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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att ta fram ett förslag på en iterativ process för företag som
tillhandahåller abonnemangsbaserade tjänster att användas för ett kontinuerligt lärande om
användare och användande. Studien föreslår även sätt att nyttja det lärandet för att reducera
churn.
Huvuddelen av studien bedrivs som ett case på Storytel. Genom narrativa intervjuer med
personal, fältstudier hos Storytel, analys av befintlig applikationsdata och utvärdering av verktyg
kombinerat med teori kring churn och segmentering har förslag på verktyg och process att
använda i fortsatt arbete för Storytel tagits fram.
Studien visar samband mellan churn och användning och ger förslag på hur nya verktyg kan
integreras på befintliga plattformar. Den visar värdet av att mäta och analysera användardata i
mer generella termer och ger tips för att nå framgång med projekt av denna typ.
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1 Bakgrund och syfte
I detta avsnitt redovisas bakgrund till och syfte med denna studie. Utöver detta presenteras de
avgränsningar som gjorts för studien.

1.1 Bakgrund
I den växande marknaden för mobilapplikationer och molntjänster med abonnemangsupplägg
öppnas nya möjligheter för riktad marknadsföring till enskilda användare eller utvalda segment
baserade på användarnas beteende.1
Tack vare tjänsternas placering och det faktum att de är uppkopplade har tjänsteleverantören
möjlighet att mäta och veta allt en användare gör med tjänsten. Vidare har leverantören tack vare
abonnemangsupplägget möjlighet att koppla all aktivitet till en specifik användare eller
användargrupp. Användaraktiviteten kan analyseras och om ett mönster, som till exempel
indikerar ökad risk för churn, hittas går det att genomföra riktade åtgärder mot användare som
matchar valda kriterier.
Redan innan utbredningen av denna typ av tjänster tog fart var man medveten om att man med
ökad kunskap om sina kunder gavs ökade möjligheter att analysera churnbeteenden och att
vikten av detta var mycket hög.2 Idag är dock tillgången på information så stor att problemet inte
längre är att hitta data, utan att hitta rätt data och dra rätt slutsatser av den.3
När värdet av en kund i ett abonnemangsupplägg beräknas (och i förlängningen även när hela
bolag värderas) är förväntad kvarvarande abonnemangstid en nyckelparameter. Det är därför
mycket lätt att leda i bevis att affärsvärdet av minskad eller uppskjuten churn från en tjänst är
mycket stort.4
Med den tillgång till information om användare som uppkopplade tjänster tillgängliggör måste
också integritetshänsyn tas till hur informationen hanteras. Richard Spinello jämför med tiden
före informationåldern och medger att bagaren troligen kände till sina stamkunders namn, men
att denne inte visste exakt hur mycket och av vad varje kund handlade förra månaden.5
1

Gerontini & Moritz, Large scale geospatial analysis on mobile application usage, sid 1
Van den Poel & Larivière, Customer Attrition Analysis For Financial Services Using Proportional Hazard Models,
sid 5
3
Kotler, Armstrong & Parment, Principles of Marketing, sid 107
4
Nils Janse
5
Spinello, Cyberethics, sid. 106
2
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Möjligheten att spara denna information kommer alltså med ett ansvar för hur informationen
brukas. Värt att nämna är att jämförelsen gjordes vid en tid då Internet höll på och breda ut sig
men innan molntjänster och applikationer fick det fäste de har nu. Idag kan informationen alltså
vara ännu mer omfattande och uppdaterad.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att ta fram ett förslag på en iterativ process för företag som
tillhandahåller abonnemangsbaserade tjänster att användas för ett kontinuerligt lärande om
användare och användande. Studien föreslår även sätt att nyttja det lärandet för att reducera
churn.
Genom att lära sig mer om användares beteenden får företag en förbättrad möjlighet att
kombinera:
a. klassisk användarsegementering (som t.ex. geografisk och demografisk segmentering)
b. kvantifierade användarbeteenden
att användas i proaktiva riktade marknadsföringsåtgärder.

1.3 Avgränsningar
1.3.1 Empiriska avgränsningar
Det arbete som kommer att genomföras inom ramen för denna studie kommer att genomföras i
samarbete med Storytel. Förutom att slutsatserna kommer att baseras på Storytels användare och
deras användande styr företaget ramarna för vad som är tekniskt görbart och organisatoriskt
genomförbart. Med detta sagt är det dock troligt att en del av slutsatserna går att tillämpa analogt
på andra mobilapplikationer och molntjänster. Detta gäller i synnerhet tjänster som har mycket
gemensamt med Storytel, såsom konkurrerande ljudbokstjänster, tjänster för strömmad musik
och så vidare.
Begreppet churn saknar absolut definition och i vissa sammanhang diskuteras churn även i fall
av flytt mellan t.ex. olika abonnemangsnivåer. Undersökningarna i denna studie har avgränsats
till att titta på churn i betydelsen avslutat abonnemang.

1.3.2 Storytel
Storytel är en ljudbokstjänst där användarna kan lyssna på ljudböcker i sina telefoner, datorer
och smarttv. Storytel har över 100 000 användare och har redan idag stora mängder data kring
användarnas beteende.
Storytel gör idag vissa analyser av datan men saknar en regelbundenhet i detta.
Marknadsavdelningen saknar också verktyg för att själva kunna göra dessa analyser och agera på
8

dem. Det finns en stark vilja och intresse från Storytel att utöka arbetet med analys av
kundbeteenden och åtgärder baserade på detta för att på sikt minska churn.

1.3.3 Teoretiska avgränsningar
Den teoretiska delen av studien har delats in i tre delar: marknadsgenomgång, churn och
segmentering.
Marknadsgenomgång
Teoriavsnittet inleds med en grundläggande genomgång av marknaden för mobilapplikationer
och molntjänster med abonnemangsupplägg. Marknadens framväxt, nuvarande konstruktion och
framtidsutsiketer tillför studien relevans.
Churn
Den andra delen i teroikapitlet behandlar churn. Kapitlet är i sin tur indelat till att handla om
begreppet churn, churnprediktion och churnprevention. Intresset för denna studie ligger naturligt
på tjänster där likheterna med den tjänst Storytel erbjuder är så stora som möjligt, men i de fall
litteraturen visar sig bättre på områden med färre likheter, som till exempel telefonabonnemang
eller tidningsprenumerationer kan även litteratur på dessa områden användas och analoga
tolkningar göras.
Segmentering
Teoriavsnittetet behandlar även segmentering. Fokus i denna studie är på användarbeteende,
varför segmentering baserat på användarbeteende kommer ägnas en större del och diskuteras
med ett större djup än segmentering på andra parametrar.
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2 Metod
I detta avsnitt redovisas den metod som använts för studien. Bakgrund för metodval presenteras
och de ingående delarna i casedelen av studien gås igenom.
Huvuddelen av studien bedrivs som ett case på Storytel. För att rikta arbetet på Storytel och för
att ytterligare kunna underbygga slutsatser kommer fördjupning i befintlig teori äga rum innan
och i parallell med casearbetet på Storytel.
Med tanke på studiens djup och dess relativt smala mål blir det naturliga att arbeta med en
undersökande, tolkande och reflekterade metod. Detta i motsats till en rent datadriven metod där
insamlat data entydigt skulle peka mot ett svar. Det finns helt enkelt inte något förfarande där en
mängd insamlade datapunkter på ett tillfredsställande sätt skulle svara på hur Storytel kan och
bör arbeta med dessa frågor.
Judith Bell beskriver redan i andra stycket i boken “Introduktion till forskningsmetodik”
skillnaden mellan dessa angreppssätt som kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Om forskare
som anammat en kvalitativ metodik skriver hon “Deras mål är snarare insikt än statistisk analys”
6
, vilket stämmer bra med den undersökning som ska göras. Hur Storytels arbete framgent med
dessa frågor kommer att se ut kommer till stor del handla om hur väl utredningen lyckas hitta en
arbetsmetod som passar med Storytels organisation och Storytels personal. Inte ens om det fanns
ett verktyg som de facto var objektivt bäst för att mäta kundbeteende och motverka churn är det
säkert att det verktyget är rätt svar i den kontext Storytel befinner sig. Frågeställningen för denna
studie är alltså sådan att känsla, tanke, reflektion måste ges utrymme och tolkas snarare än att
stora mängder rådata behöver analyseras.
En reflektion att göra i det här läget är att det alltså krävs en kvalitativ metod för att ge Storytel
tillgång till ett arbetssätt för att själva analysera sina användares beteenden med en kvantitativ
metod.
Ett riktningsval såhär tidigt är innebär dock inte att studien behöver begränsas när det kommer
till de delar av arbetet där en kvantitativ ansats passar bättre. Ett exempel på detta kan vara att i
hypotesgenererande syfte söka i historisk användardata för att hitta möjliga parametrar som tyder
på ökad churnrisk. Både Bell7 och Alvesson & Sköldberg8 belyser att det inte finns någon
6

Bell, Introduktion till forskningsmetodik sid. 13
Bell, Introduktion till forskningsmetodik sid. 23
8
Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion sid. 18
7
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vattendelare mellan kvantitativ och kvantitativ metod utan att tillfället får ge vilket
tillvägagångssätt som är bäst för respektive fall.
I studie som baseras på ett kvalitativt tillvägagångssätt ställs högre krav på teoretisk uppbyggnad
och bakgrund till dragna slutsatser och analyser då en studie baserad på en kvalitativ metod inte
kan vara lika självständigt giltig som en studie genomförd med en kvantitativ metod. I gengäld
behöver inte samma hänsyn tas till mängden testdata och kvantifierbarheten i testdatan.
Empirin som ligger till grund för denna studie är, som tidigare behandlats, begränsad till att gälla
Storytel. Med en kvalitativ metod ökar vikten av att inte dra för långtgående generella slutsatser.
Studien kan dock verka hypotesgenererande för andra mobilapplikationer och molntjänster.

2.1 Utredning
Den utredning som genomförs på Storytel börjar med inhämtning av data hos Storytel för att
beskriva deras nuläge samt deras krav och önskemål. Utredningen fortsätter med att titta på vilka
verktyg Storytel kan välja och hur dessa skulle implementeras i verksamheten. Avslutningsvis
vävs detta samman till en rekommendation och en implementationsplan för Storytel.

Figur 1. Utredningens upplägg
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2.1.1 Nuläge och önskemål
Arbetet på Storytel inleds med en analys av nuläge och önskemål.
Underlag för nuläge och önskemål införskaffas i första hand genom intervjuer med personal på
Storytel från både marknads och teknikavdelning. Bäst och bredast information hos
respondenterna kommer fram om de tillåts berätta om hur de upplever dagens situation och det
finns en risk att svaren riktas eller att viktiga punkter missas om ett formulär av enkättyp skulle
sättas ihop redan från början.9 Undersökningen i det här skedet blir alltså av narrativ typ där
fokus ligger på att få berättelser av respondenterna som sedan kan tolkas.10 I likhet med
diskussionen kvalitativt/kvantitativt i kapitlets inledning behöver dock inte det ena utesluta det
andra, det är tvärtom mycket vanligt att en intervju rör sig mellan strukturerad och ostrukturerad
beroende på vad som diskuteras.11 I de lägen där ren information om verksamheter behövs, till
exempel tekniskt upplägg, kommer mer slutna frågor att ställas och önskemålet här är att svaret
inte behöver tolkning (som ett berättande svar) utan kan stå för sig själv.
Förutom intervjudelen som utgör huvuddelen av underlaget för denna del kommer fältstudier att
göras på Storytel för att testa och använda de verktyg som finns idag. Samtliga respondenter
kommer vara färgade i sina berättelser kring dagens situation och anledningen till denna del av
undersökningen är att skapa en överblick att kombinera med de berättelser som fås av
respondenterna och för att respondenternas berättelser ska kunna tolkas mot ett bättre underlag.
Avsnittet om nuläge och önskemål avslutas med att en lista på krav och önskemål sammanställs.
Denna lista kommer sedan att utgöra grund för utredningen av möjligheter i kommande avsnitt.

2.1.2 Möjligheter
När utredningen av nuläge och önskemål är klar påbörjas arbetet med att jämföra tillgängliga
verktyg för analys av churn och åtgärder mot detta. Det finns väldigt många verktyg som kan
göra hela eller delar av det jobb som Storytel eftersöker och att försöka titta på alla verktyg som
finns låter sig inte göras.
Ett första steg i processen för att hitta ett verktyg blir därför att sätta ihop en lista med verktyg
för vidare undersökning. Varje verktyg kommer att behöva testas mot den lista på krav som är
utkomsten av första avsnittet av studien. Att göra detta kommer att vara en iterativ process med
stegen inläsning, testning och diskussion. Upplägget är det samma för alla verktyg, men olika tid

9

Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, sid 462
Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid 21
11
Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid 122
10
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kommer ägnas åt olika delar och vissa verktyg kan komma att kräva fler iterationer innan de
rankas eller avfärdas.

2.1.3 Verktygsval och implementationsplan
Sista delen i utredningsarbetet hos Storytel är att tillsammans med Storytel välja ett verktyg och
beskriva hur implementationen av detta skulle gå till. Underlaget för detta blir utredningen av
tänkbara verktyg i avsnittet innan.

2.2 Etiska aspekter
Som nämnts i inledningen av denna rapport finns en etisk aspekt att ta hänsyn till när man lagrar
och använder information om användares beteenden i en applikation.
En vanlig tolkning av denna aspekt är att det är en fråga om balans mellan nytta och personlig
integritet.12

2.2.1 Nytta
När det gäller nyttan av ett erbjudande till en kund som har ökat risk för churn går det att
argumentera för att det tillför något: “Vi ville bara tipsa om den här boken som vi tror du gillar”
och så vidare. Denna nytta kan dock tyckas konstruerad. Den verkliga nyttan är att Storytel vill
minska churn och det är inte en nytta som kan tillskrivas användaren.
När det gäller datalagringen i sig är det dock i Storytels fall ännu lättare att resonera sig fram till
en nytta som är lätt att acceptera även för den som inte så lättvindigt tog till sig argumentet om
erbjudandet. Lyssningsdatan används nämligen av applikationen själv för att veta vilken bok du
lyssnar på och var du befinner dig i boken. Givet detta är behovet att lagra datan fastställt.
Frågan om huruvida användningen av data för att konstruera ett erbjudande fortfarande är
problematisk kvarstår dock.
Det är även tänkbart att data som inte används i applikationen i framtiden kan bli aktuell att
lagra. Ett exempel på detta skulle kunna vara att lagra data kring sökningar, menyval i
applikationen, inloggningar med mera.

2.2.2 Integritet
Nyttan av datalagring var möjligen svårmätt, men att mäta integritet eller en kränkning av denna
torde vara ännu svårare. Detta illustreras väl av dessa två frågor som dominerar litteraturen kring
personlig integritet: “Vad är det och varför är det värdefullt?”13.14
12

Johnson, Computer Ethics sid 118
Citat på orginalspråk: “What is it and why is it valuable?”
14
Johnson, Computer Ethics sid 120
13

13

Den dåliga mätbarheten av integritet gör att det blir svårt att motivera ett värde av den. Och om
bevisbördan för kränkningen ligger på den kränktas sida räcker det alltså för datalagraren att visa
på någon som helst nytta för att vågskålen ska väga över på datalagrarens sida.15

2.2.3 Konklusion
Det är inte denna rapports uppgift eller mål att ge svar på dessa frågor, men aspekterna bör ändå
belysas givet utredningens ämne.
För att ta in delar av den kritik angående mätning av integritet som framfördes ovan anser
rapportförfattaren att en rimlig avvägning är datalagraren, i detta fall Storytel, inför beslut om att
lagra ny data (som att lagra gjorda sökningar) eller använda lagrad data till ett annat
användningsområde (som att använda lyssningsdata till att skicka ut erbjudanden) förutom att
värdera nyttan också gör en uppskattning av påverkan på den personliga integriteten hos sina
användare. Man tar alltså över bevisbördan för en eventuell integritegitetskränkning från
konsumenten och inkorporerar den i sin process för att arbeta med användarbeteende analys och
churnprevention.

15

Johnson, Computer Ethics sid 119
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3 Teori
I detta avsnitt redovisas den teoretiska genomgång som gjorts inför studien. Avsnittet är indelat i
tre huvudområden: Marknadsgenomgång, churn och segmentering.

3.1 Marknadsgenomgång
Marknaden för mobilapplikationer, molntjänster och mjukvarutjänster med abonnemangsupplägg
växer exponentiellt. Bara marknaden för molntjänster har sett en tredubbling mellan 2009 och
201416. Flera faktorer understödjer denna utveckling. Utbredningen av 3G och 4Gnät för
datatrafik är en faktor som gör det lättare att placera en tjänst eller mjukvara på på avstånd från
användaren. 2012 gick dataanvändningen per användare i USA upp 80%. Ökningen av antalet
enheter med kapacitet nog att ta vara på den nya funktionalitet en annan faktor som spelar in,
2012 hade 20% av världens befolkning tillgång till smarta telefoner17. Ytterligare en faktor som
driver uppskalningen av denna marknad är så klart att utbudet ökar och blir bättre. Man skulle
kunna se marknaden för denna typ av tjänster som en spiral där flera faktorer påverkar varandra
positivt. Tekniken och tillgången ger möjligheter att skapa nya tjänster detta gör att marknaden
växer vilket spär på incitamenten både för förbättrad teknik och för fler att skaffa sig tillgång.
Detta gör marknaden mer attraktiv för leverantörer som släpper nya tjänster och så vidare.

3.1.1 Tekniken
Som beskrivet i inledningen till detta avsnitt är teknikutvecklingen på området smarta telefoner
och andra uppkopplade enheter snabb och innovativ. Förutom förbättrad uppkoppling förses
enheterna ständigt med fler och mer sofistikerade sensorer för att mäta till exempel plats, rörelse,
temperatur med mera.18
Sensorerna kan dessutom ha fler användningsområden. En gpsgivare kan till exempel dels
hjälpa en användare att veta var den befinner sig på en karta, men den kan också hjälpa en
tjänsteleverantör att lära sig vid vilka platser dennes tjänst är mest relevant och dra sina slutsatser
kring det. Man har till exempel kunnat se att användare i högre utrsträckning använder sin
telefon till socialt samspel (till exempel Facebook och Twitter) i områden med mycket
restauranger och skolor medan användandet i områden med mycket banker centreas kring
kontroll (till exempel kalender och anteckningsapplikationer). I närheten av sjukhus ökar i
stället användningen av tjänster för privatmeddelanden (till exempel SMS och WhatsApp).19
16

Alves Ferreira & Albanez Bastos Filho, Cloud Services, sid 1
Gerontini & Moritz, Large scale geospatial analysis on mobile application usage, sid 1
18
Gerontini & Moritz, Large scale geospatial analysis on mobile application usage, sid 1
19
Gerontini & Moritz, Large scale geospatial analysis on mobile application usage, sid 6
17
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3.1.2 Tillgången
Även tillgången på smarta enheter tangerades i introduktionen till detta avsnitt. Om tillgången på
smarta enheter globalt är stor och ökar närmar den sig i Sverige heltäckande. 2014 hade 70 % av
svenskarna tillgång till Internet via mobiltelefon, en uppgång från 14% 2008.20 Då denna studie i
huvudsak riktar sig på användare i Sverige blir denna data relevant. Där tre källor till
marknadsökningningen identifierades har i Sverige penetrationen av smarta enheter nästan
saturerat och fortsatt ökning i Sverige kommer alltså behöva ske genom ökat anändande per
person och genom att fler personer använder tjänsterna. Trenden är dock tydlig även här.
Andelen personer som anger att de använder Internet varje dag har ökat från 41% 2003 till 83%
2014. I gruppen användare mellan 1634 år har andelen stabiliserat sig en bit över nittio procent
sedan 2011 medan den för äldre användare fortsätter att växa.21

3.1.3 Tjänsterna
I takt med utvecklingen av tekniken och det ökande användandet blir tjänsterna fler, större och
förhoppningsvis bättre. Eftersom de flesta tjänster är oberoende av leverantörens geografiska
placering och eftersom etableringskostnaden är relativt låg blir dock konkurrensen mycket hård.
I juli 2014 fanns 1,2 miljoner applikationer till iPhone och iPad i Apple App Store och 1,3
miljoner applikationer till Androidenheter i Google Play.22 Sannolikheten att en applikation
upptäcks av slump är alltså låg.
Tidiga kommersiella mobilapplikationer hade ofta ett affärscase med ett inköpspris följt av ett
gratis fritt användande. Denna modell har blivit mer ovanlig och det finns goda anledningar till
det. Med det enorma utbud av applikationer finns ofta en vid första anblick likvärdig applikation
utan kostnad varför införsäljningen av en applikation med ett pris blir mycket svår. Dessutom
saknar man i denna modell ett sätt att få ut mer pengar ur bra kunder som gillar applikationen
och använder den ofta.
I ljuset av detta har marknaden för tjänster med abonnemangsupplägg och applikationer med så
kallade in app purchases växt fram. Möjligheten att ta betalt av sina användare kontinuerligt,
ofta kombinerat med en gratisversion för att låsa in nya användare, ger tjänsteleverantörerna nya
sätt att forma sina erbjudanden.
En följd av detta är att användaren av en tjänst får ett värde. Detta till skillnad från en applikation
som köps för en engångssumma där hela vinsten kapitaliseras direkt och där användaren efter
köptillfället snarare blir en kostnad (för serverkapacitet, vidareuveckling med mera) än en
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tillgång. Att lyckas identifiera kunder som är på väg att lämna tjänsten och få dem att stanna blir
lika viktigt som att få tag på nya kunder.23

3.2 Churn
3.2.1 Vad är churn
Till att börja med kan slås fast att begreppet churn saknar en exakt betydelse. Ursprunget till
order är en sammanslagning av “change” (förändring) och “turn” (vändning), och i sin enklaste
form betyder det avslutande av ett kontrakt.24 En vedertagen process för att förutse churn
innehåller till och med steget “Definiera churn”.25 När man ger sig på att definiera churn för en
undersökning behöver man bli mycket specifik med vad man menar med churn. När man söker i
stora datamängder bland användare behöver man kunna dela upp dem i tydliga skrån för att
kunna testa sina modeller. Helst vill man, vilket utvecklas i avsnittet om churnprediktion, kunna
dela upp sina användare i två tydliga fack: churn och inte churn.26
Med churn i samband med tjänster abonnemangsupplägg menas i samtliga fall en förändring av
användarens abonnemang. Förutom att avsluta ett abonnemang, total churn, kan det innebära ett
byte till ett billigare alternativ eller till ett gratisalternativ, alltså till ett “mindre abonnemang”,
partiell churn. Churn används dock aldrig om ett byta till ett dyrare abonnemang. Det går alltså
inte att churna till en högre nivå. Kärnan är att det handlar om att lämna tjänsten och att byta till
ett “mindre abonnemnag” kan ses som ett steg i den riktningen. Churn kan också innebära att
användaren fortfarande har kvar en tjänst men använder den mindre eller inte alls. Detta kallas
dold churn.27 Den här studien har vilket tidigare diskuterats inriktats på churn i betydelsen
avslutat abonnemang, alltså total churn.
Även med begränsningen avslutat abonnemang på plats finns fler sorters churn att ta hänsyn till.
Aktiv eller medveten churn28 som innebär att användaren gör det aktiva valet att säga upp sin
tjänst för att till exempel byta till en annan leverantör eller för att den inte är nöjd med tjänsten,
rotationell eller oavsiktlig churn29 som innebär att andra externa faktorer gjort att användaren
lämnat tjänsten (till exempel finansiella problem eller flytt) samt passiv eller ofrivillig churn30
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som innebär att tjänsteleverantören sagt upp avtalet.31 Den naturliga målet för en åtgärd mot
churn är aktiv churn, men då separationen från oavsiktlig churn är svår och denna del oftast är
liten görs ingen sådan separation i denna undersökning.
I vissa fall behöver även tidsramar för specifika händelser sättas upp.32 Vissa tjänster har till
exempel säsongsbetonade mönster, och om man också tittar på dold churn kan användandet ha
naturliga nergångar under perioder som inte ska misstas för churn. Då denna studie är fokuserad
på total churn är emellertid detta inte ett problem.

3.2.2 Churnprediktion
Churnprediktion handlar om att kunna förutse vilka användare som är på väg att churna innan de
gjort det. Möjligheten att göra detta ger tjänsteleverantören en möjlighet att agera innan det är för
sent och sätta in preventiva åtgärder mot de identifierade användarna.
För att kunna förutse användare med hög risk att churna behövs en formel för detta. Den ser
naturligvis olika ut för olika tjänsteleverantörer men baseras ofta på fyra typer av indata33:
●
●
●
●

Användarnas beteende
Användarnas uppfattning om tjänsten
Användarnas demografi
Makroekonomiska effekter

Gemensamt är också formelns uppgift som är att dela in användarbasen i två delar: grupp som
kommer churna och övriga. Givet möjligheten att dela in användare i churn och icke churn enligt
ovan kan man ta fram en matris med fyra fält där användare delas in dels baserat på om de
matchar formeln eller inte och dels baserat på om de de facto churnat eller inte. Med denna
matris kan man sedan arbeta med vad som kallas binär klassificering. Med denna matris kan man
sedan arbeta med vad som kallas binär klassificering. Metoden är vedertagen och har många
användningsområden.34

3.2.3 Churnprevention
Churnprevention handlar om att få användare att fortsätta använda en tjänst. Viss
churnprevention riktas mot samtliga användare och kräver därför ingen churnprediktion.
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Exempel på detta kan vara att kontinuerligt förbättra en tjänst eller att göra epostutskick med
information till hela användarbasen.
Att rikta åtgärder mot samtliga användare är att likställa med att ha en formel för att förutsäga
churn som antar att alla kommer churna. Man når garanterat en sensitivitet på 100% men
kommer ha en specicitet på 0% (då FN och TN kommer vara 0).35 Åtgärden kommer alltså nå
samtliga användare som man vill nå, men också samtliga man inte egentligen var ute efter. Här
behöver man uppskatta kostnaden av False Positives36. Denna kostnad kan delas in i två delar:
faktisk kostnad för att exponera en åtgärd för ytterligare en användare och risken för irritation
eller obehag hos en användare som inte borde träffats. I ena änden kan förbättringar av en tjänst
läggas. Kostnaden för att låta samtliga få ta del av förbättringarna är låg och någon irritation eller
något obehag är svårt att förutse. I andra änden skulle kunna läggas att diagnostisera ett barn med
en allvarlig sjukdom. Den faktiska kostnaden för vidare undersökning och behandling är hög och
obehaget för barn och familj närmast omätbar.37 En perfekt formel har både 100% sensitivitet
och 100% specificitet (vilket ger 100% noggrannhet).38 Att hitta en sådan formel för prediktion
av churn låter sig dock inte göras och en korrekt balans mellan sensitivitet och specificitet bör
eftersträvas.39
Att mäta effekten av en åtgärd på True Positives är viktigt men måste ställas i relation till
kostnaden för att exponera False Positives för åtgärden samt vad man kan uppnå i sensitivitet och
specificitet.40 I den här studien kommer fokus att ligga på åtgärder som en faktisk kostnad som är
mycket låg eller noll, såsom epost, appnotifieringar och SMS. Det är dock tänkbart att dessa kan
innebära ett irritationmoment för användare varför en så hög specificitet som möjligt är att
eftersträva.

3.3 Segmentering
Till att börja med behöver vi definiera vad segmentering är. McDonald och Dunbara använder
följande definition: “Segmentering är processen som innebär att dela upp kunder eller potentiella
kunder på en marknad i olika grupper, eller segment.”4142 Att dela in kunder i grupper kan göras
baserat på en mängd parametrar. Dessa parametrar brukar delas in beroende på vad det är de
mäter, till exempel demografi, geografi, psykografi eller användarbeteende. Här kan det vara värt
35
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att notera likheten mellan denna indelning och de parametrar Van den Poel & Larivière nämner,
och som diskuterades i avsnittet om churnprediktion, som viktiga indata för att sätta upp en
formel som ska förutse churn.43
Att företag på ett eller annat sätt ägnar sig åt att segmentera sina kunder eller användare är
mycket vanligt.44 Och andledningen att göra detta är flera. En central del handlar om att lära
känna sin marknad och sina kunder.45 Denna kunskap kan sedan användas till exempel till att
anpassa marknadsföring eller till att minska risk vid ny investeringar46.

3.3.1 Demografisk segmentering
Demografisk segmentering är indelning av kunder eller användare baserat på mätbara parametrar
på deras person. Ålder och kön är paradexempel på detta, men även indelning på till exempel
utbildning, civilstånd och socioekonomisk status är exempel på demografisk segmentering.47

3.3.2 Geografisk segmentering
Geografisk segmentering är gruppering baserat på geografiska områden. Beroende på situation
kan olika typer av områden väljas. I vissa fall blir det relevant att dela in kundgruppen per land,
men i andra till exempel per statsdel. Även i de fall där man är så specifik som statsdel eller gata
är det ovanligt att den geografiska segmenteringen ensam kan säga något relevant om gruppen.
De kan däremot tillsammans med övrig segmentering bidra till bättre precision.48

3.3.3 Psykografisk segmentering
Psykografisk segmentering är likt demografisk segmentering baserat på personlika egenskaper,
men till skillnad från den samma inte lika lätt mät och kvantifierbara egenskaper. Exempel på
detta är livsstil och social klass.49

3.3.4 Användarbeteende
En parameter som inte nämns i samma utsträckning i klassisk marknadssegmentering är
användarbeteende. Ofta är det beteendet kring och attityden till en produkt, tjänst eller ett
varumärke som man vill påverka på de segment man identifierat med ovan nämnda parametrar.50
Om man kan samla data om sina kunders eller användares beteende och använda den på rätt sätt
finns dock stora möjligheter att påverka detta beteende genom att ge fördelar till värdefulla
43
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kunder och så vidare. Ett exempel på detta är Pizza Hut som genom sitt VIPprogram förutom att
lyckas låsa befintliga kunder attraherade nya kunder som blev intresserade av programmet.
Programmet byggde helt på data kring kundernas tidigare transaktioner med Pizza Hut.51
Användarbeteende får också en naturligt ökad status med ökat användande av Internet där
mätbarheten och kunskapen om beteende ökar medan betydelsen av till exempel geografisk
placering suddas ut.52 I en studie som helt baserade sig på användarbeteenden och vars syfte var
att få användarna att klicka på annonser i en högre utsträckning kunde man genom att enbart
segmentera på beteende öka klickration med 670% genom att visa rätt annons för rätt användare.
53
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4 Utredning
I detta avsnitt redovisas den utredning som gjorts hos och med Storytel. Utredningen har delats
upp ti tre huvuddelar: Nuläge och kravställning, möjligheter och implementationsplan.

4.1 Nuläge och kravställning
Storytels tjänst är tillgänglig via iPhone, Androidtelefoner, SmartTV och en webapplikation.
Den största användargruppen är iPhoneanvändare följt av Androidanvändare. Användningen av
applikationen i SmartTV och på webben är låg.
Tjänsten, oavsett på vilken plattform den används, är uppkopplad mot en MySQLdatabas
(databasen). Här lagras information om användare och om deras användande. Informationen som
lagras för användande lagras inte i första hand för att mäta t.ex. churnrisk utan för funktionalitet i
applikationen (vilken bok lyssnar användaren på och hur långt har den kommit) och för att
beräkna royaltykostnader (hur många gånger har en bok lyssnats på). Dessa två
användningsområden, i synnerhet det första, har verkat som kravställare när datastruktur med
mera utarbetats. Royaltykostnaden tas fram av ett script som körs dagligen för att sammanställa
och aggregera “lyssning per användare” till “total lyssning på bok”.54
Att databasen innehåller all applikationsdata är förvisso i sig en fördel om man vill använda den
för mätning och segmentering. Det får dock en del andra konsekvenser:
●
●
●
●
●
●

Den är driftkritisk
Alla ändringar behöver testas med alla plattformar
Den är utformad för användning, inte mätning
Den innehåller ett arv och kan vara svårnavigerad
Det tar resurser och krävs planering för att göra ändringar
Det är ett problem i sig om den “smutsas ner” med icke relevant data

Att använda databasen som källa kan alltså konstateras vara en fördel i ett fall där all data som
behövs finns där idag. Läsoperationer är billiga och går att göra utan någon påverkan på
applikationen.
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Att däremot använda databasen som källa i ett fall där nya datapunkter kan komma att
konstrueras och trimmas in framstår som ett betydligt sämre alternativ. Kostnaden för att
genomföra ändringar är hög och risken att problem eller fel uppstår i applikationen riskerar att
minska viljan att förändra och förbättra i verktyget.

4.1.1 QlikView
Idag används QlikView för att titta på och analysera datan. All data i QlikView baseras på data
från databasen. För att göra datan läsbar för QlikView finns dock en proxy som anpassar
databasdatan för att QlikView ska kunna använda den. Datan i QlikView är att betraka som read
only och all output från QlivView behöver alltså bli föremål för manuell hantering eller vidare
process i andra verktyg efter export.
Det är endast ett fåtal personer på Storytel som använder QlikView och i olika hög utsträckning.
QlikViews gränssnitt upplevs som svårnavigerat, i synnerhet för användare som inte har teknisk
bakgrund.

4.1.2 Befintlig data
Som en delmängd av nulägesutredningen studerades en avpersonifierad dump på de delar av
applikationsdatabasen som innehöll information som ansågs relevant för utredningen. Databasen
innehöll tabeller med information om kunder, abonnemang och bokmärken (lyssningar) från
senaste året.
I en initial analys utreddes om någon koppling mellan antalet lyssningstillfällen och churn kunde
identifieras. Detta gjordes genom att urvalet smalnades av till användare med den vanligaste
abonnemangstypen som var aktiva för ett år sedan. I detta urval fanns ca 44 tusen abonnemang
med totalt 84 miljoner lyssningstillfällen. Användarna delades sedan upp i fortfarande aktiva
användare och användare som lämnat tjänsten under året. De som lämnat tjänsten under året
delades i sin tur in i grupper baserat på vilken månad de lämnat tjänsten. För varje grupp togs det
sedan fram hur många bokmärken gruppen hade under respektive månad. Resultatet åskådliggörs
i följande diagram (maj 2014 utgör del av månad, varför värdena är missvisande låga för denna
månad):
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Figur 2. Churn som funktion av lyssningstillfällen
Tre slutsatser kunde dras av den initiala analysen.
1. Det finns starka säsongseffekter i användningen av tjänsten.
Under sommarmånaderna ökar lyssningen kraftigt. Dessa måste visas hänsyn vid analys
av beteenden och förändringar i beteenden: En viss minskning i lysning efter sommaren
är alltså naturlig och avsaknaden av en ökning inför sommaren är alltså en relativ
minskning i lyssning.
2. Lyssningsmängden har betydelse för churn.
För alla grupper som churnat har lyssnandet sjunkit kontinuerligt under fler månader
innan kunden har lämnat tjänsten. Fenomenet är inte lika tydligt för kunder som lämnat
tjänsten i maj 2015, men användningen för dessa har inte följt med säsongstrenden för
maj som är tydligt uppåtgående.
3. Användare som lämnat tjänsten har markant lägre användande än användare som är kvar
i tjänsten även mycket långt innan de lämnat tjänsten.
Samtliga grupper som churnat under det senaste året har som grupp betraktat betydligt
lägre mängd lysning under hela det tidsspann som analyserats. När effekter av åtgärder
ska vägas och analyseras behöver detta ske över en lång tidsperiod.
Hypotesprövning
Efter att användarna betraktats som grupp gjordes också ett antal mätningar för att se om det gick
att identifiera användare som riskerade att churna. Testerna gjordes på så vis att ett test som
utgick från data som var kända vid en viss tidpunkt delade in användarna i antagen churn och ej
antagen churn. Eftersom testet gjordes på historisk data kunde man sedan titta på data framför
tidpunkten för att se om prediktionen var korrekt eller inte. På detta vis kunde ett antal basala
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teorier snabbt testas och klassificeras enligt det upplägg som utvecklats i avsnittet om
churnprediktion.
Från dessa tester framgick snabbt att det var lättare att få hög sensitivitet än specificitet.55 Baserat
på enbart antal lyssningar per månad nåddes en sensitivitet på över 70% och specificitet på lite
över 60%. Förhoppningen är att dessa siffror ska kunna förbättras med djupare analys av
lyssningen (hur många olika böcker etc.) och kombinerat med andra indata. Hur höga siffror man
vill uppnå är svårt att säga. Vissa argumenterar för en noggrannhet på 90% för churnprediktion56.
Noggrannhet är dock ett diskutabelt mått för en formel som ska förutse churn. I ett fall med få
användare som churnar kan en så hög noggrannhet uppnås genom att prediktera att ingen
användare kommer att churna.
Vidare måste kostnaden eller värdet i varje kvadrant estimeras. Med en låg kostnad för false
positives57 kan en sämre specificitet accepteras.

4.1.3 Kravställning
Storytels önskemål är att de som jobbar med marknadsåtgärder på egen hand ska kunna filtrera
ut grupper av kunder och på dessa genomföra en specifik åtgärd. Det är också centralt att
åtgärden kan följas upp genom att segmentet som exponerats för åtgärden går att återkomma till.
Som diskuterat i avsnittet om segmentering blir användarnas beteende när de använder
applikationen den mest centrala delen att följa upp och mäta beteende på. Fokus ligger alltså på
att mäta vad användarna gör i applikationen.
Utöver användandet kommer viss användardata att mätas. Här ligger fokus på demografiska
parametrar. När det gäller geografiska parametrar begränsas mätningarna till att dela in
användarna efter land. Kunskapen om psykografiska egenskaper hos användarna är låg och
kommer i detta förstaskede inte mätas.
Filtreringsparametrar
Inför utvärderingen av verktyg sammanställdes en lista på parametrar som verktyget skulle
hantera mätning av. Sammanställningen av listan gjordes genom att kombinera:
● Storytels önskemål
● De faktiska möjligheterna för datatillgång
● Lärdomar från det teoretiska avsnittet
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● Lärdomar från undersökningen av datan i applikationsdatabasen
De parametrar som valts ut delades sedan in som följer.
Användning
Lyssning

Lyssning är den mest centrala aktiviteten i applikationen och har som visats i avsnittet om data
ovan en betydelse för sannoliketen att en användare churnar. Vid lyssning ska titel, författare,
inläsare, kategori och taggar registreras. Både påbörjad (play) och avslutad (pause/stop) lyssning
ska registreras. Vid avslutad lyssning bör även lyssningssekvensens tid finnas med. Detta är
information som idag finns i databasen.
Inlogg / öppnad applikation

Varje inloggning eller öppning av applikationen ska registreras med tidpunkt. Detta är
information som idag saknas i databasen. När denna aktivitet registreras bör även plattform
registreras. Denna information sparas idag, men kopplas till varje lyssning.
Sök / bokhylla

Varje gång en sökning görs ska registreras med sökparameter och antal träffar. Varje gång en
bok läggs i bokhyllan (funktion i applikationen) ska registreras. När en bok läggs i bokhyllan ska
titel, författare, inläsare, kategori och taggar registreras. Detta är information som idag saknas i
databasen.
Churn

Slutligen behöver information finnas om användaren lämnat tjänsten. Detta är centralt både för
analys av data men också för eventuell interaktion med kunden. Denna data finns idag, men
processen innehåller ett manuellt steg i de fall en användare sagt upp sitt abonnemang via mail
vilket gör att det idag finns en möjlig felkälla i datan.
Användare
Meta

Metainformationen på användarna används inte för någon segmentering men behövs för att
kunna göra de åtgärder man vill kunna göra. Det rör sig dels om direkta kontaktuppgifter såsom
epostadress och telefonnummer men även namn sparas för att kunna göra ett meddelande mer
personligt. Till metadatan hör också information om kunden har lämnat godkännande att bli
kontaktad, detta är en viktig punkt att kunna filtrera på inför eventuella åtgärder. Utöver detta
krävs kundnummer för att kunna identifiera kunden och uppdatera data. All denna data finns i
den befintliga databasen.
Demografi

Kön och ålder på alla användare sparas.
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Geografi

Land sparas för alla användare.
Åtgärder
Mail

Idag använder Storytel RuleMailer för mailutskick. Det vanligaste utskick man gör är
nyhetsbrev, men det görs ibland även andra utskick. Adressunderlaget för dessa utskick kommer
från sökningar i QlikView. Det förekommer att man inte får så specifika listor som man vill ha
och det faktum att det är QlikView som är källan till maillistorna gör att det är få personer som
kan ta fram nya maillistor.
Storytel har mailadress till många, men inte alla sina användare. Mail är ett viktigt
kommunikationsmedel och är det troligt den åtgärd som kommer dominera
churnpreventionåtgärdspaketet åtminstonne i ett tidigt skede. Det är ett tydligt krav att ett
verktyg för att hantera churnprevention antingen ska kunna hantera och skicka mail eller ha ett
gränssnitt från vilket listor för mailutskick kan exporteras.
Appnotifieringar

Det finns idag ett rudimentärt stöd för appnotifieringar. Det är dock inte en punkt där så mycket
aktivt arbete sker idag hos Storytel. Intresset för att utöka arbetet med notifieringar finns dock
och om ett verktyg i utredningen har stöd för detta är det att betrakta som ett plus.
SMS

Storytel använder inte SMSnotifieringar idag men i likhet med appnotifieringar finns ett visst
intresse för att utvärdera detta och det är ett plus om ett verktyg som utreds har stöd för SMS.
Storytel har mobilnummer till många av sina användare, men inte alla.

4.1.4 Case
Analysen av befintlig data har gett information om att det finns ett samband mellan
lyssningsaktivitet och churn. Om man betrakar en grupp som lämnat tjänsten kan man se en
kontinuerligt nergående trend över tid. Med den data man har idag och med de analyser som
gjorts går det dock inte att säga med exakthet vilka urval som ska göras och vilken exakt effekt
de får. Då möjligheten till framtida analys är en nyckel för att hitta nya och bättre case att
använda skall, vid valet av verktyg, vägas in även hur väl ny data hanteras och kan analyseras i
verktyget.
Som kravställning för systemval formulerades tre exempelcase:
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1. Användare som påbörjat en ny lyssning färre än X gånger de senaste Y månaderna men
ännu inte lämnat tjänsten får ett mail med tips om en ny bok.
2. Användare som gjort X eller fler sökningar efter böcker men påbörjat lyssning på färre
än Y böcker de senaste Z månaderna och ännu inte lämnat tjänsten får ett mail med
tips om nya titlar.
3. Användare som inte öppnat applikationen på X veckor får ett mail med tips om nya
titlar.

Eftersom det, efter analysen av befintligt data, finns en farhåga att det kommer vara svårt att
isolera användare som kommer att lämna tjänsten behöver det gå att följa upp beteendet hos de
som tagit emot ovanstående mail och sätta det i relation till en referens som inte fått det.

4.2 Möjligheter
I samråd med Storytel valdes ett antal verktyg att titta närmare på. När listan på verktyg sattes
ihop bedömdes hur väl de bedömdes kunna uppfylla kraven, verktygets marknadsposition samt
Storytels initiala känsla för det. Med hjälp av den kunskap Storytel har idag och inläsning på
Internet valdes följande verktyg ut för en djupare analys:
●
●
●
●
●

QlikView (som Storytel har idag)
Mixpanel
KISSmetrics
Universal Analytics
Ett egenbyggt system

4.2.1 QlikView
QlikView är det verktyg Storytel använder för analys av befintlig data och den är som tidigare
beskrivet ett aggregat av data från applikationsdatabasen.
Insamling av data
En stor fördel med att använda QlikView är att tillgången till befintlig data är fullständig och
direkt. Ny data däremot, behöver modelleras in i applikationsdatabasen innan det byggs ut till
applikationerna för alla plattformar.
Notifieringar
QlikView har inte stöd för notifieringar. Förfarandet för att göra ett epostutskick med QlikView
som verktyg blir att exportera en lista (ett sökresultat) som sedan importeras i ett
epostutskicksprogram. För att följa upp resultatet av utskicket måste nya listor exporteras och
analysen får göras i Excel eller motsvarande program.
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Case
Case 1 går att genomföra såsom datan ser ut idag. Listan med epostadresser som ska utgöra
underlag för utskicket behöver dock hämtas från någon med teknisk kompetens och eventuell
uppföljning av resultatet innehåller flera manuella steg.
Case 2 behöver information om antal sökningar som inte finns i databasen idag. Här skulle en ny
databastabell behöva introduceras. Utöver detta skulle apiet som arbetar mot applikationerna och
applikationerna själva behöva uppdateras. Även proxyn som hjälper QlickView att tolka
databasen skulle behöva uppdateras. Givet detta skulle förfarandet se ut som för case 1.
Case 3 behöver i likhet med case 2 ny information då senaste inlogg inte finns sparat i
applikationsdatabasen. Informationen i detta fall är ytterligare ett fält kopplat till kunden i övrigt
är förfarandet som i case 2.
Summering
QlikView är redan implementerat och är för befintlig data plattformsagnostiskt. Bortsett från
dessa fördelar finns dock ett antal parametrar som talar emot QlikView. Att introducera ny data
är ett omfattande projekt, gränssnittet är för tekniskt och stödet för notifieringar saknas.

4.2.2 Mixpanel
Mixpanel är en analysplattform som drivs som en molntjänst och har funnits sedan 2009.
Mixpanel tillhandahåller paket för de flesta språk och plattformar som läggs in i applikationen
för att möjliggöra integration med Mixpanel.58
Insamling av data
Insamling av data till Mixpanel sker genom anrop till Mixpanels API. Dessa anrop möjliggörs
genom ovan nämnda paket.
Mixpanel skiljer på engagement och people där engagement är eventstyrt (användande) och
people är egenskapsstyrt (användare).
Notifieringar
Mixpanels har stöd för notifieringar genom epost, sms och både push och in appnotifieringar.
Notifieringarna kan baseras efter utsökningar på egenskaper (people). Om notifieringar ska
baseras på event (engagement) behöver dessa skickas redundant och översättas så de kan läsas
som egenskaper hos en person.

58

Mixpanel
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Då Mixpanel har en egen tjänst för epostutskick skulle det innebära att Storytel skulle ha två
parallella tjänster för epostutskick då den befintliga RuleMailer används för nyhetsbrev idag.
Case
Då ingen data finns i Mixpanel idag krävs att all data som ska användas i casen skickas till
Mixpanel. Samtliga case har en notifiering som slutprodukt vilket innebär att datan måste göras
tillgänglig som en egenskap.
För case 1 krävs datapunkter för lyssning som namnges så att år och månad framgår (till exempel
listenYYMM, där YY och MM byts ut mot år och månad) som uppräknas vid varje lyssning så
att mängden lyssning på månatlig nivå kan användas för filtrering inför notifieringar, för case 2
krävs även en motsvarande paramter för sökning som uppräknas vid sökning och för case 3
behövs en parameter för senaste login.
Givet ovan går det lätt att filtrera ut segment i enlighet med exempelcasen och skicka
notifieringar till dessa. Varje gång en notifiering skickas ut med Mixpanel skapas också ett event.
Användare som mottagit notifieringen kan alltså ställas mot användare som inte fått den vid alla
framtida filtreringar och mätningar.
Summering
Mixpanel har fullt stöd för samtliga krav som ställts på ett nytt verktyg. Gränssnittet tycks
användarvänligt och utbyggbarheten hög.
En nackdel är att viss data måste skickas redundant då användande skickad i eventform inte går
att använda för filtrering inför notifieringar. Detta är dock något som Mixpanel planerar att
åtgärda.59
En annan nackdel med att använda Mixpanel skulle kunna vara att en ny tjänst för epostutskick
introduceras. Storytel ser dock inget problem med att ha olika tjänster för nyhetsbrev och riktade
marknadsutskick.60

4.2.3 KISSmetrics
KISSmetrics är en analysplattform som drivs som en molntjänst. KISSmetrics tillhandahåller
paket för de flesta språk och plattformar som läggs in i applikationen för att möjliggöra
integration med KISSmetrics.61

59

Marina Milenkovic
Peter Alvarsson
61
KISSmetrics
60
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Likheterna mellan KISSmetrics och Mixpanel är många och stora. I KISSmetrics saknas dock
möjligheten att göra notifieringar. Här behöver man alltså i likhet med QlikView exportera listor
till externa system för att åtnjuta denna möjlighet.
Givet kravbilden gjordes inte någon djupare analys av KISSmetrics då Mixpanel med alla
likheter anses strikt bättre då det kan hantera notifieringar.

4.2.4 Universal Analytics
Universal Analytics är det marknadsledande verktyget för analys av webbplatsdata, det ägs och
drivs av Google och hette i tidigare versioner Google Analytics. Tjänsten användes
ursprungligen för ren besöksstatistik på webbplatser men har växt och är nu en större portfölj av
mätverktyg med stöd för flertalet plattformar.
Nackdelar
Universal Analytics har funktionalitet för att koppla datapunkter till unika användare med id,
men saknar stöd för notifieringar.
Universal Analytics saknar också en peronlig supportfunktion. Användare av tjänsten är
hänvisad till de dokumentationssidor som finns och till publika forum.
Vidare har Universal Analytics ett arv från sin tidigare implementering som ren mätare av
webbplatsbesök. Mycket av funktionaliteten är knuten kring så kallade page views som behöver
syntetiseras i en applikation som inte hanterar sidor på samma sätt som en klassisk webbsida.

4.2.5 Eget system
Ett alternativ till att utvärdera och implementera ett befintligt system är att bygga ett eget system.
Ett sådant system kommer att kunna möte de krav som ställs på det eftersom det byggs efter
dem, men detta absoluta kravuppfyllande måste ställas i relation till de nersidor som finns.
Nackdelar
Det finns ett antal nackdelar med att bygga ett eget system i jämförelse med att integrera med ett
befintligt:
● Att bygga ett eget system tar mycket tid i anspråk. Både kalendertid samt nedlagd tid för
en implementation förväntas bli högre än med ett befintiligt system.
● Att bygga ett eget system kräver specifik kompetens. Hos Storytel är utvecklingsteamet
en trång sektor och vid implementation av nya tekniska system är det resurser ur detta
team som behövs.
● Förvaltning och drift behöver hanteras.
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● All ny funktionaliet behöver identifieras och implementeras. Detta i kontrast till
situationen med en köpt tjänst där man får en motpart som har incitament att kontinuerligt
förbättra tjänsten.
Sammantaget konstaterades att ett egenbyggt system enbart är aktuellt då inget av de befintliga
alternativen på ett tillfredsställande sätt kan möta upp mot de krav som ställts på verktyget.

4.3 Implementationsplan
Baserat på ovanstående undersökning fattades tillsammans med Storytel beslut om att
implementera Mixpanel i tjänsten. Mixpanel klarar av de krav som ställts på en tjänst som ska
låta Storytel arbeta proaktivt med churn och implementationen kräver inte en för stor teknisk
insats av Storytels utvecklingsavdelning.
Tillsammans med personal från utvecklingsteamet på Storytel konstruerades följande lista med
anrop till Mixpanel. I jämförelse med kravställningen inkuderades till exempel även lyssningstid
på förslag från utvecklare hos Storytel.62 Anropen delades upp på event och användare enligt
Mixpanels riktlinjer:63
Superproperties
birthdate

Date

gender

String

Event
Event

Properties

Datatyp

Varje gång appen
öppnas eller någon
loggar in (kör efter
Identify nedan)

open

subscriptiontype

String

Play

start_listen

title
author
reader
category
tags

String
String
String
String
List

Pause / Stop

stop_listen

title
author
reader
category
tags

String
String
String
String
List

62

När

63

Göran Sandström
Mixpanel & Marina Milenkovic
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duration

Numeric

Vid sökning

search

query
matches

String
Numeric

Varje gång en bok
läggs i bokhyllan

bookshelf

title
author
reader
category
tags

String
String
String
String
List

Vid
abonnemangsavslut

subscription_end

People
När

Kommando

Parametrar

Datatyp

Varje gång appen
öppnas eller någon
loggar in

Identify

id

String

Varje gång appen
öppnas eller någon
loggar in

People.set

$name
$email
$phone
$last_login
gender
birthdate
subscriptiontype

String
String
String
Date
String
Date
String

Play

People.increment

number_listen[yyMM]

Numeric, ökning 1

Pause / Stop

People.increment

duration_listen[yyMM]

Numeric, ökning
lyssnade minuter

Vid
abonnemangsavslut

People.set

subscription_end

Date

Tabell 1. Implementationsinstruktioner
Det beslutades att den första implementationen skulle ske på applikationen för Androidenheter.
Detta för att releaseförfarandet för Android är snabbt och för att få en lite mindre population att
påbörja testning med.
Implementationsinstruktionen lämnades sedan över till utvecklingsteamet på Storytel som
arbetar med scrummetodik.Arbetet med att implementera integrationen med Mixpanel och med

33

att lägga in event och egenskaper planerades in i en sprint och genomfördes inom ramen för
denna.64
Efter en initial period med datainsamling kan marknadsavdelningen själva analysera och agera
på det data som skapats.

64

Schwaber, Agile Software Development with Scrum, sid 65
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5 Analys & slutsatser
I detta avsnitt redovisas analysen av den utredning som gjorts på Stotytel och slutsatser baserat
på denna. Även förslag på framtida forskning redovisas i detta avsnitt.
Den här studien visar att mätbart historiskt användarbeteende har inverkan på churn. Det har
kunnat visas genom analys av historiska data. Både på användarbasen som grupp och på enskilda
användare uppdelade med en binär klassificering.
Studien visar också att det finns goda möjligheter att mäta användarbeteende i högre utsträckning
än vad som görs idag och att det finns verktyg för att analysera denna data i kombination med
demografiska och geografiska egenskaper hos användare. Den visar detta genom att analysera ett
antal verktyg efter hur de hanterar ett antal exempelcase.
Studien ger förslag på hur detta arbete kan påbörjas, implementeras och successivt förbättras i en
iterativ process hos organisationer med en stor mängd aktiva användare men utan kontinuerlig
mätning och analys av dessa parametrar.
Som en biprodukt till det arbete som bedrivits för att samla in data för att använda till
churnprevention har Storytel börjat spekulera i andra användningsområden för den nya datan.
Bara vetskapen hos organisationen om att de har, eller snart kommer att ha, tillgång till viss data
gör att nya idéer dyker upp och presenteras. Som exempel kan nämnas information om sökningar
till de som sköter nya publikationer.

5.1 Slutsatser
5.1.1 Iterativ process
Den iterativa processen är mycket viktig. Då slutresultatet inte är och inte heller bör eller kan
vara känt innan arbetet påbörjats är det mycket viktigt att nya önskemål för organisationen vad
gäller mätpunkter och data kan integreras kontinuerligt i applikationen.

5.1.2 Kompetensspridning
Kompetensspridning i organisationen är central. Då vetskapen om möjligheter till uppföljning av
användarebeteende finns är den själv en motor för att hitta nya vägar.
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5.1.3 Datapunkter
Varje mätpunkt behöver inte ha ett egenvärde när den skapas. Även om ett projekt för utökad
kunskap om användande bör kravställas utifrån ett minimikriterie behöver inte varje mätpunkt ha
ett eget existensberättigande i det skede de blir till. Kostnaden för att implementera ytterligare
datapunkter, som skulle kunna bli intressanta, är generellt låg, både vad gäller utvecklingstid och
vad gäller kostnad för verktyg. Med ett bra verktyg är det inte heller någon risk för brus i datan
för att för många parametrar skickas in.

5.1.4 Kostnad för false positives
När det kommer till notifieringar för användare i vissa segment eller grupperingar behöver hög
vikt läggas vid kostnaden för att exponera fel personer för en åtgärd, den grupp som tidigare i
rapporten refererats till som False Positives. Digital kommunikation är vanligtvis mycket billig
så kostnaden uppstår i stort sett uteslutande genom förändrat beteende hos den som exponeras.
Om kostnaden även med detta inräknat är noll eller mycket låg och ett mätbart värde finns för de
som grupperats korrekt och exponerats för åtgärden finns ingen anledning att acceptera en
algoritm för segmentering som ger lägre sensitivitet än 100%.

5.2 Förslag på fortsatta studier
Det finns fler uppslag för fortsatt forskning på detta område.

5.2.1 False positives
En fördjupad studie i den verkliga kostnaden för att exponera användare för en
kommunikationsåtgärd trots att de inte tillhör den grupp som åtgärden var avsedd för. Intresset är
särskilt stort för åtgärder som har en låg faktisk kostnad, som till exempel epostutskick.
Utkomsten ur en sådan studie är mycket intressant när viktningen mellan sensitivitet och
specicifitet behöver göras. Om ingen kostnad kan visas innebär det att gruppering inför
epostutskick saknar relevans då alla utskick kan skickas till alla användare för att nå 100%
sensisivitet.

5.2.2 Åtgärder
Vidare skulle en studie som under en längre period använde olika åtgärder eller åtgärdspaket på
olika delar av population användare och följde upp churn hos dessa kunna ge svar på vilka
åtgärder som effektivast motverkar churn.
Det finns en hypotes om att till exempel appnotifieringar är mindre användbart mot churn då det
generellt är folk som inte använder tjänsten i större utsträckning som också lämnar den. Tills
denna studie är gjord går det dock inte att veta.
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5.2.3 Klassisk segmentering
I den studie som gjorts har vissa demografiska och geografiska parametrar tagits med som
mätpunkter för implementationen. Den begränsade omfattningen beror dels på studiens
avgränsning och fokus på användande, men också på att Storytel, där studien genomfördes har en
begränsad mängd data av denna typ.
En studie med fler demografiska och geografiska parametrar skulle ha lättare att visa på dessas
betydelse än vad denna studie haft. Förslagsvis görs denna studie för en tjänst som redan har mer
information av denna typ än vad som finns i Storytels fall. Att samla in ny data av denna typ i en
stor användarbas enbart för mätning och analys är svårt.
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Appendix 1
Erik Wenneborg 2015

Binär klassificering av formler för churnprediktion
Vid utvärdering av formler för churnprediktion används ofta binär klassificering.65 Metoden är
vedertagen och har många användningsområden.66 Till exempel inom medicin för screening av
sjukdomar där indelningen churn och ej churn skulle ersatts med har sjukdom och har ej sjukdom
och kommer att churna skulle ersättas med diagnostiserades med sjukdom.
Klassificeringen baseras på en 2x2 matris där ena skalan är huruvida användaren de facto
churnade eller inte och där den andra är huruvida användaren gav utslag på den formel som
användes för churnprediktion eller inte.
Churn

Ej churn

Matchar formeln för ökad
churnrisk

True Positive (TP)

False Positive (FP)

Övriga

False Negative (FN)

True Negative (TN)

False Positive
Användare som hamnar i denna kvadrant är identifierade som att de har “Förhöjd risk för churn”,
men de har inte churnat. Kvadranten omnämns False Positive. Positive för att testresultatet
(formeln) gav utslag och False för att förutsägelsen var felaktig.

True Positive
Användare som hamnar i denna kvadrant är identifierade som att de har “Förhöjd risk för churn”.
De har också churnat. Kvadranten omnämns True Positive. Positive för att testresultatet
(formeln) gav utslag och True för att förutsägelsen var korrekt.

False Negative
Användare som hamnar i denna kvadrant identifierades inte som att de har “Förhöjd risk för
churn”, de har dock churnat. Kvadranten omnämns False Negative. Negative för att testresultatet
(formeln) inte gav utslag och False för att förutsägelsen, i detta fall blir förutsägelsen på övriga
att de inte kommer att churna, var felaktig.

65
66

Lazarov & Capota, Churn Prediction, sid 2
Powers, Evaluation: From Precision, Recall and FMeasure to ROC, Informedness, Markedness & Correlation, sid

2
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True Negative
Användare som hamnar i denna kvadrant identifierades inte som att de har “Förhöjd risk för
churn”, och de har inte heller churnat. Kvadranten omnämns True Negative. Negative för att
testresultatet (formeln) inte gav utslag och True för att förutsägelsen var korrekt.

Kvalitet och tillförlitlighet
Givet denna indelning kan man bedöma formelns kvalitet och tillförlitlighet
Sensitivitet
Sensitivitet anger hur bra formeln är på att fånga upp de som man vill fånga upp. I detta fall
alltså hur stor andel av alla som churnar som hittas med formeln. De som hittades är de som vi
beskriver som True Positive och samtliga som churnar är True Positive och False Negative.
Formeln för att räkna ut sensitivitet ser alltså ut som följer.67

TP
TP + FN
Specificitet
Specificitet anger hur bra formeln är på att utesluta användare som inte matchar mot det som ska
mätas, i detta fall användare som inte kommer att churna. Definitionen blir då andelen av alla
som inte churnar som också inte matchar formeln. De av ickechurnare som inte matchar formeln
är True Negative och samtliga ickechurnare är True Negative samt False Positive. Formeln för
att räkna ut specificitet ser alltså ut som följer.68

TN
TN + FP
Noggrannhet
Det går också att mäta formelns noggrannhet. Detta är andelen korrekta prediktioner delat på
samtliga prediktioner. Korrekta prediktioner är både de där en churn förutsågs och de där en
ickechurn förutsågs. Formeln för att mäta noggrannhet blir alltså som följer.69

TP + TN
TP + TN + FP + FN
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