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Tidlig flagging av risikoadferd 

Vi ønsker en modell som analyserer kundenes tidlige adferd (input: transaksjoner (bruk), kanal 

kunden kom inn via, demografiske data om kunden, scoringdata etc. Her kan vi tom. se på om 

kunden for eksempel søkte kort natt til lørdag…) og gir oss en pekepinn på sannsynlighet for 

fremtidig mislighold. Dette for å bedre kunne styre kundens kredittgrense etc. Her ligger det 

store gevinstmuligheter for oss. Vi har mye og gode data. En del av jobben blir også å definere 

hva som er mislighold, i det vi ser at svært mange av de vi sender til inkasso blir friskmeldt ved 

at de betaler det de skylder i løpet av kort tid.  

Kontakt: John Tyssedal  

Risikobasert scoring 

Finansbransjen scorer i dag sine kunder for å treffe rett PD, dvs propability of default. Det er 

ikke optimalt. Du kan se for deg to kunder som har samme sannsynlighet for å gå til inkasso, 

men der den ene (gitt IKKE inkasso) ender opp som en lønnsom kunde men den andre i beste fall 

går i null (de vanlige lover om risiko og gevinst er ikke alltid like gjeldende i kredittkortbransjen, 

der vi ser an kundens adferd før vi øker kredittgrensen) Et prosjekt for å utvikle en verdibasert 

(gevinstoptimalisert) scoremodell kan være meget spennende og lærerikt for en talentfull student, 

og resultatene vil vekke oppsikt om det fungerer. Dette er en spennende og utfordrende oppgave, 

som inkluderer bruk av logistisk regresjon og andre statistikkmetoder. Overføringsverdien til 

praktisk arbeid i finans/forsikring er høy.  

Kontakt: John Tyssedal  

Forløp inkasso 

Vi sender hver måned mange kunder til inkasso. De aller fleste betaler kravet og kommer tilbake 

til oss og fortsetter kundeforholdet, men noen gjør det ikke. Det er disse som utgjør våre tap. Vi 

trenger en modell som segmenterer de vi sender i (minst) tre segment: de som høyst sannsynlig 

betaler (grønn), de som høyst sannsynlig ikke betaler (rød) og de som er i mellom (oransje). For 

disse kan innsatsen fra inkassoselskapet spille en avgjørende rolle for om vi får igjen vårt 

utestående eller ikke. 

mailto:christian.meland@sparebank1.no
https://www.ntnu.no/ansatte/tyssedal
https://www.ntnu.no/ansatte/tyssedal

