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Hvordan har Lånekassen gjort det?



Agenda

1. Om Lånekassen

2. Lånekassens digitale reise mot kunstig 
intelligens 

3. Case: Bokontroll



Om Lånekassen



Samfunnsoppdraget vårt er å sikre

like muligheter til utdanning

samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse

at utdanningen skjer under tilfredsstillende 
arbeidsforhold



1 110 500 aktive kunder

28 700 000 000 kroner utbetalt i 
studiestøtte

183 900 000 000 kroner utestående

1 425 000 saker årlig



Lånekassens 
digitale reise mot 
kunstig 
intelligens 



73 %
av kundene våre får 

søknaden sin behandlet 
helmaskinelt



Innovasjon som nødvendighet 
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Bruk av maskinlæring: 
Bokontroll
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En «lønnsom», men svært ressurskrevende og 
lite kundeorientert tilnærming

43 000 
kontroller

5% feil 
bostatus

8,5 MNOK 
adm. 

kostnader
35 MNOK 
MNOK i 
stipend



Fra «hagleskudd» til mer presisjon
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# Spot Check Algorithms
models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))
# evaluate each model in turn
results = []
names = []
for name, model in models:
kfold = model_selection.KFold(n_splits=10, random_state=seed)
cv_results = model_selection.cross_val_score(model, X_train, Y
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Sannsynlighet





Bygge, trene 
og validere 

modell

Overvåke og revidere

Kjøre modell
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Model
l
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ID Fornavn Etternavn Alder Kjønn Kommune Sivilstatus Inntekt Feil 
bostatus

1523 Per Olsen 21 M 1467 1 0’ 0

2101 Kari Hansen 19 K 1325 1 150’ 0

6521 Ola Jensen 21 M 1654 0 21’ 1

2215 Anne Persen 23 K 1658 2 0’ 0

Egenskaper 
Features

«Fasit» 
Målvariab

el

Hvilke egenskaper har forklaringskraft?



“Gradient Boosting” – en modell som 
baserer seg på beslutningstrær

Datagrunnlag

Feil bostatus: 28%
Ikke feil bostatus : 72%

Alder: 16-21 Alder: 22 - 25 Alder: 26+

Feil bostatus: 19%
Ikke feil bostatus: 81%

Gjeldstørrelse: 
0-50.000

Gjeldstørrelse: 
50.001+

Feil bostatus: 17%
Ikke feil bostatus: 83%

Feil bostatus: 72%
Ikke feil bostatus: 28%

Utdanningsnivå:
Videregående

Utdanningsnivå:
Høyskole

Feil bostatus: 12%
Ikke feil bostatus: 88%

Feil bostatus: 81%
Ikke feil bostatus: 19%

Feil bostatus: 15% 
Ikke feil bostatus: 85%

Skole: NTNU Skole: BI

Feil bostatus: 14% 
Ikke feil bostatus: 86%

Feil bostatus: 54% 
Ikke feil bostatus: 46%

Feil bostatus: 75% 
Ikke feil bostatus: 25%

Feil bostatus: 43% 
Ikke feil bostatus: 57%

Kjønn: M Kjønn: K



Modellen setter sammen mange beslutnings-
trær der hver av disse gir sin “stemme”

+ ++ …
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ETTER

25.000 studenter

15.000 plukket ut ved hjelp 
av vår maskinlæringsmodell

10.000 tilfeldig plukket ut

43.000 studenter

FØR

Plukket ut basert på predefinerte
kriterier

Samtlige kontrollert



Mer treffsikker og effektiv tilnærming
Like mange blir avdekket til tross for nesten halvert 
utvalg

Bedre kundeopplevelse             
Færre kunder må unødvendig dokumentere bostatus

Reduserte driftskostnader
Betydelig reduksjon i interne 
saksbehandlingskostnader 

Effekt på statsbudsjett
Samme effekt på støttebudsjett



6 steg til bruk av 
kunstig intelligens i offentlig sektor

1. Avklar formålet
2. Kartlegge relevante egenskaper gjennom 

situasjonsforståelse
3. Ha en bevisst tilnærming til juridiske 

problemstillinger
4. Etabler en arbeidsbenk for kvalitet og 

sammenstilling av data
5. Invester tid i dataanalyse og modellbygging
6. Legg til rette for senere kjøring og læring



Hvordan sikre innovasjon? 

Topplederforankrin
g
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Innovasjon

Videre bruk av 
Avansert Analyse

Modell- og datadrevet
tilnærming

Konseptutredning
– PoC -

Produksjonssetti
ng

Agile



Fremtidsvisjon: Modell- og datadrevet 
tilnærming

# Spot Check Algorithms
models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))
# evaluate each model in turn
results = []
names = []
for name, model in models:
kfold = model_selection.KFold(n_splits=10, random_state=seed)
cv_results = model_selection.cross_val_score(model, X_train, Y

Kredittscoremodell

Tilbakebetalere

Høy sannsynlighet for 
mislighold

Informere kundene 
om 
betalingsutsettels
e

Betalingsutsettelsesmo
dell

Kunder som har 
brukt 
opp 36 måneder

Facebook som 
foretrukne 
kommunikasjonskanal

Oppringing som 
foretrukne 
kommunikasjonskanal

Chat/melding som 
foretrukne 
kommunikasjonskanal

Får ekstra 
betalingsutsette
lse

Får ikke 
betalingsutsette
lse



AI will not replace doctors, but
instead will augment them, 
enabling physicians to practice
better medicine with greater
accuracy and increased efficiency.

However, doctors who use AI will
replace those who don’t.

87%
49%
32%



linkedin.com/in/johanfu

https://www.linkedin.com/in/johanfu
https://www.linkedin.com/in/johanfu
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