % ökad risk för churn, jämfört 

med en abonnent med abonnemangstyp 1 med en tittning mindre. De olika abonnemangstyperna är 

som tidigare beskrivits jämförda mot abonnemangstyp 1. Det ses att abonnemangstyp 2 har en lägre 

risk för churn jämfört med abonnemangstyp 1 givet att ingen av abonnenterna nyttjat sitt 
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abonnemang. I takt med ökad tittning för de två abonnemangstyperna jämnas risken för churn ut 

och vid mycket tittning har abonnemangstyp 2 en högre risk för churn än en abonnent med 

abonnemangstyp 1 som tittat lika mycket. Anledningen till detta är då hasardkvoten för tittning ökar 

mer för varje tittning som görs för abonnemangstyp 2 än vad den gör för abonnemangstyp 1. 

Abonnemangstyperna 3 och 4 har enligt modellen en ökad risk för churn jämfört med 

abonnemangstyp 1 givet att abonnenterna har tittat lika mycket, detta då varje tittning som en 

abonnent gör i abonnemangstyp 3 och 4 leder till en större ökad risk för churn jämfört med den för 

abonnemangstyp 1. Risken för churn är som störst för abonnemangstyp 4 jämfört med 

abonnemangstyp 1. Abonnemangstyp 4 är även den abonnemangstyp där risken för churn ökar som 

mest för varje tittning som abonnenten gör. 

4.2.3 Cox Proportional Hazard med LASSO 
Då det är få variabler som används för att förklara churn är sannolikheten för signifikans stor. LASSO 

används för att skatta förklaringsgraden av variablerna. Genom detta ses om de skattade variablerna 

visar på samma förhållande i risk för churn mellan abonnemangstyperna som utan skattning av 

förklaringsgraden för variablerna. Desto närmre noll skattningen av variabeln är desto mindre 

påverkas livslängden för ett givet abonnemang av variabeln.  

Tabell 4 LASSO-skattningar för Cox proportional modell 

LASSO-skattningar Cox 

Paramter Skattningar 

Tittningabonnemangstyp1 0,005228 

Tittningabonnemangstyp2 0,012288 

Tittningabonnemangstyp3 0,005702 

Tittningabonnemangstyp4 0,023195 

Abonnemangstyp2 -0,042054 

Abonnemangstyp3 -0,050772 

Abonnemangstyp4 0,047938 

Straffen som tilldelas variablerna utifrån LASSO visas i tabell 4. Tittning ses ha en större påverkan för 

abonnemangstyp 2 och 4 än vad den har för abonnemangstyp 1 och 3. Det ses att innehav av 

abonnemangstyp 2 och 3 kommer att få en negativ effekt på abonnemangslängden.  

Skattningar av förklaringsgraden för variablerna används för respektive variabel innan Cox 

proportional modell åter utförs.  

Tabell 5: Skattningar av risk för churn för Cox proportional med abonnemangstyp 1 som referensgrupp och med användning 
av LASSO 

Cox proportional modell med abonnemangstyp 1 som referensgrupp med LASSO 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemangstyp 2 1 2,90208 0,38851 < 0,0001 18,212 8,505 38,999 

Abonnemangstyp 3 1 -4,00523 0,30669 < 0,0001 0,018 0,01 0,033 

Abonnemangstyp 4 1 4,63041 0,90858 < 0,0001 102,556 17,281 608,624 

Tittningabonnemangstyp1 1 1,97061 0,13695 < 0,0001 7,175 5,486 9,384 

Tittningabonnemangstyp2 1 1,82725 0,03458 < 0,0001 6,217 5,809 6,653 

Tittningabonnemangstyp3 1 1,98439 0,05037 < 0,0001 7,275 6,591 8,029 

Tittningabonnemangstyp4 1 2,22413 0,0881 < 0,0001 9,245 7,779 10,988 
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Tabell 5 visar att samtliga skattningar genom användning av LASSO är signifikanta vid 5 % 

signifikansnivå. Från utskriften ses större svängningar mellan skattningarna och hasardkvoterna är 

betydligt högre än utan använding av LASSO. Med användning av LASSO ses att abonnemangstyp 4 

lider en 102 gånger så stor risk för churn jämfört med om abonnemanget varit av abonnemangstyp 1, 

detta om ingen av abonnenterna nyttjat abonnemanget. Även abonnemangstyp 2 ses ha en ökad risk 

för churn jämfört med abonnemangstyp 1. Abonnemangstyp 3 har till skillnad från Cox proportional 

modell utan LASSO, en lägre risk för churn än abonnemangstyp 1 givet att abonnenterna inte nyttjat 

tjänsten.  

Ökad tittning leder till en ökad risk för churn för samtliga abonnemangstyper även med användning 

av LASSO. Hasardkvoten för tittningen i de olika abonnemangstyperna och är betydligt högre än Cox 

proportional modell utan LASSO. För varje tittning som görs ökar risken för churn mellan 6 och 9 

gånger beroende på abonnemangstyp. 

4.3 Multiple Failure Model 
Då en abonnent kan ha flera abonnemang under tidsperioden undersöks om detta har en påverkan 

på risken för churn genom användning av multiple failure modeller som har möjlighet att se flera 

abonnemang till en och samma abonnent. I sekvensanalysen i bilaga 5 ses att det vanligaste bytet för 

en abonnent som har sitt första abonnemang, oavsett abonnemangstyp, är att denne kommer 

tillbaka till samma abonnemangstyp. De abonnenter som har abonnemangstyp 1 som första 

abonnemang och har haft tre abonnemang under tidsperioden verkar ha samma abonnemangstyp 

som andra och tredje abonnemang i ordningen. Det mest förekommande bytet är att 

abonnemangstyp 2 kommer tillbaka till samma abonnemangstyp, detta förklarar ungefär 7,4 procent 

av samtliga byten som gjorts.   

4.3.1.1 Andersen Gill 
Nedan visas AG-modellens skattning för risk för churn utan användning av LASSO. 

Abonnemangstyperna är ställda i förhållande till abonnemangstyp 1 och baslinjehasarden är som 

tidigare nämnts densamma för samtliga abonnemang i ordningen. 

Tabell 6: Skattning av risk för churn för AG-modell med abonnemangstyp 1 som referensgrupp 

Andersen Gill med abonnemangstyp 1 som referensgrupp 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemangstyp 2 1 -0,1285 0,0007 < 0,0001 0,879 0,851 0,909 

Abonnemangstyp 3 1 0,1540 0,0004 < 0,0001 1,167 1,131 1,204 

Abonnemangstyp 4 1 0,1637 0,0003 < 0,0001 1,178 1,102 1,259 

Tittningabonnemangstyp1 1 0,0104 0,0015 < 0,0001 1,010 1,009 1,012 

Tittningabonnemangstyp2 1 0,0222 0,0168 < 0,0001 1,022 1,022 1,023 

Tittningabonnemangstyp3 1 0,0112 0,1600 < 0,0001 1,011 1,011 1,012 

Tittningabonnemangstyp4 1 0,0374 0,3393 < 0,0001 1,038 1,035 1,041 

I utskriften syns att ökad tittning leder till ökad risk för churn oavsett vilken abonnemangstyp som 

abonnemanget gäller. För abonnemangstyp 1 ökar risken för churn med 1 % för varje tittning som 

görs medan risken för churn ökar med 3,8 % för varje tittning vid abonnemangstyp 4. Det ses att 

abonnemangstyp 2 har 87,9% av risken för churn som abonnemangstyp 1 har givet att ingen av 

abonnenterna använt tjänsten. Detta kan även förklaras som att abonnemangstyp 2 har en 12,1 % 

lägre risk för churn än abonnemangstyp 1. Ökad tittning ökar risken för churn mer för 

abonnemangstyp 2 än för abonnemangstyp 1. Detta innebär att en abonnent med abonnemangstyp 

2 vid en brytpunkt har en högre risk för churn än om abonnenten har tittat lika mycket med 
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abonnemangstyp 1. För abonnemangstyperna 3 och 4 är risken för churn högre än den för 

abonnemangstyp 1 givet att abonnenterna tittat lika mycket i snitt per månad.   

4.3.1.2 Andersen Gill med LASSO 
Variablerna som används för AG-modellen är desamma som de som använts vid Cox proportional. Då 

LASSO inte tar hänsyn till val av modell blir den skattade förklaringsgraden för dessa identiska med 

de från avsnitt 4.2.3.  

Tabell 7: Skattningar av risk för churn för AG-modell med abonnemangstyp 1 som referensgrupp och med användning av 
LASSO 

Andersen Gill med abonnemangstyp 1 som referensgrupp med LASSO 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemangstyp 2 1 2,94487 0,38694 < 0,0001 19,008 9,062 0,909 

Abonnemangstyp 3 1 -3,12475 0,30569 < 0,0001 0,044 0,029 1,204 

Abonnemangstyp 4 1 3,89466 0,88943 < 0,0001 49,139 12,774 417,356 

Tittningabonnemangstyp1 1 2,04313 0,13594 < 0,0001 7,244 5,550 9,456 

Tittningabonnemangstyp2 1 1,81613 0,03455 < 0,0001 6,148 5,577 6,386 

Tittningabonnemangstyp3 1 1,96341 0,05080 < 0,0001 7,124 6,406 7,818 

Tittningabonnemangstyp4 1 2,01488 0,07713 < 0,0001 7,500 5,897 7,979 

Utifrån tabell 7 ses att för samtliga abonnemangstyper leder en ytterligare tittning till mellan 6 och 

7,5 gånger högre risk för churn. Abonnemangstyp 2 har med användning av LASSO en 19 gånger 

högre risk för churn jämfört med abonnemangstyp 1 vid noll tittning. Abonnemangstyp 3 har en 94,7 

% lägre risk för churn jämfört med abonnemangstyp 1. Abonnemangstyp 3 har en lägre risk för churn 

än abonnemangstyp 1 givet att abonnenterna tittat lika mycket. Med användning av LASSO är det 

enda förhållande som är sig likt, det mellan abonnemangstyperna 1 och 4.  

4.3.2 Prentice Williams Peterson 
Fyra PWP-modeller tas fram för att se hur hasarden varierar beroende på vilket abonnemang i 

ordningen som undersöks för en abonnent. Risken för churn är beroende på abonnemang i 

ordningen och är jämfört mot de en abonnenter som haft motsvarande abonnemangstyp som sitt 

första abonnemang i ordningen.  

4.3.2.1 PWP abonnemangstyp 1 
Tabell 8: Skattning av risk för churn genom PWP-modell för abonnemangstyp 1 med första abonnemanget i ordningen som 
referensgrupp 

PWP modell för abonnemangstyp 1 med abonnemang 1 som referensgrupp 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 95 % konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 -0,54494 0,04562 < 0,0001 0,580 0,530 0,634 

Abonnemang 3 1 -0,6793 0,09258 < 0,0001 0,507 0,423 0,608 

Abonnemang 4 1 -0,81279 0,18309 < 0,0001 0,444 0,316 0,623 

Tittning1 1 0,00813 0,000662 < 0,0001 1,008 1,007 1,009 

Tittning2 1 0,01462 0,00165 < 0,0001 1,015 1,011 1,018 

Tittning3 1 0,01811 0,00306 < 0,0001 1,018 1,012 1,024 

Tittning4 1 0,01842 0,0037 < 0,0001 1,019 1,011 1,026 

Utifrån de olika abonnemangen i ordningen för abonnemangstyp 1, syns att om en abonnent har 

abonnemangstyp 1 som sitt första abonnemang, är risken för churn omkring dubbelt så stor jämfört 

med om man har abonnemangstyp 1 som ett senare abonnemang i ordningen. Risken för churn är 
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som lägst vid abonnemang fyra i ordningen där risken för churn är 45,6 % av risken för churn jämfört 

med om abonnenten haft abonnemangstyp 1 som sitt första abonnemang. Risken för churn för 

samtliga abonnemang i ordningen ökar i och med att abonnenten tittar mer. För det första 

abonnemanget för abonnemangstyp 1 ökar risken för churn med 0,8 % för varje extra tittning som 

görs. För abonnemangstyp 4 ökar risken för churn med 1,9 % för varje extra tittning.   

I tabell 9 visas skattningar av förklaringsgraden för variablerna i abonnemangstyp 1, där det första 

abonnemanget i ordningen är referensgrupp. 

Tabell 9 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 1 med första abonnemanget i ordningen som referens 

LASSO-skattningar för abonnemangstyp 1 

Parameter Skattningar 

Abonnemang 2 – 0,257431 

Abonnemang 3 – 0,342552 

Abonnemang 4 – 0,408037 

Tittning 1 0,005490 

Tittning 2 0,007283 

Tittning 3 0,008277 

Tittning 4 0,009747 

Skattningarna visar att tittning för samtliga abonnemang i ordningen av abonnemangstyp 1 är 

positiva. Tittningen för första abonnemanget i ordningen förklarar risken för churn mindre än vad 

tittningen för en abonnent som har abonnemangstyp 1 som sitt fjärde abonnemang gör. Alla 

abonnemang i ordningen får ett negativt straff där det sista abonnemanget i ordningen har högst 

straff och alltså i högst utsträckning förklarar risken för churn.  

Skattningar av förklaringsgraden för variablerna används för respektive variabel innan PWP-modellen 

åter utförs för abonnemangstyp 1 med det första abonnemanget i ordningen som referensgrupp. 

Tabell 10 Skattningar av risk för churn, PWP-modell för abonnemangstyp 1 med det första abonnemanget som 
referensgrupp och med användning av LASSO 

PWP modell för abonnemangstyp 1 med första abonnemanget som referensgrupp användning av LASSO 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 2,11685 0,17721 < 0,0001 8,305 5,868 11,754 

Abonnemang 3 1 1,98307 0,27027 < 0,0001 7,265 4,277 12,339 

Abonnemang 4 1 1,99195 0,42420 < 0,0001 7,330 3,192 16,834 

Tittning1 1 1,48173 0,12053 < 0,0001 4,401 3,475 5,573 

Tittning2 1 2,00733 0,22639 < 0,0001 7,443 4,776 11,601 

Tittning3 1 2,18814 0,36996 < 0,0001 8,191 4,319 18,417 

Tittning4 1 1,88958 0,37997 < 0,0001 6,617 3,142 13,934 

Samtliga skattningar är signifikanta för PWP med abonnemangtyp 1. Alla förklarande variabler 

kommer att öka risken för churn. Tabell 10 visar att det andra abonnemanget i ordningen har en 8,3 

gånger ökad risk för churn jämfört med abonnemangstyp 1. En abonnent som har abonnemangstyp 1 

som sitt tredje abonnemang i ordningen har en 7,3 gånger ökad risk, samt fjärde abonnemanget i 

ordningen har en 7,3 gånger ökad risk för churn jämfört med abonnemangstyp 1. Risken för churn är 

som störst om abonnenten har abonnemangstyp 1 som sitt andra abonnemang. Tittningen ökar även 

risken för churn oavsett vilket abonnemang i ordningen en abonnent har av abonnemangstyp 1. Den 

största risken utsätter sig en abonnent som har abonnemangstyp 1 som sitt tredje abonnemang i 
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ordningen. För denna grupp ökar risken för churn med 8,2 gånger varje gång en abonnent ökar sin 

snittittning.  

4.3.2.2 PWP abonnemangstyp 2 
Tabell 11: Skattning av risk för churn genom PWP-modell för abonnemangstyp 2 med första abonnemanget i ordningen som 
referensgrupp 

PWP modell för abonnemangstyp 2 med första abonnemanget som referensgrupp 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 0,01048 0,02249 0,6413 1,011 0,967 1,056 

Abonnemang 3 1 -0,02023 0,05013 0,6865 0,980 0,888 1,081 

Abonnemang 4 1 -0,15353 0,09154 0,0935 0,858 0,717 1,026 

Tittning1 1 0,007 0,0005114 < 0,0001 1,007 1,006 1,008 

Tittning2 1 0,02447 0,0008492 < 0,0001 1,025 1,023 1,026 

Tittning3 1 0,02422 0,00172 < 0,0001 1,025 1,021 1,028 

Tittning4 1 0,02157 0,00234 < 0,0001 1,022 1,017 1,026 

Som syns i tabell 11 finns inga säkerställda skillnader mellan risken för churn med avseende på vilket 

abonnemang i ordningen som undersöks av abonnemangstyp 2 jämfört med det första i ordningen. 

Med anledning av detta analyseras inte heller tittningen för de respektive abonnemangen i 

ordningen.  

Förklaringsgraden för variablerna skattas genom LASSO, vilket skulle kunna ge en signifikant modell. 

Tabell 12 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 2 med första abonnemanget i ordningen som referens 

LASSO-skattningar för abonnemangstyp 2 

Parameter Skattningar 

Abonnemang 2 -0,013662 

Abonnemang 3 -0,207275 

Abonnemang 4 -0,201435 

Tittning 1 0,012060 

Tittning 2 0,014876 

Tittning 3 0,013612 

Tittning 4 0,012721 

LASSO skattningarna för abonnemangstyp 2 visas i tabell 12. De höga skattningarna kan förklara 

varför modellen tidigare blivit osignifikant. Straffen ges till respektive variabel innan PWP-modellen 

för abonnemangstyp 2 med det första abonnemanget i ordningen som referens utförs åter.  

Tabell 13 Skattningar av risk för churn, PWP-modell för abonnemangstyp 2 med det första abonnemanget som 
referensgrupp och med användning av LASSO 

PWP modell för abonnemangstyp 2 med första abonnemanget som referensgrupp användning av LASSO 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 -0,76686 1,64593 0,6413 0,464 0,464 11,694 

Abonnemang 3 1 0,09760 0,24184 0,6865 1,103 0,686 7,771 

Abonnemang 4 1 0,76220 0,45446 0,0935 2,143 0,879 5,222 

Tittning1 1 0,58040 0,04240 < 0,0001 1,787 1,644 1,942 

Tittning2 1 1,64527 0,05709 < 0,0001 5,182 4,634 5,796 

Tittning3 1 1,77934 0,12643 < 0,0001 5,926 4,625 7,592 

Tittning4 1 1,69566 0,18364 < 0,0001 5,450 3,803 7,812 
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Tabell 13 visar att även med användning av LASSO fås inga signifikanta skillnader beroende på 

abonnemang i ordningen. Med anledning av detta analyseras inte heller tittningen för de respektive 

abonnemangen i ordningen. 

4.3.2.3 PWP abonnemangstyp 3 
Tabell 14: Skattning av risk för churn genom PWP-modell för abonnemangstyp 3 med första abonnemanget i ordningen som 
referensgrupp 

PWP modell för abonnemangstyp 3 med första abonnemanget som referensgrupp 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 -0,35483 0,02393 < 0,0001 0,701 0,669 0,735 

Abonnemang 3 1 -0,48823 0,06409 < 0,0001 0,614 0,541 0,696 

Abonnemang 4 1 -0,46012 0,14494 0,0015 0,631 0,475 0,839 

Tittning1 1 0,01144 0,0002808 < 0,0001 1,012 1,011 1,012 

Tittning2 1 0,02184 0,00116 < 0,0001 1,022 1,020 1,024 

Tittning3 1 0,02848 0,00317 < 0,0001 1,029 1,023 1,035 

Tittning4 1 0,03436 0,00792 < 0,0001 1,035 1,019 1,051 

För abonnemangstyp 3 ses att risken för churn är lägre för samtliga abonnemang i ordningen efter 

det första om abonnenten inte har tittat någon gång på abonnemangstypen. För varje tittning som 

görs ökar risken för churn oavsett abonnemang i ordningen. Från utskriften syns att en person med 

abonnemangstyp 3 som har abonnemang två eller senare om de tittar väldigt mycket kommer att ha 

en högre risk för churn jämfört med om abonnemangstyp 3 varit abonnentens första abonnemang. 

Anledningen till detta är att risken för churn med avseende på tittning är större för varje 

abonnemang senare av abonnemangstyp 3 som en abonnent har. 

I tabell 15 visas skattningar av förklaringsgraden för variablerna i abonnemangstyp 3, där det första 

abonnemanget i ordningen är referensgrupp. 

Tabell 15 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 3 med första abonnemanget i ordningen som referens 

LASSO-skattningar för abonnemangstyp 3 

Parameter Skattningar 

Abonnemang 2 -0,352859 

Abonnemang 3 -0,451616 

Abonnemang 4 -0,451894 

Tittning 1 0,005082 

Tittning 2 0,018039 

Tittning 3 0,013564 

Tittning 4 0,014704 

Skattningarna visar att tittning för samtliga abonnemang i ordningen av abonnemangstyp 3 är 

positiva. Tittningen för första abonnemanget i ordningen förklarar risken för churn mindre än vad 

tittningen för en abonnent som har abonnemangstyp 3 som sitt fjärde abonnemang gör. Alla 

abonnemang i ordningen får ett negativt straff där det sista abonnemanget i ordningen har högst 

straff och alltså i högst utsträckning förklarar risken för churn.  

Skattningar av förklaringsgraden för variablerna används för respektive variabel innan PWP-modellen 

åter utförs för abonnemangstyp 3 med det första abonnemanget i ordningen som referensgrupp. 
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Tabell 16 Skattningar av risk för churn, PWP-modell för abonnemangstyp 3 med det första abonnemanget som 
referensgrupp och med användning av LASSO 

PWP modell för abonnemangstyp 3 med första abonnemanget som referensgrupp användning av LASSO 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 95 % konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 1,00559 0, 06782 < 0,0001 2,734 2,393 3,122 

Abonnemang 3 1 1,08108 0, 14192 < 0,0001 2,948 2,232 3,893 

Abonnemang 4 1 1,01820 0, 32073 0,0015 2,768 1,476 5,190 

Tittning1 1 2,25035 0, 05526 < 0,0001 9,491 8,517 10,577 

Tittning2 1 1,21081 0, 06432 < 0,0001 3,356 2,959 3,807 

Tittning3 1 2,09991 0, 23363 < 0,0001 8,165 5,166 12,908 

Tittning4 1 2,33709 0,53860 < 0,0001 10,351 3,602 29,747 

Samtliga skattningar blir för abonnemangstyp 3 signifikanta vid 5 % signifikansnivå. Tabell 16 visar att 

en abonnent som har abonnemangstyp 3 som sitt andra, tredje eller fjärde abonnemang i ordningen 

har en ökad risk för churn jämfört med om abonnemanget varit abonnentens första i ordningen. 

Ökad tittning leder till en ökad risk för churn för samtliga abonnemangstyper även med användning 

av LASSO. Högst ökad risk för churn med avseende på tittning har abonnenter som har 

abonnemangstyp 3 som sitt fjärde abonnemang. Hasardkvoten för tittningen i de olika 

abonnemangstyperna och är kraftigare med LASSO.  

4.3.2.4 PWP abonnemangstyp 4 
Tabell 17: Skattningar av risk för churn för abonnemangstyp 4 PWP-modell 

PWP modell för abonnemangstyp 4 med första abonnemanget som referensgrupp 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 
95 % 

konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 0,24643 0,10005  0,0138 1,279 1,052 1,557 

Abonnemang 3 1 0,65568 0,14123 < 0,0001 1,926 1,461 2,541 

Abonnemang 4 1 0,43241 0,28564 0,1301 1,541 0,880 2,697 

Tittning1 1 0,04713 0,00233 < 0,0001 1,048 1,043 1,053 

Tittning2 1 0,0537 0,00727 < 0,0001 1,055 1,040 1,070 

Tittning3 1 0,01472 0,00649 0,0234 1,015 1,002 1,035 

Tittning4 1 0,03005 0,01680  0,0736 1,031 1,019 1,051 

Abonnemangstyp 4 har för varje senare abonnemang i ordningen än det första, en ökad risk för 

churn jämfört med om de haft abonnemangstyp 4 som sitt första abonnemang. Har en abonnent 

abonnemangstyp 4 som sitt andra abonnemang är risken för churn 27,9 % högre än om 

abonnemanget varit abonnentens första. När det gäller abonnemangstyp 4 ses att abonnemang två i 

ordningen har en högre risk för churn både med avseende på tittning för abonnemanget samt vilket 

abonnemang i ordningen det gäller. Abonnemang tre i ordningen av abonnemangstyp 4 har en högre 

bashasard, men inte en lika hög risk för churn beroende på antalet tittningar. Brytpunkten där risken 

för churn är högre för en abonnent med abonnemangstyp 4 som sitt första abonnemang istället för 

tredje är vid 60 tittningar vilket är mer än vad 95 % av abonnenterna har tittat. Det fjärde 

abonnemanget i ordningen av abonnemangstyp 4 är osignifikant jämfört med abonnemangstyp 1 när 

det gäller risken för bashasarden. Även tittning för det fjärde abonnemanget i ordningen är 

osignifikant.  
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Tabell 18 LASSO-skattningar för PWP abonnemangstyp 4 med första abonnemanget i ordningen som referens 

LASSO-skattningar för abonnemangstyp 4 

Paramter Skattningar 

Abonnemang 2 0,010236 

Abonnemang 3 0,223677 

Abonnemang 4 0,150876 

Tittning 1 0,022873 

Tittning 2 0,021364 

Tittning 3 0,005595 

Tittning 4 0,012566 

Tabell 18 visar skattningarna av variablernas förklaringsgrad för abonnemangstyp fyra. Samtliga 

variabler får genom LASSO positiva straff.  

Tabell 19 Skattningar av förklaringsgraden för variablerna används för respektive variabel innan PWP-modellen åter utförs 
för abonnemangstyp 4 med det första abonnemanget i ordningen som referensgrupp 

PWP modell för abonnemangstyp 4 med första abonnemanget som referensgrupp användning av LASSO 

Parameter DF Parameterskattning Standardfel p-värde Hasardkvot 95 % konfidensintervall 

Abonnemang 2 1 24,07524 9,77416 0,0138 2,856E10 136,761 5,964E18 

Abonnemang 3 1 2,93135 0,63139 < 0,0001 18,753 5,440 64,641 

Abonnemang 4 1 2,86601 1,89322 0,1301 17,567 0,430 718,141 

Tittning1 1 2,06049 0,10187 < 0,0001 7,850 6,429 9,585 

Tittning2 1 2,51336 0,34015 < 0,0001 12,346 6,339 24,048 

Tittning3 1 2,63011 1,16021 0,0234 13,875 1,428 134,839 

Tittning4 1 2,39165 1,33671 0,0736 10,932 0,796 150,138 

För abonnemangstyp 4 ses att det fjärde abonnemanget i ordningen samt tittningen för denna blir 

osignifikant och kommer därför inte tolkas. Från tabell 19 ses att hasardkvoterna jämfört med 

modellen utan LASSO är högre. Risken att en abonnent ska churna sitt fjärde abonnemang i 

ordningen är cirka 18 gånger högre jämfört med en abonnent som har abonnemangstyp 4 som sitt 

första abonnemang i ordningen. Även tittningen har en ökad risk för churn för samtliga abonnemang 

i ordningen där den lägsta ökande risken finns för de abonnenter som har abonnemangstyp 4 som 

sitt första abonnemang i ordningen.   
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5 Diskussion 
Möjligheten att utreda de olika förklarande variablernas effekt på när en abonnent churnar kan 

utföras med olika statistiska metoder. Eftersom det finns kvantitativa variabler inom denna studie 

som kan påverka churn, finner vi att regressionsanalys lämpar sig bäst. Målet med studien var att 

undersöka om det finns skillnader mellan abonnenters beteende angående om risken för churn 

förändras beroende på val av abonnemangstyp, tittning och antalet abonnemang. En stor del av 

arbetet har ägnats till att sortera data för att kunna utföra valda metoder. Detta med anledning av 

den stora mängd rådata som fanns i dokumentet ”Tittningshistorik”. 

 Sun och Cotton(2010) menar att man bör ta hänsyn till multipla händelser om det finns 

återkommande individer i data. Genom att jämföra Cox och AG-modellen ses att resultatet är något 

annorlunda när hänsyn tas till att en abonnent kan ha flera abonnemang under den studerade 

tidsperioden. Genom detta ses att det finns anledning för att skatta en modell med multipla fel för 

multipla uppsägningar av abonnemangen för respektive abonnent. Anledningen till att skillnaden inte 

blir större mellan skattningarna lär bero på den stora andel av abonnenter som endast haft ett 

abonnemang under tidsperioden. Utifrån både Cox proportional och AG-modellen visas att det finns 

skillnader i churn för abonnemangstyperna 1 och 4, samt att ökad tittning leder till ökad risk för 

churn för samtliga abonnemangstyper. En anledning till detta kan vara då de abonnenter som inte 

använder tjänsten, inte tar beslut månadsvis gällande förlängning av abonnemanget på samma sätt 

som en abonnent som tittar mycket. 

LASSO används för att kontrollera utförda modeller. Genom användning av LASSO kan antagandet 

om att abonnemangstyp 1 och 3 är skilda ej styrkas. Dessutom ses att ordningen endast har en 

förändrad risk för churn för det andra och tredje abonnemanget i ordningen av abonnemangstyp 4 

jämfört med om abonnemangstypen varit abonnentens första.   

Det ses skillnader i risk för churn för de olika abonnemangstyperna fram till månad fem. Därefter har 

samtliga abonnemangstyper liknande risk för churn. Vid denna tidpunkt återstår omkring 20 % av 

abonnemangen. Oftast analyseras inte risken för churn vid denna tidpunkt då en så pass låg andel 

abonnemang finns kvar vid tidpunkten.  

Det ska poängteras att uppsatsen undersöker en tvåårsperiod och det kan därför förekomma 

abonnenter innan tidsperioden som visar på att antalet abonnemang en abonnent haft får större, 

samma eller mindre betydelse för risken till churn. Detta med anledning av att en abonnent som haft 

sitt abonnemang under en lång tid i tidsperioden får de svårare att hinna med ett abonnemang till, 

samt att en abonnent som månadsvis väljer att churna sitt abonnemang möjligtvis gör detta under en 

mer begränsad tid.  

Genom studien har det upptäckts att det finns bättre tillvägagångssätt för att på ett tydligare sätt 

skatta risken för churn. Genom användning av ett större antal förklarande variabler skulle troligtvis 

tydligare risker för churn ses, för denna studie har det dessvärre inte funnits möjlighet att få fram fler 

variabler. Då skillnaderna i churn mellan de olika abonnemangstyperna är relativt små skulle ett 

alternativ vara att göra en analys för respektive abonnemangstyp. Genom detta skulle troligtvis 

tydligare skillnader fås. Ett stort antal abonnenter har inte tittat någon gång på sina abonnemang. I 

och med att dessa faktiskt inte nyttjar tjänsten skulle dessa abonnenter möjligtvis ha sorterats bort. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att se om det finns skillnader i risk för churn för abonnenter hos 

streamingtjänst med avseende på deras tittningshistorik, abonnemangstyp samt antalet 

abonnemang dessa haft under tidsperioden 1a januari 2014 till 31a januari 2016. 

Det finns skillnader i churn beroende på hur mycket en abonnent tittar, eftersom ökad tittning leder 

till ökad risk för churn för samtliga abonnemangstyper och modeller. Det ses även att 

abonnemangstyp 4 har en högre risk för churn vid varje tidpunkt än abonnemangstyp 1, givet att 

abonnenterna tittat lika mycket. 

Kwong-Kay Wong (2011) drar slutsatsen att en abonnent som någon gång under tidsperioden bytt 

abonnemang har en lägre risk för churn. I deras studie fanns det en tydlig uppgradering till ett mer 

lämpligt abonnemang. Då de olika abonnemangstyperna som vi undersökt har delvis olika innehåll 

kan vi inte säga om ett byte leder till en lägre risk för churn. Ytterligare en anledning till att vi inte kan 

säga att ett byte leder till en ändrad risk för churn är då de flesta abonnenter har bytt inom samma 

abonnemangstyp, som kan ses i bilaga 3. Vi kan däremot se att det finns skillnader inom 

abonnemangstyp 4 beroende på vilket abonnemang i ordningen berörd abonnent har 

abonnemangstypen som. Skillnader kan ses för abonnemangstypen där abonnemang två och tre i 

ordningen har en ökad risk för churn jämfört med om abonnemanget varit det första i ordningen för 

abonnenten. För abonnemangstyperna 1, 2 och 3 fås motsägande resultat med och utan användning 

av LASSO. Med anledning av detta kan inte några slutsatser gällande om ordningen i vilken 

abonnenterna har abonnemangstyperna fastlås. Om två abonnenter har samma abonnemangstyp 

vid samma abonnemang i ordningen, leder extra tittning i samtliga fall till ökad risk för churn.  

Efter slutförande av studien kan vi konstatera att ökad tittning leder till ökad risk för churn för 

samtliga abonnemangstyper som undersökts i denna studie. Abonnemangstyp 4 har högre risk för 

churn för det andra eller tredje abonnemanget i ordningen, vilket styrks genom användning av 

LASSO, jämfört med om abonnenten haft abonnemangstypen som sitt första abonnemang. 

Abonnemangstyp 4 har jämfört med abonnemangstyp 1 en signifikant högre risk för churn, givet att 

abonnenterna har tittat lika mycket. Dessa två abonnemangstyper är de enda som skiljer sig både 

med och utan användning av LASSO, givet att de tittar lika mycket.   
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Bilagor 
1 Bilaga 1 Förklaring av begrepp och variabler 

Abonnemang – Definiering av fyra olika abonnemangstyper som täcker olika segment av utbudet. En 

abonnent kan ha flera abonnemang, antingen av samma abonnemangstyp eller olika 

abonnemangstyper under tidsperioden.  

Abonnent – De unika individer som finns i data. Varje abonnemang har en abonnent, men en 

abonnent kan ha flera abonnemang. 

ID – ID variabel för samtliga abonnenter inom datamaterialet för 25-månadersperioden mellan 1 

januari 2014 – 31 januari 2016. Kodas om från e-post till ID för att abonnenterna ska förbli anonyma. 

Startdatum – Datum som specificerar när en abonnent tecknat ett nytt abonnemang. 

Slutdatum – Datum som specificerar när avslut av abonnemang skett.  

Månader – Månader från det att abonnemang startats till avslut.  

Faktiska månader – Räknas ut då abonnemanget är i heltal månader. T.ex. kan du säga upp ditt 

konto dagen efter att det startas men ha tillgång till tjänsten tills det datum då kontot funnits i en 

månad.   

Levande – Undersöker om kontot är aktivt eller har churnat. 

Snitt – Uträknat snitt för tittning/månad för det aktuella abonnemanget för en abonnent. 

Count – En räknevariabel som visar vilket abonnemang i ordningen ett givet abonnemang är. Det 

äldsta abonnemanget får värdet 1. Värdet från ”Count” är detsamma som vilket abonnemang i 

ordningen ett givet abonnemang är för en abonnent. 

Start – Har värdet noll vid en abonnents första abonnemang, om abonnenten haft ett andra startar 

detta abonnemang månaden efter att det första abonnemanget avslutades. 

Slut – Visar tillsammans med variabeln start på längden för det aktuella abonnemanget i månader. 

𝑆𝑙𝑢𝑡 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔 

2 Bilaga 2 SAS-kod för programmering 
/* Inläsning av data*/ 

proc import datafile='Z:\\Grundata.xlsx' 

DBMS=Xlsx out=SurvTestGAP; 

run;  

 

/* Lägger till dummy variabler med hjälp av array*/  

options nocodegen;  

Data SurvTestGAP; 

set SurvTestGAP; 

array Dummy {*} 4. DummyPaket1-DummyPaket4; 

do i=1 TO 4; 

Dummy(i)=0; 

end; 

Dummy(Snitt_Abonemng)=1; 

run; 

options codegen; 
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/* Skapar genomsnitts tittning för varje abonneamng*/  

data SurvTestGAP; 

set SurvTestGAP; 

Tittningabonnemangstyp1=Snitt_Abonemng*DummyPaket1; 

Tittningabonnemangstyp2=Snitt_Abonemng*DummyPaket2; 

Tittningabonnemangstyp3=Snitt_Abonemng*DummyPaket3; 

Tittningabonnemangstyp4=Snitt_Abonemng*DummyPaket4; 

Run; 

 

/* Plottar överlevnadskurvorna*/ 

proc lifetest data= SurvTestGAP atrisk plots=survival(atrisk cb) outs= 

SurvTestGAP; 

strata Abonnemang; 

time Faktiska_m_nader*Levande(0); 

run; 

 

/* Undersöker det proportional antaget*/ 

proc phreg data = SurvTestGAP; 

model Faktiska_m_nader*Levande(0) =   

   Tittningabonnemangstyp1- Tittningabonnemangstyp4  

DummyPaket1-DummyPaket4 GenomsnittTittning;  

 

proportionality_test: Test GenomsnittTittning ; 

output out=PlottData ressch=Tittningabonnemangstyp1- 

Tittningabonnemangstyp4  

DummyPaket1-DummyPaket4 GenomsnittTittning; 

Run; 

 

/* Plottar det proportional antaget*/ 

proc gplot data=PlottData; 

title "Schoenfeld Residualer över tid "; 

plot GenomsnittTittning*startid 

/ CFRAME=white OVERLAY VAXIS=axis1 HAXIS=axis2 FRAME VREF=0 VMINOR=0 

HMINOR=0 

CAXIS = Black NAME='plot'; 

symbol value=dot i=sm60s h=1.2 w=3; 

axis1 label =(a=90 r=0 f='Arial''Schoenfeld Residualer') value=(f='Arial' 

); 

axis2 label=( f='Arial' 'Tid')value=(f='Arial') ; 

RUN; 

QUIT; 

 

/* Lasso för COX samt AG-Modellen*/ 

title "LASSO COX/AG"; 

proc glmselect data= SurvTestGAP plots(stepaxis=normb)=COEFFICIENTS; 

     model Levande = Tittningabonnemangstyp1-Tittningabonnemangstyp4 

DummyPaket2-DummyPaket4/ 

      selection=lasso(stop=none); 

Run; 

 

 /* Title 'COX-Modell*/ 

proc phreg data = SurvTestGAP; 

model Faktiska_m_nader*Levande(0) =DummyPaket2-DummyPaket4 

Tittningabonnemangstyp1-Tittningabonnemangstyp4 /Ties=EFRON RL; 

Run; 

 

 /* Title 'COX-Modell med LASSO*/ 

proc phreg data = SurvTestGAP_LASSO; 

model Faktiska_m_nader*Levande(0) =LDummyPaket2-LDummyPaket4 

LTittningabonnemangstyp1-LTittningabonnemangstyp4 /Ties=EFRON RL; 

Run; 
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* Title 'Andersen-Gill multiple hazard model; 

proc phreg data=SurvTestGAP; 

model (Start, Stopp) * Levande(0) DummyPaket2-DummyPaket4 

Tittningabonnemangstyp1-Tittningabonnemangstyp4 /Ties=EFRON RL; 

strata count; 

run; 

 

* Title 'Andersen-Gill multiple hazard model LASSO; 

proc phreg data= SurvTestGAP_LASSO; 

model (Start, Stopp) * Levande(0) LDummyPaket2-LDummyPaket4 

LTittningabonnemangstyp1-LTittningabonnemangstyp4 /Ties=EFRON RL; 

strata count; 

run; 

 

 

/* Stratifiering innan inför PWP modell */ 

data SurvailMedStrata; 

      set Test; 

      if Count < 5; 

/* Paketval nr1 vid Strata1-4 */   

Paket1_Strata1= DummyPaket1 * (Count=1); 

Paket1_Strata2= DummyPaket1 * (Count=2); 

Paket1_Strata3= DummyPaket1 * (Count=3); 

Paket1_Strata4= DummyPaket1 * (Count=4); 

/* Paketval nr2 vid Strata1-4 */   

Paket2_Strata1= DummyPaket2 * (Count=1); 

Paket2_Strata2= DummyPaket2 * (Count=2); 

Paket2_Strata3= DummyPaket2 * (Count=3); 

Paket2_Strata4= DummyPaket2 * (Count=4); 

/* Paketval nr3 vid Strata1-4 */   

Paket3_Strata1= DummyPaket3 * (Count=1); 

Paket3_Strata2= DummyPaket3 * (Count=2); 

Paket3_Strata3= DummyPaket3 * (Count=3); 

Paket3_Strata4= DummyPaket3 * (Count=4); 

/* Paketval nr4 vid Strata1-4 */   

Paket4_Strata1= DummyPaket4 * (Count=1); 

Paket4_Strata2= DummyPaket4 * (Count=2); 

Paket4_Strata3= DummyPaket4 * (Count=3); 

Paket4_Strata4= DummyPaket4 * (Count=4); 

/* Tittningen för Paketval nr1 vid Strata1-4 */      

Tittning_Paket1_Strata1=SnittPaket1*(Count=1); 

Tittning_Paket1_Strata2=SnittPaket1*(Count=2); 

Tittning_Paket1_Strata3=SnittPaket1*(Count=3); 

Tittning_Paket1_Strata4=SnittPaket1*(Count=4); 

/* Tittningen för Paketval nr2 vid Strata1-4 */      

Tittning_Paket2_Strata1=SnittPaket2*(Count=1); 

Tittning_Paket2_Strata2=SnittPaket2*(Count=2); 

Tittning_Paket2_Strata3=SnittPaket2*(Count=3); 

Tittning_Paket2_Strata4=SnittPaket2*(Count=4); 

/* Tittningen för Paketval nr3 vid Strata1-4 */      

Tittning_Paket3_Strata1=SnittPaket3*(Count=1); 

Tittning_Paket3_Strata2=SnittPaket3*(Count=2); 

Tittning_Paket3_Strata3=SnittPaket3*(Count=3); 

Tittning_Paket3_Strata4=SnittPaket3*(Count=4); 

/* Tittningen för Paketval nr4 vid Strata1-4 */      

Tittning_Paket4_Strata1=SnittPaket4*(Count=1); 

Tittning_Paket4_Strata2=SnittPaket4*(Count=2); 

Tittning_Paket4_Strata3=SnittPaket4*(Count=3); 

Tittning_Paket4_Strata4=SnittPaket4*(Count=4); 

   run; 
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* Lasso beräknas separat för varje PWP-Model och multipliceras 

in för dem enskilda PWP modellen. Skattningar finns att se i resultat 4.8; 

proc glmselect data= SurvailMedStrata plots(stepaxis=normb)=COEFFICIENTS; 

model Levande = Tittningabonnemangstyp1-Tittningabonnemangstyp4 

DummyPaket1-DummyPaket4/ 

selection=lasso(stop=none); 

run; 

 

* Title 'PWP Start, Stop tid'; 

proc phreg data=PWP_Abonmang1_2_3_4; 

model (Start, Stopp)*Levande(0)=  Paket1_Strata2-Paket1_Strata4 

Tittning_Paket1_Strata1-Tittning_Paket1_Strata4/Ties=EFRON RL; 

strata count; 

ID ID; 

run; 

 

* Title 'PWP Start, Stop tid med LASSO'; 

proc phreg data=PWP_Abonmang1_2_3_4; 

model (Start, Stopp)*Levande(0)=  LPaket1_Strata2-LPaket1_Strata4 

LTittning_Paket1_Strata1-LTittning_Paket1_Strata4/Ties=EFRON RL; 

strata count; 

ID ID; 

run; 

 

 

 

Bilaga 3 Kaplan Meier 

Överlevnadsfunktion för abonnemang över hela tidsperioden. 

 

Överlevnadsfunktion för de olika abonnemangstyperna över hela tidsperioden 
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Bilaga 4 Sekvensanalys med sista churn 0 

Sekvensanalysen visar på de byten abonnenter som churnat minst en gång gör. För de abonnenter 

som inte har ett aktivt abonnemang vid studiens slut kodas sista churn om till 0. 

 

Sekvensanalysen visar att det mest troliga är att en abonnent haft ett abonnemang av antingen 

abonnemangstyp 1, 2 eller 3 under tidsperioden och sedan churnat detta. 

 

Bilaga 5 Sekvensanalys med givet startabonnemang 

Det vanligaste bytet för en abonnent som har sitt första abonnemang, oavsett abonnemangstyp, är 

att denne kommer tillbaka till samma abonnemangstyp. För de abonnenter som har 

abonnemangstyp 1 som första abonnemang och har haft tre abonnemang under tidsperioden verkar 

ha samma abonnemangstyp som andra och tredje abonnemang i ordningen. 

Abonnemangstyp 1
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Abonnemangstyp 2

 

Abonnemangstyp 3

 

Abonnemangstyp 4

 


