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Kan man förutse att en offert kommer bli
accepterad med hjälp av maskininlärning?
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För stora företag vars huvudsakliga affärer baseras på att sälja till andra företag,
så kallat buisness-to-buisness (B2B), kan det vara oerhört svårt att sätta ett bra
pris på en offert. Priset får inte vara för högt eller för lågt, och det är av yttersta
vikt att kunden accepterar offerten. Vi har hittat ett sätt förutse om en offert blir
godkänd, och sett att pris inte alltid är den viktigaste faktorn.

När en kund vill köpa en vara från ett företag så kan
de be om en offert, vilket är ett förslag på vad varan
ska kosta. Detta gör så att det säljande företaget har
makten att anpassa priset för varje kund, för att mö-
ta kundens individuella behov och förutsättningar. För
hitta mönster i offerterna använder viMaskininlärning.
Maskininlärning är ett sätt för att få en dator själv att
förstå och lära sig samband i information som kan vara
omöjliga för en människa att se.

För att kunna konstruera en maskininlärningsmodell
behövs stora mängder information, som vi får från da-
ta. Datan som vi har använt oss av är information
om tidigare offerter, både de som blev accepterade och
de som inte blev accepterade av kunderna, från före-
taget Alfa Laval. Informationen innefattar saker som
vem kunden är, var produkten ska användas och ett så
kallat riktpris, det pris som vanligtvis gäller för en pro-
dukt. Tanken är att en maskininlärningmodell ska kun-
na hitta mönster i datan som kan användas för att för-
utspå sannolikheten att en offert blir accepterad. Dessa
mönster är alldeles för komplexa för vanliga metoder
som linjär regression, så istället användes två model-
ler som bygger på en beslutsträdsmodell, även kallat
Decision Trees som ni kan se ett exempel av nedanför.
Modellerna som vi använt använder sig av en sådan
trädstruktur men på lite olika sätt. Modellerna kallas
för Random Forest och Gradient Boosting Machine.

För att få en så bra modell som möjligt, och öka trans-
parensen mot användare, använde vi oss av expertkun-
skap inom prissättning från säljare och chefer, i kom-
bination med kunskap inom maskininlärning.

Resultatet av arbetet är en modell som i 90% av fallen
korrekt klassificerar en offert som vunnen eller förlo-
rad. När modellen säger att sannolikheten att en offert
blir accepterad är mycket hög, så har den rätt i 99%
av fallen, och när den säger att sannolikheten är myc-
ket låg, så har den också rätt i 99% av fallen. Den här
typen av information kan företag använda sig av när
de bestämmer sin prissättningsstrategi.

Vad vi även upptäckte är att priset inte alltid är den
viktigaste faktorn för att avgöra om en offert blir ac-
cepterad eller inte. Det kan vara en rad andra faktorer
som påverkar om offert blir accepterad eller inte. En
konsekvens av detta är att modellen inte alltid beter
sig som vi förväntar oss att den ska. Exempelvis, om
priset på en offert ökar med 10%, så borde sannolikhe-
ten för att offerten bli accepterad också sjunka. Det gör
den inte alltid för vår modell vilket visar på komplexi-
teten i människors beslutsfattande, och svårigheten att
fånga det i en sannolikhet.
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