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Plan International Norway
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Plan er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota 
for barns rettigheter, og arbeider for barn i mer enn 50 land

millioner 

fadderbarn 

over hele 

verden

1.4 130
tusen 

fadderbarn har 

en fadder i 

Norge
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Plans fadderreise følger både en årlig kalender og prosessen 
fra man får et fadderbarn til eventuell oppsigelse

Kontinuerlig

lojalitetsarbeid

Årlig oppdatering

Bursdagspåminnelse

Brev med fadderbarn

Oppsalgs-

aktiviteter

Katastrofekampanjer

E-post om alternative 

gaver

Telefonsamtale for å 

øke månedsbeløp

Avvikshåndtering

Fadderavgang

Fadderbarns-

kansellasjon

Velkomst-epost

Velkomstpakke

Velkomstvideo

Velkomstprosess

(0-3 måneder)

Velkomst-

telefonsamtale

Hilsen fra fadderbarn

3-4 nyhetsbrev på

epost

Julemagasin med 

apell

Jentekampanje

Ad-hoc aktiviteter

Takke-epost

Avgangs-

undersøkelse

Fadderbarn-spesifikt

Fellesaktiviteter
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Givermarkedet er i stadig endring, og Plan ønsket å befeste sin 
sterke markedsposisjon ved å revitalisere fadderreisen
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Ved å kombinere kvalitative og kvantitative metoder, kan man 
utforme effektive og differensierte kundereiser for ulike 
segmenter

Intervjuer
Gjennomføre intervjuer 

med faddere for å få innsikt i 

kundereisen fra begge 

perspektiver

Workshops
Gjennomføre workshops med 

kundereiseansvarlige for å forstå 

styrker og svakheter med dagens 

kundereise

Dataanalyser
Gjennomføre kvantitative 

analyser av tilgjengelige 

datakilder for å supplere de 

kvalitative
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Ved å bruke uovervåket maskinlæring kan man finne 
naturlig forekommende adferdssegmenter i kundemassen

Hypotesedrevet kundesegmentering Datadrevet kundesegmentering
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Sammen med nøkkelpersoner fra Plan gikk vi gjennom hele kundereisen 
for å identifisere styrker, svakheter og ubenyttede muligheter til å bruke 
som input til dataanalyse og intervju
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For å komme frem til gode segmenter ble det gjennomført flere 
iterasjoner med kundereiseansvarlige for å sikre god 
forretningsmessig tolkbarhet

Definere formål

Identifisere
relevante
datakilder

Lage datasett
som beskriver

kundene

Bruk uovervåket
maskinlæring til å 
utlede segmenter

Evaluere kvalitet
og tolkbarhet

Bruk modell 
som grunnlag for 
kundereiser og 
kommunikasjon



Etter flere iterasjoner kom vi frem til fire segmenter, 
utledet fra et subsett av de identifiserte datapunktene
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Giveren med stor G Den årvåkne Den harmoniske Hjertevennen

Kvalitativ beskrivelse Lite kontakt med Plan

Skriver ikke brev med 

fadderbarn

Likner på Giveren med stor 

G, men leser e-post

Foretrekker Min side

Over gjennomsnittlig 

åpningsrate på e-post

Over gjennomsnittlig 

kommunikasjon med 

fadderbarn

Segmentstørrelse 

(rangert)
Størst Nest størst Nest minst Minst

Gj.snittlig månedsbeløp 253 NOK 262 NOK 267 NOK 270 NOK

Lengde på kundeforhold 

(mnd)
152 119 111 107

Andel familier 22 % 22 % 20 % 23 %

Variabilitet

Engasjementsnivå

(indikasjon)



Da vi sammenlignet lengde på kundeforhold for de ulike 
segmentene fant vi en større andel Givere med stor G blant 
faddere som har hatt kundeforhold lengre enn 150 måneder
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Giveren med stor G

Den årvåkne

Den harmoniske

Hjertevennen



Aldersdistribusjonen i de ulike segmentene er relativt lik, og 
illustrerer hvorfor bruk av demografiske variabler som proxy 
for oppførsel kan være problematisk
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Giveren med stor G

Den årvåkne

Den harmoniske

Hjertevennen



Ved å oppsummere resultatet fra telefonintervjuene ble 
faddersegmentene både bekreftet og utvidet med ny kvalitativ innsikt
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Giveren med stor G Den årvåkne Den harmoniske Hjertevennen

Hvorfor være 

Plan-fadder

Gi, men uten involvering Gi, uten involvering

Personlig relasjon

Transparens

Gi

Personlig relasjon

Verdsetter Plan spesifikt

Gi

Personlig relasjon

Transparens

Forventinger til 

fadderskapet

Lave Lave

Pengene går til riktig sted

Medium

Personlig relasjon, men vil 

ikke være involvert (lenger)

Høye

Ønsker personlig relasjon og 

relevant informasjon om 

fadderbarnet

Kommunikasjon Mindre e-post

Blandet (eller 

ingen) informasjon

Leser og foretrekker e-post Leser både e-post og post Leser e-post og post

Brev med 

fadderbarn

Ønsker ikke å kommunisere 

med fadderbarn

Ønsker ikke å kommunisere med 

fadderbarn

Lite eller ingen kommunikasjon 

med fadderbarn, ønsker ikke å 

være involvert (lenger)

Mye kommunikasjon med 

fadderbarn. Dårlig samvittighet

for å ikke gjøre mer

Min Side Ikke interessert i 

informasjonen

Kanskje interessant om 

brukeropplevelsen og innhold 

var bra

Brukes ofte for oppdateringer 

på fadderbarnet

Brukes ofte for oppdateringer 

på fadderbarnet.

Ønsker bedre 

brukeropplevelse



To viktige kvalitative kjennetegn på segmentene var 
engasjement og grad av fornøydhet. 
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Veldig 

engasjert

Mindre

engasjert

Mindre

fornøyd

Veldig 

fornøyd

Hjertevennen

Giveren med 

stor G

Den 

årvåkne

Den 

harmoniske
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Det samlede resultatet ble oppsummert i fire personas, og 
brukt som grunnlag for design av fremtidens kundereiser

Giveren med stor G Den årvåkne Den harmoniske Hjertevennen

"Jeg vil gi penger til et 

godt formål, men vil ikke 

være involvert i 

fadderbarnet mitt eller 

Plan"

"Jeg liker å lese om 

fadderbarnet mitt, men vil 

ikke være personlig 

involvert"

"Jeg elsker å lese 

oppdateringer om 

fadderbarnet og 

nærområdet, men vil ikke 

være aktivt involvert 

(lenger)"

"Jeg vil gjerne engasjere 

meg i fadderbarnet, men 

jeg finner ikke tid og dette 

gir meg dårlig 

samvittighet"
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Basert på alle resultatene fra den kvantitative og kvalitative 
analysen ble det uviklet en ny fadderreise for hvert enkelt 
segment

Segmentspesifikke 

fadderreiser
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Ved å oppsummere alle segmentenes fadderreiser ser man at 
noen steg er felles på tvers av segmentene og andre hel- eller 
deldifferensierte

Velkomstprosess Felles

Kontinuerlig lojalitets-

arbeid

Oppsalgsaktiviteter

Avvikshåndtering -

Kansellasjon

Avvikshåndtering –

Kundeavgang

Del-

differensiert

Del-

differensiert

Hel-

differensiert

Del-

differensiert
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Etter å ha implementert segmenteringsmodellen og tilpasset 
kommunikasjonen til hvert segment har vi sett positive 
forbedringer i åpningsrate på nyhetsbrev

Forbedret åpningsrate hos 

utvalgte segmenter

+50 % 
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Segmenteringsresultatet skal også brukes til revidering 
betjening og kommunikasjon av det mest omfattende og 
kritiske punktet i fadderreisen

Avvikshåndtering

Kansellasjon Deldifferensiert
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Improving forecasting with 
prediction models

Nina Walberg - Head of Data & Insight  
Jens Fredrik Skogstrøm - Data Scientist 

Customer Analytics  
BearingPoint 



OUR VISION IS TO

Give our customers freedom 
and flow in their everyday lives



OUR AMBITION

Create the world’s most 
efficient retail system

For our 
customers

As a 
company

For society



A technology and 
logistics company 

(selling groceries)





Kolonial.no in a 
nutshell

Online shop Warehouse Distribution

Technology & data platform



The way we think 
about value creation 
from data

100% 
people

100% 
machines

PEOPLE

TECH

DATA



100% 
people

100% 
machines

PEOPLE

TECH

DATA

Online shop Warehouse Distribution



Reducing uncertainty about demand 
is critical to our entire value chain

Online shop Warehouse Distribution



Our customers are humans 
and humans do things that 

are hard to explain!

We are a young 
company, so our time-

series are short  

We have never observed 
certain combinations of 
holidays, weekdays and 

seasons

What makes forecasting our customers’ demand so hard?



We have decomposed our sales history into 
actual steps in our process to be modelled 
separately 

1

2

3

Transition between habit segments

Orders per customer per segment

Units per order per segment

Illustration stolen from www.datascience.com

D
at

a
Re

si
du

al
X

Z



Our (predictive) habit segments

R

O

S

I

Regular

Often

Sporadic

Inactive

N

W

New

Win back



How we predict demand under uncertainty

R
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Habit segments1 2 3
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How we predict demand under uncertainty

Orders per customer Units per orderHabit segments1 2 3



R R

Week 0 Week 1

# #

Finding posterior distributions  
with Variational Inference 

(ADVI)*

Bayesian inference modelling approach

Why Bayesian? 
• Captures uncertainty intuitively 
• Ability to include domain knowledge explicit 
• Building complex models as “lego blocks”

* Ranganath et.al. Operator Variational Inference https://arxiv.org/abs/1610.09033 (2016)

https://arxiv.org/abs/1610.09033


R R

Week 0 Week 1

# #

Finding posterior distributions  
with Variational Inference 

(ADVI)

Bayesian inference modelling approach

Explanatory variables 
• Seasonality 
• Week variations 
• Trends 
• Holidays 
• Other special events



Simulating the system based on the posterior distributions  
to find expected values and uncertainty
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The model outputs expected values with  
uncertainty to be used as decision support



We will always have uncertainty… 
… should we adjust the way we work?

“It is better to be vaguely right than exactly wrong.”

Carveth Read, 1898



«Jeg setter prognosen høyere enn hva jeg tror, så har 
vi litt buffer og unngår utsolgt om salget skulle bli 
bedre enn forventet» 

Markedsavdeling
«Vi pleier alltid å gå under 
prognosen så jeg bemanner litt 
lavere så vi ikke må sende folk 
hjem» 

Bemanning

«Fra uke 41 til 50 i fjor vokste 
omsetningen med XX % (per uke), vi 
bør derfor klare det samme i år» 

Anonymisert CEO

«Alle må tilpasse prognosetallet til 
sitt behov» 

Data & Insight



March18th – September 6th

BELOW MOST LIKELY FORECAST ABOVE MOST LIKELY FORECAST

0
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-55% 0% 56%

% deviation from most likely forecast 

-19% 19%



+ + +

+ +

Merkostnader 
per ledd

Salg under 
prognose

Salg over 
prognose

Lavere UPH 
Overbemanning

Økt svinn

Utsolgt 
Tapt salg  

Krediterte 
leveringsgebyrer 

Utsolgt

Dårligere on-time 
delivery 

Dårligere 
kvalitetstall

Slitne operatører/ 
økt sykefravær

Innkjøp Restock Plukk/lager Distribution Kunde

Sjåfører får ikke 
jobb 

Turnover 
Lavere  

sjåførkvalitet 

Økt utsolgt

Økt overflow  
Mer krevende å 
overholde FIFO



So what to take away from this ! 
• Explisit models are useful when you have small data 
• Build modular and reusable solution components 
• Give the process as much attention as the model 
• Build a explicit vocabulary for the model and process 
• The Bayesian chapters from university you didn’t understand might be useful  
• (We haven’t talked about our business customers, but those are much more 

predictable)



Takk for oss 
kolonial.no/tech 

http://kolonial.no/tech

