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Sammanfattning 
Teletjänstcentraler används idag inom många områden för kundbetjäning av olika slag med målet att 
ge så bra service som möjligt. Problematiken är då flertalet instanser tillhandahåller samma tjänster 
men där dem ansvarar för ett eget geografiskt område. Ett ofta förekommande problem som uppstår är 
att belastningen mellan dessa teletjänstcentraler varierar drastiskt, vissa har allt för mycket att göra 
medans andra inte har något alls. 
 
Det är därför av intresse att analysera en samverkan mellan dessa centraler och granska eventuella 
förändringar i effektivitet. I dagsläget har 1177 vårdguiden ett system som hanterar samtalsflödet där 
ett telefonsamtal skickas till närmaste teletjänstcentral, inom samma region. 
 
Softronic fick tidigare i uppdrag att analysera och optimera 1177 Vårdguidens teletjänstsystem genom 
att effektivisera samt höja kvaliteten på samtalshanteringen. Detta genom snabbare svarstid och ökad 
samtalshantering inom samma region. Softronic har framtagit två modeller, med givande resultat, dock 
inte helt i linje med målen. Det är detta som ligger till grund för detta examensarbete.  
 
Efter en grundläggande analys användes 6 stycken unika modeller varav 3 av dessa utvecklades under 
examensarbetet. Dessa modeller är utformade enligt flertalet parametrar och tar hänsyn till bl.a. 
kompetens. Kompetens baseras på var ett samtal besvaras geografiskt samt hur länge samtalet varit 
placerad i kön. Dessa modeller simulerades med hjälp av ett verktyg som utvecklades för detta 
ändamål och dessa resultat jämfördes. Resultatet av dessa simuleringar visade att den bästa modellen 
var då en kombination av samverkan mellan en lokal och nationell kö. 
 
Nyckelord 
Teletjänstcentraler, logistik, optimering, simulering, kömodeller. 
  



 

  



 

Abstract 
Call centers are used today in many areas of customer service of various kinds with the objective of 
providing the best service possible. The problem is when multiple instances provide the same services, 
but where each instance is responsible for its own geographical area. A frequent problem that arises is 
that the load of these call centers varies drastically, some call centers might have too much to do while 
others will not have anything to do at all. 
 
It is therefore of interest to analyze the interaction between these centers and review any changes in 
efficiency. The solution of 1177 Vårdguiden system today is that the system handles the call flow in a 
fashion where a phone call is sent to the nearest call center, in the same region. 
 
Softronic had earlier a mission to analyze and optimize the call system of 1177 Vårdguiden by 
streamline and enhance the quality of call handling in the form of faster response times and calls 
answered in the same region they were calling from. Softronic has developed two models, with 
promising results, however not fully in line with the objectives. This is the basis for this thesis. 
 
After thorough analysis six unique models were used were 3 of these were developed in the thesis. 
These models were designed according to several parameters and took into account for example 
competence, which is based on where a call is answered geographically as well as how long a call is 
placed in the queue. These models were simulated using a tool developed for this purpose, and these 
results were compared. The results of these simulations revealed that the best model was with a 
combination of collaboration between a local and national queue. 
 
Keywords 
Call centers, logistics, optimization, simulation queuing models. 
  



 

  



 

Förord 
Denna rapport behandlar ett examensarbete inom datateknik på Kungliga Tekniska Högskolan, på 
uppdrag av företaget Softronic och 1177 Vårdguiden. 
 
För att kunna förstå vissa moment av denna rapport bör grundläggande kunskaper inom algoritmer och 
datastruktur samt köteori besittas. 
 
Examensarbetarna vill passa på att tacka personalen på Softronic för den hjälp och stöd de fått under 
arbetets gång. Ett speciellt stort tack Martin Johansson som agerat handledare från Softronics sida. Ett 
tack till Reine Bergström som var handledare för detta examensarbete från KTH. 
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1             Inledning 
Detta kapitel behandlar problemställningen för examensarbetet. Vidare presenteras inledningsvis de 
ställda målsättningarna tillsammans med de valda avgränsningarna. 
 

1.1        Problemformulering  
Teletjänstcentraler används idag inom många områden för kundbetjäning av olika slag med mål att ge 
maximal service. 
 
Företag med flera teletjänstcentraler i olika geografiska områden saknar generellt ett optimalt 
samarbete mellan de olika centralerna, samtidigt som företagen växer och belastningen ökar. Följden 
av detta är att företagets resurser inte blir jämt fördelade och detta leder till förlust av pengar och tid 
för företagen, vilket är huvudproblemet. Ett annat problem är att det ger en stor variation i kvalitet och 
väntetid för kunden, vilket i sin tur ger låg kundnöjdhet. På grund av dessa problem finns det ett behov 
att förbättra teletjänstcentralerna genom att implementera en förbättrad kömodell. 
 
1177 Vårdguiden är ett företag med behov av en optimering av deras teletjänstcentraler. De är en 
tjänst från Sveriges landsting som erbjuder råd inom hälsa och vård via webben och telefon [1]. 1177 
Vårdguiden hade fram till 10 april 2016 flera avskilda teletjänstcentraler där vardera central ansvarade 
för ett eget geografiskt område. Dessa centraler fungerade oberoende av varandra, med undantag för 
vissa regioner som samarbetade under kvällarna, och därmed hade varje central ett eget kösystem och 
sjukvårdsrådgivning [2]. 
 
Konsultföretaget Softronic har tidigare fått i arbete att effektivisera Vårdguidens telefontjänster med 
hjälp av en samverkan. Två kömodeller framtogs och en testkörning genomfördes på båda 
kömodellerna med givande resultat. Med hjälp av kömodellerna reducerades kötiderna samt att 
arbetsbelastningen jämnades ut mellan de olika centralerna. Dock visade det sig att resultatet i 
testkörningarna inte nådde alla mål, därför var det av intresse att optimera telefontjänsterna ytterligare, 
vilket är syftet med detta arbete. 
 
Problematiken låg i att effektivisera teletjänstcentraler genom att korta ner kötiderna, men i mån av tid 
och plats få samtalen besvarade i närmaste teletjänstcentral för att bibehålla samtalskvaliteten.  
 

1.2        Målsättningar 
Det primära målet var att ta fram en rationell kömodell som skulle effektivisera samt satisfiera kraven 
på det befintliga teletjänstsystemet. 1177 Vårdguiden hade ett krav på att 90% av de inkommande 
samtalen skulle besvaras inom 5 minuter, vilket togs i beaktande [3]. 
  
För att uppnå målet krävdes både en grundlig undersökning samt analys av de två kömodellerna 
framtagna av Softronic och det gamla kösystemet som användes av 1177 Vårdguiden. Ytterligare en 
grundlig utredning av relevanta kömodeller specialiserade för teletjänstcentraler var en förutsättning 
för arbetet. 
  
Utöver undersökningarna och analyserna fanns ett mål att utveckla ett användarvänligt 
simuleringsverktyg för att visualisera samt presentera resultatet vid simuleringar av olika tänkbara 
kömodeller. Verktyget skulle ha möjligheten att ändra på valbara parametrar för att simulera olika 
scenarier och att utvinna nya resultat baserade på dessa scenarier. Det nya resultatet skulle presenteras 
i tabeller och diagram jämsides med originaldata för att på ett tydligt sätt kunna jämföras med 
varandra. 
 
Till sist skulle ett opartiskt förlag tas fram på hur 1177 Vårdguiden skulle kunna optimera deras 
tjänster ytterligare, samt föreslå eventuella vidareforskningar inom ämnet. För detta krävdes en kritisk 
analys av resultatet samt slutsatsen. 
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1.3        Avgränsningar 
Examensarbetet omfattade 10 veckors heltidsarbete. På grund av denna begränsning var en förenkling 
i komplexiteten i uppgiften nödvändig. För att resultatet skulle kunna jämföras så rättfärdigt som 
möjligt var arbetet tvunget att följa Softronics avgränsningar de hade i sina kömodeller [3]. Utifrån 
deras avgränsningar har således denna rapport använt dessa avgränsningar: 
 

• Behandlar endast inkommande samtal som besvaras. 
• Köer som inte berördes i arbetet: 

o Nationell och utlandskö. 
o VIP/SOS & Callback köer. 

• Inkommande samtal behandlades likvärdigt. Samtal från en tssk (telefonsjuksköterska) till en 
annan tssk eller från en vårdsökande till en tssk behandlades således likvärdigt. 

• Tider där kömodellerna körs är måndag  torsdag 0815 och 2203 samt fredag 0815. 
• Behandlade endast 16 av 21 regioner. 

o Värmland, Sörmland och Stockholm nyttjade en annan lösning från företaget 
Medhelp. 

o Norrbotten hade en helt egen telefonilösning. 
o Gotland behandlades ej då de inte medverkade i de två testkörningarna. 

• Behandlade de fyra regionerna, Uddevalla, Skövde, Göteborg och Alingsås, som tillhör VGR 
som en region pga. att de hade en gemensam kö för inkommande samtal. 

• Behandlade återuppringda samtal som vanliga nyinkomna samtal. Tidigare hade en 
vårdsökande tilldelats samma tssk om denna ringt tillbaka inom 30 minuter. 

• Data för tre månader (mars, april och maj) behandlades. På grund av att data för varje månad 
var flera hundratusen rader långa samt att tiden inte räckte till kunde inte flera månader 
behandlas. 

• Tog ej hänsyn till ekonomiska aspekter gällande intäkter genom att ta emot samtal från andra 
regioner eller utgifter genom att skicka vidare samtal till andra regioner. 

• Samma klustersamverkan användes som vid Softronics kömodeller. En sådan samverkan 
existerar redan, vilket underlättar förhandlingen vid en eventuell implementering av en ny 
kömodell. 

• Antalet agenter var densamma, detta för att inlärningstiden för en ny agent tar tid och 
schemaläggningen är komplex. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel tar upp den allmänna bakgrunden för köteorier och vad den kan användas för. Sedan 
specificerat läran om köer tillämpade för teletjänstcentraler. Sist nämns relevans för examensarbetet 
och vad ett resultat i liknande arbeten kan ge för forskningsområden. 
 

2.1 Bakgrund 
Köteorier är den matematiska studien för köer. I teorin konstrueras en modell för att förutspå 
kölängden och väntetiden. Dessa modeller bygger på stokastiska processer som har en betydande 
utvidgning av sannolikhetsteorin och används i större och små sammanhang. Eftersom att man med 
hjälp av köteorier kan förutspå relevanta resultat så används oftast köteorier inom en verksamhet för 
affärsbeslut. Köteorier tillämpas således främst inom logistik [4]. 
 
Ett exempel på när köteorier används är t.ex. för att räkna ut hur många anställda man behöver i en 
butik för att det ska vara gynnsamt. Om man har för få anställda i en matvarubutik resulterar det i för 
långa köer. På grund av kunders otålighet kommer en del att lämna butiken, vilket leder till förlust av 
kunder och pengar. Anställer man däremot för många blir utgifterna i löner omfattande, vilket 
resulterar i att utgifterna blir mer än intäkterna. Därför är en balans viktig. 
 
För att undgå från att testa sig fram genom att avskeda eller anställa ny personal krävs kömodeller och 
analyser för att uppskatta hur många anställda som krävs för att erhålla den ekonomiska balansen. 
 
Köteorier började utvecklas av den danske matematikern, statistikern och ingenjören Agner Krarup 
Erlang under tidigt 1900tal. Han skapade en formell för att beskriva samt optimera Köpenhamns 
telefonväxel. Denna formel blev uppkallad efter honom, Erlangs formel, och användes för att förstå 
den teoretiska kraven för ett effektivt nätverk. Modellen räknade ut hur stor andel av de uppringda 
samtalen som fick vänta i kö när de skulle ringa någon utanför byn, p.g.a. att alla linjer var i bruk. 
Fastän modellen var simpel är dagens komplexa telefonnätverk baserad på hans formel [5]. 
 
Under lång tid var köteorier begränsade till telekommunikation, men spred sig sedan till flera 
branscher så som flygplatser, mataffärer och sjukhusbokningar. Denna rapport fokuserar på 
teletjänstcentraler. 
 

2.2 Teletjänstcentraler 
Teletjänstcentraler är en eller flera telefoncentraler där huvudsyftet är att via telefonsamtal hanterar 
kundärenden av olika slag. Det kan vara allt ifrån kundservice till köp och sälj. 
 
Eftersom att teletjänstcentralerna blir en allt viktigare del av dagens affärsvärld, där miljontals agenter 
över världen tjänstgör inom olika branscher, så ökar även vikten av en effektiv infrastruktur. De 
senaste åren har teletjänstcentralerna ökat och avancerats som har lett till att det administrativa arbetet 
i logistiken blivit allt mer komplex. Komplikationerna man stått inför är optimeringsproblem där målet 
är att bemöta olika begränsningar på servicekvalitén med så låga kostnader som möjligt, eller optimera 
en given prestanda för en viss budget [6]. Den största kostnaden för en teletjänstcentral är 
personalkostnaderna som täcker 70% av de totala kostnaderna, enligt Ger Koole [7, sid 12]. Det är 
därför är det nödvändigt att kontrollera att de anställda inte är för många, detta med hjälp av en 
relevant kömodell och analys. 
 
För att ha möjlighet till att höja kvaliteten på samtalen och genomföra en kostnadsbesparing krävs en 
grundlig analys av servicenivån. Servicenivå är en tvetydig term som kan relateras till all sorts service, 
t.ex. väntetid, övergivet samtal etc. I teletjänstcentraler finns flera olika definitioner av servicenivå. 
Den vanligaste definieras är den procentuella besvarade samtalen inom en given tidsram, så kallad 
accepterad väntetid (engelska, accepted waiting time, AWT) [7, sid 142]. 
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Servicenivån inom en given tidsperiod är: 

 𝑆(𝜋, 𝜏) =  
𝐸[𝑋(𝜋,𝜏)]

𝐸[𝑁−𝑁𝐴(𝜋,𝜏)]
 

 
τ är tiden  
E - är den matematiska förväntningsoperatorn. π är under krav. 
X (π, τ) - är antalet besvarade samtal som inte stått i kö längre än τ. 
N - är antalet inkomna samtal under en period. 
NA (π, τ) är samtal som lagt på innan τ. 

 
Många företag är intresserade av att tillhandahålla stöd och information till potentiella och befintliga 
kunder. Därför har de flesta någon sort av telekommunikation. De flesta har mer komplexa centraler 
där agenterna besvarar samtal, ringer ut till kunder, svarar på mail och chatt. Majoriteten av agenterna 
har som primär uppgift att ta emot inkomna samtal. Dessa centraler kallas för inkommande 
teletjänstcentraler och det är endast dessa som behandlas i uppsatsen, specifikt för företaget 1177 
Vårdguiden. 
 

2.3 Relevans i examensarbetet 
Huvudargumentet för detta arbete var först och främst att effektivisera 1177 Vårdguidens 
teletjänstcentraler genom att korta ner kötiderna för de vårdsökande och därmed höja servicenivån. 
Med hjälp av en effektivisering skulle företaget kunna spara både pengar och tid. Istället för att 
anställa fler telefonsjuksköterskor som kostar massor för att sänka kötiden, skulle en effektivisering i 
samtalsmodellen bidra med samma effekt. 
 
Att effektivisera en teletjänstcentral är relevant för de flesta företag och behöver således inte begränsas 
till 1177 Vårdguiden. En effektivisering ger information som kan användas till forskning inom 
exempelvis: 
 

• En kunds beteende. Genom att analysera kundens generella otålighet kan man vidareutveckla 
en mer optimal modell. Är kunderna otåliga krävs kortare väntetid och därmed uppenbarligen 
ny arbetskraftsledning. Psykologiska tester på en kunds beteende kan ge en närmare förståelse 
för hur olika kunder handlar. 

• Kundnöjdhet  Är en kund nöjd med samtalet är chansen större att kunden ringer tillbaka igen. 
Nöjda kunder leder oftast till fler kunder som i sin tur leder till expansion inom företaget. 

• Hanteringstiden för olika samtal. Ger den nya modellen längre hanteringstid än tidigare och 
varför? Genom att analysera svaret förstår man teletjänstcentralens arbetskraft bättre. 
Förändrad hanteringstid kan leda till behov av ny kömodell. 
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3 Förstudie 
Detta kapitel behandlar först grundläggande information kring Kendalls notation och 
sannolikhetsfördelningar som används inom köteorier. Därefter kommer en genomgång kring 
kömodeller och ködiscipliner och hur dessa kan kombineras för att ändra beteende på en kö. Ett 
exempel är genom att lägga till någon typ av prioritering av behandling på en kömodell. Till sist 
kommer ett kapitel om en kömodell som används i detta arbete och sedan ett kapitel där en 
genomgång kring hur allt ska testas och verifieras med hjälp av simulering. 
 

3.1 Kendalls notation 
Ett ofta förekommande problem som uppstår i teletjänstcentraler är behovet av att betjäna fler kunder 
samtidigt. Detta problem växer då företagen expanderar. Detta leder till ökade svårigheter när det 
kommer till att tillfredsställa den stora volymen av kunder som vill ha någon form av support. Ofta har 
företagen en begränsad budget och för att inte påverka den ekonomiska aspekten allt för mycket krävs 
att någon form av balans hittas. För att hitta rätt balans krävs en identifiering av kritiska parametrar 
som kan påverka denna balans. Kritiska variabler inom teletjänst är ofta ankomsttiden för en kund och 
den genomsnittliga betjäningstiden av ett ärende. Ankomsttiden kan med hjälp av Kendalls notation 
tas fram så att denna avspeglar verkligheten i hög grad. Framtagning av denna data görs ofta då ingen 
verklig data finns tillgänglig. Detta exempelvis då inte någon data kring hur samtal inkommer i en kö 
eller betjäningstiden finns för ärenden m.fl. 
 
Kendalls notation är en standard notation för att karakterisera kösystem i olika typer. System beskrivs 
enligt följande [8]: 
 

• A – Distribution av kunder inom ett tidsintervall. 
• B – Distribution av servicetid. 
• C – Antal betjäningsställen (n, variabel eller 1, specifikt antal). 
• D – Maximalt antal kunder som kan rymmas i systemet. 
• E – Den totala populationen. 

 
Där variabel A och B kan distribueras enligt följande sätt: 

• M – Exponentiell fördelning (Markov). 
• D – Degenererade (Deterministisk) fördelning. 
• Ek – Erlang fördelning (k = typ parameter). 
• G – Generell fördelning (godtycklig fördelning). 

 
Exempel: D/M/n – är en kö med degenererad fördelning för kunder inom ett tidsintervall med en 
exponentiell fördelning för servicetid av kunder med n antal betjäningsställen. 
 
När variablerna är välkända och en tydlig köstruktur finns kan beräkningar utföras. Dessa beräkningar 
är viktigt för ett företags målsättning om de vill att teletjänstsystemen ska fungera och vad som ska 
uppnås. En beräkning kan vara att ta reda på vad beläggningsgraden är. Beläggningsgraden är den 
procentuella andel som servicepersonal har kunder att arbeta med under ett tidsintervall. En annan 
beräkning av betydande är den totala kostnaden att driva den givna kömodellen med den bestämda 
beläggningsgraden. 
 
Beräkning av totalkostnad för en given kömodell enligt strukturen ovan görs på följande sätt: 
 Totalkostnad = Cw * L + Cs * s 
 Cw = Kostnaden för den tid en kund väntat i kö. 
 L = Genomsnittlig kundantal i systemet. 
 Cs = Kostnad för betjäningsstationer. 
 s = Antalet betjäningsstationer. 
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3.2 Sannolikhetsfördelningar 
Som nämnts i föregående kapitel är ankomsttiden för en kund en kritisk parameter vid beräkning av 
kostnader och beläggningsgrad. På grund av att ankomsttiden är oförutsägbar varierar 
behandlingstiden. Därför är den inte pålitlig att använda som medelvärde i logiska beräkningar. I 
stället för medelvärde används olika matematiska sannolikhetsfördelningar för att omvandla 
medelvärde till sannolikheter för varierande utfall. 
 
Detta kapitel kommer att behandla tre typer av sannolikhetsfördelningar som är representerade inom 
köteori och används för en rad olika syften. Dessa sannolikhetsfördelningar används för att uppskatta 
tidpunkten då ett samtal inkommer till en kö, tiden för hur länge ett samtal sedan befinner sig i denna 
kö samt sannolikheten att ett samtal lämnar kön. 
 

3.2.1 Poissonfördelning 
Poissonfördelning är en välkänd diskret sannolikhetsfördelning som används flitigt inom köteori. 
Fördelningen beskriver sannolikheten att ett givet antal händelser inträffar inom ett tidsintervall. Dessa 
händelser inträffar oberoende av varandra.  
 
Klassiska teoretiska modeller för teletjänstcentraler hävdar att ankomstprocessen för ett samtal följer 
Poissonfördelning [9, sid 125]. Detta antagande är i många fall rimligt [8]. Brown analyserade 
ankomstprocessen för en teletjänstcentral i Israel och där kunde Brown konstatera att 
ankomstintensiteten motsvarar en Poissonprocess [10]. 
 
Fallstudie med Poissonfördelning 
Weinberg, Brown och Stroud genomförde en studie där de förutspår och mäter ankomstfrekvensen av 
en inhomogen Poissonprocess med hjälp av en modell. Modellen implementerades hos en 
nordamerikans affärsbanks teletjänstcentral.  
 
Modellen använde sig av Poissonfördelning under korta intervaller om 15, 30 och 60 minuter för att 
förutspå ankomstfrekvensen för samtal. Denna ankomst för samtal under ett givet tidsintervall under 
en specifik dag i veckan är modellerad som produkten av den förutspådda samtalsvolymen för den 
dagen och den andel samtal som inkommer i det tidsintervallet, samt en slumpmässig felavvikelse. 
Denna modell som presenterades av Weinberg, Brown och Stroud kan alltså förutse en k-dag-prognos 
för ankomstfrekvensen som dock inte är tillgänglig i Browns arbete [10, sid 36 - 50, 100]. 
 
Studien inkluderar även en fallstudie där data från affärsbankens egna teletjänstcentraler testas för en 
endags prognos men även för en under-dagen prognos, detta med lovande resultat. Baserat på 
resultatet av studien kom de fram till att den anpassade modellen förklarar merparten av variansen i 
data då resultatet uppskattades i teorin som modellerna är baserade på [9, sid 125]. 
 

3.2.2 Exponentialfördelning 
Exponentialfördelning är relaterad till Poissonfördelning. Denna fördelningstyp används för att räkna 
ut den oberoende tiden mellan händelserna i en Poissonfördelning. Både Poissonfördelning och 
exponentialfördelning kallas för Markovprocesser [11]. 
 

3.2.3 Normalfördelning 
Normalfördelning antar värden som befinner sig nära medelvärdet och sällan värden med stora 
avvikelsen. Denna fördelning ser liknande ut på båda sidorna, över och under medelvärdet. I 
kömodeller används ofta normalfördelningen för att beräkna betjäningstiden. 
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3.3 Kömodeller 
Detta kapitel behandlar tre olika typer av kömodeller. M/M/1 som består av en enkel kö, M/M/C som 
är en Erlang-C kömodell och M/G/1 som är en utökning av kömodellen M/M/1. Varje kömodell har 
uträkningar för viktiga parametrar som både illustreras och presenteras i respektive kömodell nedan. 
 
Variabler som kan komma att finnas med i uträkningar nedan [11]: 

λ = Sannolikheten att X antalet kunder anländer. 
μ = Den sannolikheta hanteringstiden per kund.   
s = Antal betjäningsstationer. 

 

3.3.1 Kömodell M/M/1 
Kömodellen M/M/1 representerar en kö där det endast finns en betjäningsstation och där λ och μ är 

kända. Ankomster λ bestäms av en Poissonprocess och den hanteringstid μ bestäms av en 

exponentialfördelning. I M/M/1 finns endast en kö som kan hantera obegränsat antal kunder och följer 
disciplinen FIFO, först in först ut. M/M/1 är en simpel modell i den mening att den inte omfattar 
parametrar som blockering av samtal, samtal som lagts på eller återuppringda samtal. Denna modell är 
skriven enligt Kendalls notation. 
Följande information kan erhållas med respektive formel: 
 

1. Genomsnittlig beläggningsgrad. 

Ρ =
𝜋

𝜇
  

2. Genomsnittligt antal objekt i en kö som är redo för betjäning: 

 𝐿𝑞 =
𝜆2

𝜇(𝜇−𝜆)
  

3. Genomsnittligt antal objekt i systemet: 

𝐿 = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
  

4. Genomsnittlig tid ett objekt spenderar i kön till dess att betjäning påbörjas: 

𝑊𝑞 +
𝐿𝑞

𝜆
  

5. Genomsnittlig tid ett objekt spenderar i systemet. 

𝑊 = 𝑊𝑞 +
1

𝜇
  

6. Sannolikheten att inga objekt befinner sig i systemet: 

𝑃0 = 1 −
𝜆

𝜇
  

7. Sannolikheten att det befinner sig n antal objekt i systemet: 

𝑃𝑛 = (
𝜆

𝜇
)

𝑛
𝑃0  
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3.3.2 Kömodell M/M/C 
Kömodellen M/M/C är även känt som Eralng-C modellen. Den är en utbyggd version av den 
föregående kömodellen M/M/1. Skillnaden mellan dessa två kömodeller är att i Erlang-C så kan det 
finnas flera betjäningsstationer. I Kendalls notation beskrivs ett system där ankomsten följer en 
Poissonprocess, λ, där den sannolika distributionstiden per kund, μ, är exponentiellt distribuerad samt 

att antalet betjäningsstationer C är känt. 
Följande information kan erhållas med respektive formel: 
 

1. Genomsnittlig beläggningsgrad: 

Ρ =
𝜆

(𝑠𝜇)
  

2. Genomsnittligt antal objekt i kö redo för betjäning: 

𝐿𝑞 =
(

𝜆

𝜇
)

2
𝜆𝜇

(𝑠−1)!(𝑠𝜇−𝜆)2 𝑃0  

3. Genomsnittligt antal objekt i systemet. 

L = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
  

4. Genomsnittlig tid ett objekt spenderar i kön till dess att betjäning påbörjas: 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝜆
  

5. Genomsnittlig tid ett objekt spenderar i systemet: 

W = 𝑊𝑞 +
1

𝜇
  

6. Sannolikheten att inga objekt befinner sig i systemet: 

𝑃0 = ∑ [
1

𝑘!
(

𝜆

𝜇
)

𝑘
] +

1

𝑠!
(

𝜆

𝜇
)

𝑠 𝑠𝜇

(𝑠𝜇−𝜆)
𝑠−1
𝑘=0   

7. Sannolikheten att det befinner sig n antal objekt i systemet: 

𝑃𝑛 = (
𝜆

𝜇
)

𝑛
𝑃0  
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3.3.3 Kömodell M/G/1 
Kömodellen M/G/1 är som i fallet med M/M/C också en utökning av M/M/1. Denna modell har enbart 
en betjäningsstation och kräver att λ, μ och standardavvikelsen är känt. Standardavvikelsen är av 

betjäningstiden och kräver att σ uttrycks I samma enhet som λ och μ. Ankomstintensiteten λ är en 

Markovian som moduleras av en Poissonprocess. Hanteringstiden μ har en generell distribuering. 
Följande information kan erhållas med respektive formel: 
 

1. Genomsnittlig beläggningsgrad: 

Ρ =
𝜆

𝜇
  

2. Genomsnittligt antal objekt i kö redo för betjäning: 

𝐿𝑞 =
𝜆2𝜎2(

𝜆

𝜇
)

2

2(1−(
𝜆

𝜇
))

  

3. Genomsnittligt antal objekt i systemet: 

L = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
  

4. Genomsnittlig tid ett objekt spenderar i kön för betjäning: 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝜆
  

5. Genomsnittlig tid ett objekt spenderar i systemet: 

W = 𝑊𝑞 +
1

𝜇
  

6. Sannolikheten att inga objekt befinner sig i systemet: 

𝑃0 = 1 − (
𝜆

𝜇
)  

 

3.4 Ködiscipliner 
Detta kapitel behandlar fyra typer av ködiscipliner som är de vanligaste och relevanta till detta arbete. 
FIFO, först in först ut, som är en av de mest använda ködisciplinerna. Därefter behandlas prioriterings 
principen följt av den viktbaserade fördelningsprincipen och sist den Generaliserade cµ regeln. Dessa 
ködiscipliner är den regel som används inom kömodeller för att avgöra den turordning ett kösystem 
betjänar sina kunder. 
 

3.4.1 FIFO 
Den mest förekommande ködisciplinen är FIFO. FIFO innebär att den kund som först placerats i en kö 
kommer att bli den första att betjänas då en betjäningsstation blir ledig. Denna ködisciplin tar inte 
hänsyn till kundernas varierande betjäningsbehov, utan behandlar alla kunder lika, detta eftersom att 
denna ködisciplin inte använder sig av prioriteringar som den i kapitel 3.4.2. 
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Två varianter av FIFO (Linjär kö) 
Den linjära köprincipen består av två varianter, antingen kan en kö ett eller flera betjäningsställen. 

 
Figur 3.1: Linjär köstruktur där varje kö har sitt egna betjäningsställe. 

 
Figuren ovan illustrerar flertalet linjära köer där varje kö har sitt egna betjäningsställe. Denna struktur 
fungerar bra när varje kö behandlar specifika kunder exempelvis i en mataffär där 3 kassor kan 
användas för vanliga betalningsmetoder, den fjärde kan vara för kortbetalning och den sista kassan 
skulle kunna användas av kunder med mindre än 10 varor. Denna struktur skulle fungera mindre bra 
om varje kund ska behandlas lika, detta skulle medföra att kunder med speciella behov skulle få 
behöva vänta en längre tid för att bli betjänade. 
 

 
Figur 3.2: Linjär köstruktur med en gemensam kö till flertalet betjäningsställen. 

 
Figuren ovan illustrerar en gemensam linjär kö till flertalet betjäningsställen. Denna struktur minskar 
den genomsnittliga väntetiden för varje kund då i figur 3.1 ovan kunde en eller flera kassor vara 
tomma medan andra kassor har mycket att göra [14, sid 21 - 24]. I denna struktur betjänas nästa kund i 
kön så fort en kassa blir ledig. Till skillnad från den föregående strukturen kan denna inte hantera 
specialfall som ovan där vissa kunder kanske endast vill betala med kort eller har mindre än 10 varor. 
 

3.4.2 Prioritering 
En kömodell som implementerar en prioriteringsdisciplin har en sådan struktur att objekten med högst 
prioritering blir behandlade först. När ett nytt objekt placeras i en kö placeras detta objekt inte sist utan 
få en placering beroende på sin prioriteringsgrad i förhållande med andra objekt i den kön. Dessa 
prioriteringar kan tilldelas på många sätt. Ett exempel kan vara att ett samtal har varit placerad i kö i 
40 minuter med en låg prioritering. Om sedan ett samtal inkommer med högre prioritering och en tssk 
blir ledig kommer det samtal med högre prioritering besvaras. Nackdelen med denna disciplin är att ett 
samtal med låg prioritering kan vänta i en oändlighet utan att besvaras. En lösning till föregående 
exempel kan vara att kombinera prioritering med tid. På så sätt ges en mer rättvis placering så att vissa 
objekt inte väntar i en oändlighet innan de blir betjänade. Detta kallas även för viktbaserad fördelning. 
Denna disciplin bryter dock mot den traditionella egenskapen som körs hos ködisciplinen FIFO [12, 
sid 337]. 
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3.4.3 Viktbaserad fördelning 
En kömodell som implementerar en viktbaserad fördelning följer en dynamisk fördelningsdisciplin. Ur 
ett teletjänstperspektiv fungerar denna disciplin genom att ett samtal och en agentgrupp matchas via 
högts prioritering (vikt). En prioriteringsfunktion definieras för varje samtalstyp som kan tänkas 
komma och för varje agentgrupp som finns. På så sätt kan ett samtal baserat på sin prioriteringsgrad 
och den tid samtalet väntat paras ihop med rätt agentgrupp. En funktion för att beräkna 
prioriteringsvärde i denna typ av scenario går att göras med hjälp av följande funktion: 
 

Varje agentgrupp g och samtalstyp 𝜅 ∈ 𝑆𝑔 ges en vikt 𝐶𝑘,𝑔 ∈ 𝑅 som kan förklaras som ett 

prioriteringsvärde, definierat som: 
 𝐶𝑘,𝑔 = 𝑞𝑘,𝑔 + 𝑎𝑘,𝑔𝑤𝑘 + 𝑏𝑘,𝑔𝑣𝑔 
 𝑤𝑘  - är den längsta väntetiden för ett samtal av typen k i aktuell kö. 
 𝑣𝑔 - är den längsta tiden en agent varit ledig för gruppen g. 
 𝑞𝑘,𝑔 ∈ 𝑅, 𝑎𝑘,𝑔 ≥ 0 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝑘,𝑔 ≥ 0 är fasta realvärden där endast 𝑞𝑘,𝑔 får vara negativt. 
 Då inga lediga agenter i en grupp eller samtal av typen k finns i kön sätts 𝑐𝑔,𝑘 = −∞ 
 
Viktbaserad fördelning tillåter negativa konstanta termer i funktionen, detta tillåter en fördröjning på 
samtal i en kö och detta genom att hålla agenterna lediga. Därför ger den viktbaserade fördelningen en 
flexibilitet att inte vara arbetande. 
 
Fallstudie med viktbaserad fördelning 
Chan, Koole och L’Ecuyer har en gemensam studie för olika ködiscipliner inom teletjänstcentraler där 
de studerar olika samtalstyper och agentgrupper. Studien behandlar enbart inkommande samtal och 
går ut på att jämföra olika ködiscipliner med hjälp av ett flertal simuleringar. 
I större teletjänstcentraler kan agenterna ha olika färdigheter vilket kan medföra vissa svårigheter vid 
schemaläggning. Agenterna måste täcka personalbehovet och en lämplig ködisciplin måste då väljas 
beroende på fördelningen av agenter. Detta leder ofta till optimeringsproblem i form av längre 
väntetider och behandlingstider. 
 
I praktiken sätts stora resurser på schemaläggning av agenter. Färdigheter och ködiscipliner måste 
väljas ut för detta ändamål istället för en systematisk optimering. Studion fokuserar därför på 
ködiscipliner med fasta scheman för agenter. Ködisciplinerna är baserade på vikter och är uttryckta 
som linjära funktioner på väntetiden och agenternas lediga tid. 
 
Studien jämförde forskarnas ködisciplin, viktbaserad ködisciplin, med ködiscipliner som används 
dagligen i praktiken. Jämförelserna skedde på olika exemplar. Flexibiliteten i användningen av de 
viktbaserade lösningarna var till en fördel jämfört med de fasta prioriteringsreglerna. De flesta 
problemfallen som testades gav den viktbaserade fördelningen ett bättre resultat än de resterande 
ködisciplinerna. Både då låga och höga volym av samtalstyper infördes. I de fall där den viktbaserade 
fördelningen inte gav bäst resultat var den ändå en toppkonkurrent till de ledande disciplinerna. Därför 
ansåg Chan, Klooe och L’Ecuyer att den viktbaserade fördelningen är att föredra i de flesta fallen [6]. 
 

3.4.4 Generaliserad cµ regel 
Den generaliserade cµ regeln är nära besläktad med den viktbaserade fördelningen. I denna disciplin 
tilldelas en agent alltid ett samtal där den förväntade kostnadsreduktionen är störst. För ickelinjära 
fördröjningskostnader har Gcµ visat sig vara bättre för tungt trafikerade teletjänstcentraler [13]. 
 
LGcµ är en generell arbetsbesparande disciplin. Här tar en ledig agent och besvarar ett samtal med 
högst prioriteringsvärde omedelbart, detta gör agent för alla samtal som den är berättigad till. 
Prioriteringsvärdet definieras som ett servicevärde av den agenten multiplicerat med funktionen för 
väntetiden. Detta gäller även för samtal. Agenten med då högst prioritering besvarar samtalet. 
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3.6 Simulering 
Detta kapitel behandlar två olika typer av simuleringsmetoder. Ren datorsimulering och simulering 
med hjälp av genetiska algoritmer. Simulering används för att erhålla ett uppskattat eller förväntat 
resultat med hjälp av fördefinierade parametrar. Genetiska algoritmer används då en ide om ett 
slutresultat finns men inte sättet att nå det önskade resultatet. Det den genetiska algoritmen gör är att 
tillsammans med simulering i steg försöker ta fram optimala lösningar. De lösningarna med bättre 
värde behålls och används för att ta fram bättre resultat i nästkommande simuleringar. Detta görs till 
dess att ett tillfredsställt resultat uppnåtts. 
 

3.6.1 Simulering 
Idén med datorsimulering är att imitera verkligheten. En imitation av beteende, statistiska antaganden, 
ankomster och hanteringstiden implementeras och slutligen beräknas ett resultat baserat på allt detta. 
 
Det finns situationer då resultat baserade på de egna kömodellernas uträkningar inte räcker till som ett 
resultat, detta kan bero på en stor varians i ankomstvolym eller ankomsttider och det är där simulering 
kommer till användning. Med simulering kan dessa varianser räknas med och erhålla ett mer korrekt 
resultat. Utöver problematiken med variansen går det även att utforma simuleringar efter behov, detta 
går inte att göra i lika stor utsträckning med formler. 
 
Det går dock inte att förlita sig på simuleringsresultat helt och hållet, speciellt inte resultat från 
simuleringar som använder sig av parametrar med någon typ av sannolikhetsfördelning då dessa 
simuleringar ger olika resultat för varje simulering. Det som görs då är att det utförs ett par 
simuleringar och då fås ett genomsnittligt värde ut från dessa körningar. Ju fler simuleringar som 
utförs desto bättre och pålitligare blir resultatet. 
 

3.6.2 Genetiska algoritmer 
Genetiska algoritmer används till att lösa problem där väldigt liten information kring en lösning finns. 
Den vetskap som finns är hur slutresultatet ska vara. Lösningen fås genom att den genetiska 
algoritmen använder sig av principerna av urval och utveckling för att kunna producera fler lösningar 
till det givna problemet. 
 
Genetiska algoritmer är adaptiva heuristiska sökalgoritmer som är baserade på de evolutionära idéerna 
av naturligt urval och genetik. Dessa genetiska algoritmer presenterar ett intelligent utnyttjande av 
slumpmässiga sökningar för att lösa optimeringsproblem. Trotts att dessa algoritmer baseras på 
slumpmässiga sökningar så är de inte helt slumpmässiga. Detta eftersom att algoritmerna utnyttjar 
historisk information för att styra s ökningen i rätt riktning. Den grundläggande tekniken för genetiska 
algoritmer är utformade för att simulera processer som avspeglar naturen där den starkaste vinner. 
Konkurrensen mellan sökningarna resulterar i att de starka dominerar över de svaga och efter varje 
simulering nås bättre sökningar då de svagare sökningarna filtrerats bort. På så sätt sker förbättringar 
efter varje utförd simulering. 
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Beskrivning hur GA fungerar (biologiskt perspektiv). 
Algoritmerna simulerar enligt ”survival of the fittest” bland individer över flertal generationer. Varje 
generation består av en population av teckensträngar som liknar kromosomer som finns i en individs 
DNA. Varje individ representerar en punkt i en sökrymd och en möjlig lösning till problemet. Dessa 
individer går sedan genom en utvecklingsprocess där de paras och filtreras. 
 
Genetiska algoritmer är baserade på en motsvarighet med den genetiska strukturen och beteendet hos 
kromosomer inom en population av individer med hjälp av följande grunder: 

• Individer inom en population konkurrerar om resurser. 
• Individer med mest framgång i varje konkurrens producerar mer avkomma än de med mindre 

framgång. 
• Gener från bra individer propagerar genom populationen, detta medför att två bra föräldrar 

ibland producerar avkomma som är bättre än båda föräldrarna. 
• Varje generation blir därmed mer lämpad för sin omgivning. 

 
En population av individer bibehålls inom den sökrymd för den genetiska algoritmen. Alla individerna 
representerar en möjlig lösning till det givna problemet. Varje individ är strukturerad som en vektor, 
av komponenter eller variabler, av ändlig längd. En sådan vektor är vanligtvis utformad med hjälp av 
det binära alfabetet. Dessa individer utformas enligt ett kromosomliknande mönster där variablerna är 
generna. En kromosom (lösning) är en sammansättning av flertalet gener (variabler). Dessa 
kromosomer tilldelas ett ”fitness value” som är ett mått på hur bra denna lösning är. Poängen 
representerar förmågan hos individen att konkurrera med andra. Genetiska algoritmer strävar efter att 
använda selektiv fortplantning för att producera en avkomma som ska vara bättre än föräldrarna 
genom att kombinera information från kromosomerna. 

 
 

Figur 3.3: Figuren illustrerar uppbyggnaden av kromosomer och gener. 
 

Genetiska algoritmer bibehåller en population av okänt antal kromosomer med tillhörande ”fitness 

value”. Föräldrar utses sedan och paras ihop för att producera avkomma som baseras på deras ”fitness 

value”. Kromosomer med högre värde blir givna fler tillfällen att para sig med andra. När ett par 
föräldrar parar sig och producerat avkomma måste utrymme för nyanlända finnas, detta eftersom att 
populationen består av en statisk storlek. Individer i populationen med lägst värde dör ut och ersätts av 
de nya lösningarna. När alla lösningar från den äldre generationen är utdöda har en ny generation 
skapats. 
 
Nya generationer av lösningar framställs och innehåller i genomsnitt fler bra lösningar än tidigare 
generation. Varje generation kommer att innehålla bättre dellösningar än tidigare generationer. När 
populationen konvergerat och slutat att producera avkomma som märkbart skiljer sig från avkomma 
från föregående generationer kan man dra slutsatsen att algoritmen slutfört sitt arbete och tagit fram ett 
eller flertal acceptabla lösningar till ursprungsproblemet. 
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Genetiska mutationer 
Genetiska algoritmer kan använda sig av en extra parameter, mutation. Det mutation gör är att den 
förändrar DNA uppsättningen hos en kromosom med en liten sannolikhet. När en mutation sker 
erhålls andra resultat. Dessa resultat kan vara bättre och sämre då det bildas något helt nytt [15]. 

 
Figur 3.4: Figuren illustrerar en mutation som kan förekomma i genetiska algoritmer. 
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4 Bakgrund av 1177 Vårdguidens system 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till 1177 Vårdguidens telefonisystem. En genomgång av hur 
systemet fungerade utan samverkan mellan teletjänstcentralerna samt en genomgång av Softronics två 
kömodeller med samverkan förklaras. Detta för att få en förståelse av eventuella begränsningar samt 
lösningar. 
 

4.1 1177 Vårdguiden utan samverkan 
När en vårdsökande ringde in till 1177 Vårdguidens telefonitjänst hamnade samtalet per automatik i 
närmaste central. Detta med hjälp av ett samarbete med telekommunikationsbolaget Telia Sonera [3]. 
Varje region hade en egen kö och besvarade sina egna samtal. En lättare samarbete fanns mellan vissa 
regioner där de b.la. under kvällar lastade av varandra. 
 
Systemet var väldigt simpel och uppbyggt enligt köstrukturen FIFO. Det samtal med längst väntetid 
besvarades först. Varje region har ett eget sådant beskrivet system. 
 

4.2 1177 Vårdguiden med samverkan 
Softronic har tidigare tagit fram två kömodeller som förbättringar på 1177 Vårdguiden egna system. 
Båda testades under en period på två veckor med givande resultat. Modellerna kördes från måndag till 
fredag 8:00-15:00, samt måndag till torsdag 22:00-03:00. Testkörningen för kömodell ett startades 
11/4–2016 klockan 8:00 och avslutades fredag 22/4–2016 klockan 15:00. Kömodell två startades 9/5–

2016 klockan 08:00 och avslutades fredag 20/5–2016 klockan 15:00 [2]. 
 

4.2.1 Kömodell ett och två 
Softronics två kömodeller var relativt lika och grundades på samma idé om samverkan. Till skillnad 
från tidigare system som enbart hade en kö tilldelades samtalen i båda kömodellerna tre könivåer, en 
lokal, en kluster och en nationell kö. De tre könivåerna betraktades som tre olika köer, men är i själva 
verket en fysisk kö med olika prioriteringar. En komplett beskrivning finns under kapitel 4.2.2. 
 
Samtalet hamnade först i den lokala kön. Den lokala kön bestod av samtal från den egna regionen. Om 
den vårdsökande exempelvis ringde från Kronoberg hamnade den vårdsökande i den regionala kön för 
Kronoberg. Nästa kö var klusterkön som bestod av en samverkan mellan den lokala regionen och ett 
eller flera närliggande regioner. För att se vilka som samverkade i kluster, se figur 4.1 nedan. Notera 
att Norrbotten, Värmland, Sörmland och Stockholm nyttjar annan telefonilösning, samt att Gotland 
tillsammans med de fyra nämnda regionerna i detta arbete inte behandlas. Observera även att Skåne 
inte samverkar med någon annan region i ett kluster. Den har en klustersamverkan med sig självt. I ett 
kluster kunde alla regioner som samverkade svara på ett inkommande samtal från någon av de 
samverkande regionerna. Sista kön var den nationella kön som bestod av alla samverkande regioner, 
dvs alla regioner kunde besvara ett inkommande samtal från övriga regioner. 
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Figur 4.1. De regioner som ingår i en klustersamverkan är färglagda med samma färg.  

 
Flödet mellan samtalen byggdes på intervaller av två minuter mellan varje styrning. I och med att 
målet var att den genomsnittliga väntetiden för besvarade samtal skulle vara max fem minuter så 
förmodades det att två minuter var en rimlig tid. I första kömodellen hade man en låsning av samtal 
mellan de olika könivåerna. Det vill säga att ett samtal var i den lokala kön i två minuter innan den 
tillträdde klusterkön och sedan var den låst ytterligare två minuter i klusterkön. Till slut hamnade den i 
den nationella kön tills samtalet blev besvarat. 
 
Kömodell två fungerade som kömodell ett fast utan låsning. Det innebar att i kömodell två kunde ett 
samtal besvaras av en ledig tssk i den nästkommande könivån innan låsningstiden gått ut. Om 
exempelvis ett samtal med ursprung från Västmanland stått i sin regionala kö i en minut och en tssk 
inom samma kluster, Dalarna, är ledig kommer den lediga tssk i Dalarna att tilldelas samtalet. Detta är 
inte fallet för kömodell ett. På grund av låsning måste samtalet i kömodell ett vänta totalt två minuter 
innan den kan bli besvarad i klusterkön, oavsett om det finns en ledig tssk. 
 

4.2.2 Samtalsstyrning under kömodellerna 
För att uppnå bra samtalskvalitet var det önskvärt att det närmaste centralen skulle besvara samtalet, 
p.g.a. tssk har mer kunskap om sin region och en högre prioritet, vilket medför bättre servicenivå. 
Viktiga aspekter var t.ex. öppettider, eventuella olyckor, infrastruktur etc. Därför prioriterades 
samtalen olika. Samtalen hade kompetenskrav, 5, 4 eller 3 där 5 motsvarar högsta kompetensen. 
Samtalens kompetenskrav var 5 på lokala kön, 4 på klusterkön samt 3 på nationella kön. I båda 
kömodellerna 
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sänktes kompetenskraven från 5 till 4 efter två minuters kötid, samt från 4 till 3 efter ytterligare två 
minuters kötid. De verksamhet som inte samverkade i kluster, som t.ex. Skåne, låstes i fyra minuter 
för att få samma effekt. 
 
Samtal från en annan region besvarades när den lokala kön var tom eller när ett samtal legat x antal 
minuter längre tid än det lokala samtalet som väntat längst i kön. En annan regions samtal måste ha 
väntat mer i kö än ett lokalt samtal. Mellan samtal med kompetenskrav 5 och kompetenskrav 4 måste 
samtalet med kompetenskrav 4 köat minst två minuter mer än samtalet med kompetenskrav 5 för att 
besvaras först. Mellan kompetenskrav 5 och kompetenskrav 3 måste det skilja sig minst fyra minuter. 
På grund av detta agerade inte kön alltid som en vanlig kö och följde således inte FIFO definitionen. 
 
Exempel 1 (kömodell 2): 
Tssk i Kronoberg blir ledig. Det finns två samtal i den gemensamma nationella kön. Ena samtalet 
kommer från Dalarna och har väntat tio minuter i kön, andra samtalet kommer från Kronoberg och har 
väntat fem minuter. Samtalet från Dalarna besvaras först i detta fall. För att ett samtal från en annan 
region ska besvaras först i den nationella kön måste samtalet ha legat minst fyra minuter längre tid än 
det lokala samtalet, vilket den i detta exempel gjorde. 
 
Exempel 2 (kömodell 2): 

 
Figur 4.2. Figuren ovan illustrerar hur hantering av samtal sker I en kömodell med klustersamverkan. 

 
En tssk i Blekinge blir ledig. Tre samtal finns i kön, ett från Dalarna som väntat i sju minuter med 
kompetenskrav 3 för denna tssk, ett från Kronoberg som väntat i 6 minuter med kompetenskrav 4 samt 
ett från Blekinge med som väntat i en minut med kompetenskrav 5. Samtalet från Dalarna skiljer sig 
mer än fyra minuter i jämförelse med samtalet från Blekinge, som är två kompetenskrav ifrån, därför 
kommer den före Blekinge. Dalarnas samtal kom dock endast in en minut före Kronoberg. Det måste 
vara minst två minuter mellan varje kompetenskrav för att ett samtal med lägre prioritet ska besvaras, 
därför kommer Kronobergs samtal besvaras före Dalarnas. Samtalet från Kronoberg har väntat fem 
minuter längre i kö än samtalet från Blekinge, därför kommer samtalet från Kronoberg att besvaras 
först. Samtalen kommer att besvaras i följande ordning: Kronoberg, Dalarna och Blekinge. 
 
Exempel 3 (kömodell 1): 
Ett samtal från en vårdsökande i Blekinge kommer in i kön. Alla tssk i Blekinge är upptagna, men det 
finns en ledig tssk i Kronoberg. Kronoberg och Blekinge ingår i samma kluster. Dock kommer inte 
samtalet att bli besvarat av Kronoberg direkt, detta p.g.a. låsning. Samtalet kommer att stå kvar i 
Blekinges lokala kö i två minuter innan den kan omplaceras i kluster kön för att bli behandlad av en 
tssk i Kronoberg. 
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5 Metod 
Detta kapitel behandlar de tillvägagångssätt samt metoder som användes i arbetet för att möjliggöra 
simulering av olika kömodeller. Utvärdering av de valda kömodellerna samt framtagningen av egna 
kömodeller.  
 
I detta arbete har den matematiska läran om köer och tidigare forskning och resultat legat till grund för 
utförandet av examensarbetet. Arbetet hade stor teoretisk tyngd.  
 
Metoderna för val av kömodeller som vidare skulle testat eller uteslutas för vidare granskning vid 
simulering och utveckling valde examensarbetarna själva. Resultatet för de valda kömodellerna har 
sedan analyserats och bidragit till nödvändiga data för vidareutveckling av nya kömodeller som sedan 
testats med hjälp av simulering.  
 

5.1 Köteori 
Olika kömodeller finns för att hitta rätt balans mellan agenter och kunder i ett kösystem. Klassiska 
matematiska modeller hävdar att sannolikheten för att en händelse, i detta fall inkomna samtal, 
inträffar inom en tidsram är Poissonfördelat, se kapitel 3.2 Poissonfördelning. Arbetet bygger 
således på denna förutsättning. 
 

5.1.1 Val av kömodeller 
För att välja rätt kömodell testades flera stycken och sedan vidareutvecklades de mest intressanta. 
För att få en djupare förståelse testades även vissa modeller som antogs mindre lämpade. Detta för 
att få en grund till för och nackdelar för respektive kömodell, samt för att uppskatta hur vår 
kömodell ska framtas och vilket resultat som sökes. 
 
Kömodell M/M/1 
Denna kömodell är väldigt simpel och en bra grund för en förståelse för kömodeller, därför valdes 
denna modell att testas. Den följer även kriterier som att ankomsten bestäms av en Poissonprocess 
och att den inte omfattar parametrar som blockerade samtal etc. (Se kapitel 3.1.1). I denna modell 
finns enbart en betjäningsstation, vilket förmodades inte vara den mest lämpade för detta arbete då 
det i examensarbetets gång fanns en teletjänstcentral per region.  
 
Kömodell M/M/C  
Denna kömodell användes då även denna följer arbetets kriterier, samt att den är en 
vidareutveckling med flera betjäningsstationer, vilket mer liknande 1177s system vid 
examensarbetets tidpunkt.  
 
Kömodell M/G/1  
Denna kömodell beprövas inte då hanteringstiden beräknades vara generellt distribuerad istället 
för exponentiellt, samt att den enbart har en betjäningsstation. En sådan kö, M/M/1, räcker att testa 
för att förstå principen.  
 

5.2 Ködiscipliner 
En kömodell kan agera på olika sätt, beroende på vilken disciplin den använder och således kan ex 
en M/M/1 modell skilja sig betydligt med en FIFO disciplin jämfört med en M/M/1 kömodell med 
prioriterings-disciplin.  
 
För att hitta lämplig kömodell för detta arbete kombinerades olika ködiscipliner med M/M/1 och 
M/M/C kömodellerna. Fokus låg alltså i att kombinera flera olika sorters discipliner med olika 
kömodeller för att sedan kombinera de bästa resultaten till en ny lösning.  
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FIFO användes då den demonstrerar den klassiska typen av en kö, först in, först ut. Denna typ av 
ködisciplin användes innan Softronic tog fram sina två kömodeller, därför var det av intresse att 
testa denna disciplin för att verifiera att arbetets tester ger samma resultat som realdata.    
 
Prioriteringsdisciplin kommer att testas för att uppfatta hur en kömodell påverkas av att inte följa 
den klassiska strukturen för en kö.  Dessutom har den fördelar då viktigare samtal automatiskt blir 
besvarade före samtal med lägre prioritet. 
 
Hitintills har ett antal olika forskningar kring ködiscipliner för att höja servicenivån utvecklats och 
introducerats. I de senaste studierna, se fallstudie för viktbaserad fördelning i kapitel 3.4.5, har 
Chan, Koole och L’Ecuyer påvisar att viktbaserad fördelning har fler fördelaktiga egenskaper än 
Generaliserade cµ. Därför valdes en viktbaserad fördelning att testas. 
 

5.3 Datainsamling 
För att kunna analysera systemet samt erhålla statistik var en datainsamling nödvändig. Data som 
fanns för 1177s teletjänstcentral var oändlig och nästintill all tänkbar statistik för alla samtal och tssk 
fanns. Då all data loggas för dessa två huvudtyper var det essentiellt att rensa oviktiga data och att 
välja rätt parametrar. På grund av att det förmodades att all data var tillgänglig så var inte arbetet 
begränsat på det sättet att uteslutning av kömodeller skedde p.g.a. obefintliga resurser. Kömodeller 
som testades valdes således först genom en teoretisk analys och utifrån dessa valdes parametrarna ut. 
 
På grund av stora mängder data och kort tid valdes tre månader ut. Detta på grund av att en månad inte 
ger en rättvis uppfattning av systemets statistik. Med hjälp av tre månader fås en mer generell statistik 
över systemet ut. Data togs emot för mars, april och maj 2016. 
 
Denna datainsamling var till störst del kvantitativ då det erhölls ca: 3 miljoner rader av event, efter 
filtrering och val av parametrar, se avsnitt 5.4 Parametrar, för tre månader. Detta beror på att 1177 
vårdguiden behandlar över 5 miljoner samtal årligen. 
 
Datat gavs i två Excel-filer, en för samtal och en för tssk. Datat som behandlades var endast samtal 
som blivit besvarade, och som var från en vårdsökande till en tssk. Detta för att Softronic i deras två 
kömodeller använt samma data. För att kunna jämföra examensarbetets resultat med Softronics 
resultat för deras kömodeller måste samma parametrar användas för att rättfärdiga en rättvis 
jämförelse. 
 

5.4        Parametrar 
Med hjälp av Softronic som hade tillgång till all data listades intressanta parametrar och en filtrering 
på irrelevanta parametrar som inte skulle ha någon påverkan på det slutliga resultatet. Det är utefter 
dessa som simulering och statistik erhållits. Parametrar som valdes bort var bl.a. consulting time för 
tssk vilket var den tid som två tssk pratade med varandra under ett samtal. Detta p.g.a. sådana samtal 
inte behandlades i Softronics två kömodeller. Abandon calls är en parameter för samtals som också 
valdes bort och detta under Softronics direktiv då man även i sina utvärderingar valde att filtrera bort 
denna statistik. 
 
Parametrarna som valdes var parametrar som behövdes för att testa de valda kömodellerna, 
ködisciplinerna samt Softronics två kömodeller. Datat presenterades i två separata filer, en för tssk och 
en för samtal. 
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5.4.1 Tssk 
Processen för en tssk var att tssk var tillgänglig tills tssk blev tilldelat ett samtal. Efter att tssk blivit 
tilldelat ett samtal fick tssk besvara samtalet. Sedan gav tssk sjukvårdsrådgivning. När samtalet lagts 
på är tssk upptagen med journalskrivning och kan således inte tilldelas nya samtal förrän 
journalskrivningen är klar. Efter detta är tssk redo för ett nytt samtal. 
 
Parametrar som beslutades vara relevanta för tssk var följande: 

• TheDate -  Det datum en tssk är aktiv, formaterat som år-månad-dag (exempel på data: 2015-
04-12). 

• QuarterHour - Den kvart under TheDate som en tssk är aktiv, formaterat som timme-kvart 
(exempel på data: 02:15 som motsvarar tiden mellan 02:15-02:30). Med QuarterHour erhålls 
en mer allmän bild på hur många agenter som arbetar, där alla startar och avslutar sitt 
arbetspass samtidigt. Under denna kvart förmodades det att tssk jobbade 900 sekunder, som 
motsvarar 15 minuter. 

• TeamName – Namn på den region som en tssk arbetar från (exempel VGR). 
• AllocationTimeInSeconds – Tiden det tar för en tssk att besvara ett samtal när tssk blivit 

tilldelat ett samtal. Brukar oftast vara några få sekunder. 
• TalkingTimeInSeconds - Den totala tiden i sekunder en tssk spenderade sina 900 sekunder på 

i samtal. 
• AfterworkTimeInSeconds – Tiden i sekunder en tssk tillbringar för journalskrivning efter ett 

avslutat samtal.  
• BusyTimeInSeconds - Tiden en tssk var upptagen med samtal under en kvart, står i sekunder 

(exempel på data: 700, av 900 sekunder). Denna parameter lades till av examensarbetarna med 
hjälp av några av parametrarna ovan. Då många kömodeller inte tar hänsyn till specifika tider 
en agent, i examensarbetets fall tssk, är upptagen i olika händelser behövdes en totaltid då än 
tssk var upptagen. Den totala upptagna tiden var summan av AllocationTimeInSeconds, 
TalkingTimeInSeconds och AfterworkTimeInSeconds. 

 
För att räkna antalet tssk för varje kvart räknades hur många rader där TheDate, QuarterHour och 
TeamName var den samma. Detta behövdes för senare uträkningar.  
 
För beräkning av nytt data med nya kömodeller och ködiscipliner jämfördes de gamla värdena med de 
nya. Detta betyder att AllocationTimeInSeconds, TalkingTimeInSeconds, AfterworkTimeInSeconds 
och BusyTimeInSeconds sattes tomma vid simulering och fick nya värden som sedan jämfördes med 
det gamla. 
 
Parametrar som inte togs med var exempelvis TalkingTimeBetweenAgents och AgenName. 
TalkingTimeBetweenAgents är den tid två tssk spenderar i telefon med varandra, detta ansågs inte ge 
något värde vid beräkning av statistiken och togs inte med i åtanke. AgentName är namnet på den tssk 
som arbetar, detta togs inte med eftersom att detta arbete inte behandlar specifika tssk utan en 
generalisering av de arbete de tillgängliga tssk utfört. 
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5.4.2 Samtal 
Ett samtals livscykel består av att en vårdsökande ringer 1177 och hamnar i talsvar där den 
vårdsökande får några knappval. Efter valen hamnar samtalet i kö och besvaras sedan av en tssk.   
 
Parametrar som beslutades vara relevanta för samtal var följande: 

• StartTime – Den tidpunkt då ett samtal placeras i en kö, efter det att det inspelade talsvaret 
och inmatningar från den vårdsökande gjorts, formaterat som år-månad-dag-timme-minut-
sekund (exempel på data: 2015-04-12 12:17:23). 

• QueueName – Namn på den region ett samtal ursprungligen inkommit till kön från (exempel 
Dalarna). 

• TalkingTimeInSeconds – Antalet sekunder ett samtal blivit behandlat av en tssk (exempel på 
data: 123). 

• AllocationTimeInSeconds – Antalet sekunder ett samtal väntat på att bli besvarat från en tssk 
sedan dess att samtalet blivit tilldelat en tssk. Tiden samtalet ringer hos en tssk (exempel på 
data: 23). 

• AfterworkTimeInSeconds – Antalet sekunder en tssk spenderat på arbete efter att samtalet 
blivit behandlat, i form av dokumentation, på specifikt samtal (exempel på data: 12). 

• QueueTimeInSeconds – Antalet sekunder ett samtal befunnit sig i en kö. 
 

Dessa 6 parametrar valdes ut för samtal. Summan av TalkingTimeInSeconds, 
AllocationTimeInSeconds, AfterworkTimeInSeconds och QueueTimeInSeconds blir den tid en tssk är 
upptagen med just det specifika samtalet efter att dessa har parats ihop. Det är denna parning som de 
utvalda modellerna ska utföra och visa vilken av dessa modeller som utför arbetet bäst enligt en 
sammansatt beräkning som kommer att ta hänsyn till hur snabbt alla samtal besvaras i snitt och hur 
nära samtalen besvaras geografiskt förhållande till sin ursprungsplats. 
 
Var och en av dessa parametrar fyller enskilt eller i kombination med andra en viss funktionalitet som 
är nödvändig vid beräkning av önskvärd statistik. QueueTimeInSeconds har ingen förbestämd tid utan 
den variera beroende på tillämpad kömodell, därför kommer värdet att variera beroende på BusyTime 
hos tssk. 
 
Parametrar som inte togs med var exempelvis EndTime. Det är den tid då ett samtal avslutades, detta 
togs ej med i beräkningarna då simuleringsverktyget skulle få ut en unik sluttid för varje simulering. 
 

5.5 Simulering & visualiseringsverktyg 
Detta kapitel behandlar simulering och visualiseringsverktygen som utvecklades och användes i 
arbetet. Motivering kring metodvalet simulering och processen kring verktygets utveckling redogörs. 
Även val och motivering av visualiseringsverktyg redogörs. 
 

5.5.1 Simuleringsverktyg 
Efter det att datainsamlingen var utförd påbörjades en diskussion kring metodval för hur detta arbete 
skulle fortsätta. Om beräkningar enligt de flertal formler som tidigare presenterats under förstudien 
skulle användas eller om simulering var ett alternativ till dessa. Simulering blev snabb det självklara 
valet då det erhölls allt för stor volym data från den datainsamling som gjordes. Ytterligare en 
anledning till varför simulering var det självklara valet var för att en vetskap om att flertalet 
kömodeller skulle testas och då skulle det underlätta med ett verktyg som lätt går att anpassa för 
förändring. 
 
Utvecklingsspråket för simuleringsverktyget blev Java då examensarbetarna under arbetets gång hade 
störst kunskap i det utvecklingsspråket. Detta eftersom flertalet kurser som lästs använt Java som 
utvecklingsspråk. Kurser som hade anknytning till Java var bl.a. en grundläggande kurs inom 
objektorienterad programmering i Java, mobilapplikations utveckling där Android var i fokus som är i 
Java. En annan viktig kurs var algoritmer och datastruktur som också använde Java som 
utvecklingsspråk. 
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Utvecklingsverktyget som valdes var Intellij IDEA. Det stod mellan Intellij IDEA och Eclipse Neon 
dock valdes Intellij IDEA eftersom att examensarbetarna var bekväma med detta verktyg mer än med 
Eclipse Neon. Båda har likvärdiga funktionaliteter. 
 
Utvecklingsprocessen 
Efter att val av utvecklingsspråk och utvecklingsmiljö var gjorda påbörjades en skiss av den redan 
befintliga kömodellen som användes av 1177 Vårdguiden och de två som utvecklades av Softronic. 
Dessa skissades först på papper för att få en överblick på hur systemet fungerade och vad som skedde 
då ett samtal kom in. Alla möjliga scenarios skissades ned och därefter påbörjades en utvecklingsfas 
som varade i 3 veckor.  
Utvecklingsfasen beskrivs nedan: 

1. Först utvecklades ett program som gjorde en inläsning av de Excell-ark som erhölls under 
datainsamlingen. När inläsningen var utförd gjordes små justeringar på regionnamn då vissa 
regioner använder svenska bokstäver som Å, Ä och Ö som ger oläsbara tecken vid utskrift. 

2. När Inläsningen var gjort jämfördes de inlästa data med data på Excell-arket där kontroller på 
antal inlästa rader och information på slumpmässiga ställen utfördes, detta för att verifiera att 
inläsningen utförts på ett korrekt sätt. 

3. Efter denna verifieringsprocess användes det första samtalets starttid som en starttid för en 
lokal klocka som slutade ticka då sista samtalet besvarats. Detta eftersom att hanteringstiden 
kan komma att variera mellan de olika modellerna. 

4. När den lokala klockan var satt och fungerade bra påbörjades utvecklingen av den första 
kömodellen, den som användes av 1177 Vårdguiden. Det som gjordes var att ett samtal 
parades ihop med en tssk på samma sätt som det sker i verkligheten. I denna modell användes 
en kö för respektive region, alla samtal behandlas endast i den region de ringer från. 

5. I fallet med 1177 i verktyget fungerar det enligt följande. När ett samtal inkommer från 
exempelvis VGR kan endast VGR ta emot samtalet. Så fort en tssk från VGR blir ledig tar 
denna och besvarar samtalet och påbörjar behandling på samtalet. Samtalet i sig har redan 
parametervärde på de givna parametrarna enligt den datainsamling som gjordes. Simuleringen 
blir klar när sista samtalet behandlats. Denna process görs för varje modell, dock på olika sätt 
beroende på de tekniker som används för respektive modell. 

6. Efter avklarad simulering erhålls en fil med körningen där det går att se hur varje samtal 
hanterats och vart de har besvarats. Det är med hjälp av denna statistik vi sedan kan jämföra 
de olika kömodellerna med varandra för att se vilken som är bättre. 

 
För att slippa läsa flera 100 000 tals rader och jämföra dessa med varandra valdes ett 
visualiseringsverktyg för att på ett fint, tydligt och professionellt sätt kunna presentera de resultat 
simuleringen framtagit. 
 

5.5.2 Visualiseringsverktyg 
För att presentera de simulerade resultat som erhållits stod det mellan två verktyg, Tableau och 
PowerBI. Tableau blev fort uteslutet p.g.a. två faktorer. Tableau kostar mellan 999$ till 1999$ per år 
för att kunna köras, det finns en testversion dock varar den endast i två veckor. Den andra faktorn var 
att på företaget Softronic så används PowerBI mycket Softronic är certifierade från Microsoft och 
PowerBI är produkt hos Microsoft. PowerBI används därför dagligen på Softronic och därför fanns 
stor kompetens på det verktyget till hands. 
 
I PowerBI matades sökvägen till de simulerade filerna in och därefter erhölls grafer och tabeller på de 
data som fanns i de simulerade filerna. Dessa grafer konfigurerades en gång i början där de 
definierades vilka parametrar varje graf skulle visualisera. Därefter uppdaterades dessa grafer när nya 
simuleringar gjordes. 
 
En annan anledning till varför PowerBI valdes var för att det går att få ut länk för varje graf och tabell 
som sedan går att publicera online på en websida där även omvärlden kan ta del av resultatet. 
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5.6 Verifiering 
För att kunna fastställa att de resultat det egenutvecklade simuleringsverktyget gav var korrekta 
utfördes en jämförelse på data och resultat från verkligheten med data och resultat från varje 
simulering. För att på ett tydligt sätt kunna jämföra användes PowerBI. Först jämfördes samma modell 
med verkligt resultat och simulerat resultat. Där sågs det att den simulerade versionen som 1177 
Vårdguiden använde hade en aning högre genomsnittlig väntetid. Detta avspeglades också i de två 
modeller som Softronic framtog. Därefter jämfördes skillnaden mellan de tre verkliga modellerna och 
hur de avviker från varandra i relation med varandra. Detta gjordes även på de simulerade och 
resultatet var att avvikelsen mellan modellerna var lika stor mellan varandra i både de simulerade och 
verkliga modellerna. I nästkommande kapitel 6 kommer denna avvikelse demonstreras tydligare. När 
verifieringen var utförd och godkänd påbörjades framtagningen av flertalet andra modeller. 
 
Under denna verifieringsprocess erhölls ett matematiskt poängverktyg framtagen i Excell. Detta 
verktyg beskrivs djupare i kapitel 5.7 Poängsystem.  
 

5.7 Framtagning av egna modeller 
Detta kapitel behandlar framtagningen av egna kömodeller. Med hjälp av arbetet som utfördes i 
föregående kapitel 5.1 och 5.2 togs tre modeller fram. De modeller som togs fram fick benämningen 
First available queue, Lock queue och Hybrid queue. Dessa modeller är uppbyggda på ett annat sätt 
till skillnad från de som används av 1177 Vårdguiden och de två som Softronic tog fram. 
En kömodell kan bestå av en nationell kö, en klustersamverkan, eller en lokal kö. En nationell kö är en 
kö där alla samtal samlas i den turordning som anländer, dvs ingen prioritering på samtalen. En 
klustersamverkan består av flertalet kluster där 3 - 5 regioner samverkar och avlastar varandra. Detta 
är bra då vill leverera bättre service då regionerna som nämnts ovan känner igen sina grannregioner 
bättre. Sist har vi den lokala kön, det är en kö som är bunden till respektive region. Alla regioner har 
sin egna kö och påverkas inte av andra samtal. 
 

5.7.1 First available queue 
Kömodellen First available queue är uppbyggd enligt den linjära köstrukturen FIFO och består av en 
gemensam kö för alla inkomna samtal likt den i figur 3.2 under kapitel 3.4.1. Denna modell består 
därför endast av en nationell kö. När en tssk blir ledig och det finns samtal placerade i kön besvarar 
denna tssk det första samtalet. Om det dock skulle vara så att det finns flera tssk lediga kommer den 
tssk som geografiskt sätt är närmst att besvara samtalet. Denna kömodell är raka motsatsen till 1177 
Vårdguidens kömodell. I 1177 Vårdguidens modell användes en lokal kö för varje region. Det First 
available queue presterar bättre på är att majoriteten av samtal besvaras mycket fortare, lägre 
väntetider i kö. Dock förloras kvaliteten på samtalen en aning då färre samtal besvaras inom samma 
region.  
 

5.7.2 Lock queue 
Kömodellen Lock queue använder sig av en mix mellan en lokal kö till varje region och en nationell 
kö. Denna modell består även av en låsning mellan de två ködisciplinerna. Det låsningen gör att ett 
samtal måste befinna sig i en disciplin till dess att tiden på låset utgått för det samtalet. Lås är oftast 
satta till två minuter, detta kan dock ändras på i simuleringsverktyget. Denna modell fungerar som så 
att när ett samtal inkommer placeras denna först i sin regionala kö där den förblir fast p.g.a. låset i två 
minuter, om inte annan tid är satt. Skulle det hända att en tssk från samma region blir ledig inom 
låsningstiden så besvaras samtalet av denna annars går samtalet vidare till den nationella kön. I den 
nationella kön besvaras samtalet så fort en tssk blir ledig, om denna då inte har ett samtal i sin lokala 
kö att hantera först. 
  



25 
 

 

5.7.3 Hybrid queue 
Kömodellen Hybrid queue använder sig av en mix alla tre ködiscipliner. Hybrid queue består av två 
lås tillskillnad från Lock queue som bara hade ett lås. Det första låset är placerat mellan det första 
steget som är en lokal kö till varje region och det andra steget som är en klustersamverkan. Detta låst 
är satt till två minuter, om inget annat är satt. Mellan det andra och tredje steget som är en nationell kö 
har vi ytterligare ett lås, detta lås är satt till tre minuter, om inget annan är satt. Denna modell försöker 
först och främst få samtalet besvarad inom sin region om det är möjligt. Annars får första bästa lediga 
tssk i klustersamverkan besvara samtalet. Är en tssk ledig i både sin region i samma kluster samt en i 
sin egna region väljs således tssk från samma region. 
 

5.8 Poängsystem (Servicenivå) 
För att kunna verifiera att simuleringsverktyget fungerade och för att kunna betygsätta kömodeller 
baserat på behandling av samtal och spenderad tid i kö konstruerades en matematisk formel med hjälp 
av Excell. Denna formel är uppdelad i två delar. Den första delen beräknar poäng för tid, denna del 
väger mer än den del där behandling av samtal räknas ut. Tidspoäng delas in i tre skalor där maxpoäng 
är 5 och minsta möjliga poäng är 1. 5 poäng erhålls om samtalet besvarats inom 2 minuter, 3 poäng 
om samtalet besvarats mellan 2 och 5 minuter och 1 poäng om det dröjt mer än fem minuter. Detta 
räknas ut för varje samtal och ett genomsnittligt värde räknas ut. 
För behandling sker samma process dock räknas endast samtal som besvarats inom samma region. Då 
tas den procentuella andel samtal som besvarats inom samma region och multipliceras med tre. Detta 
eftersom att behandlingen vägde mindre än väntetiden. 
Formel för poängsystemet: 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔 = 5 (
𝑆1

𝑆𝑡𝑜𝑡
) + 3 (

𝑆2

𝑆𝑡𝑜𝑡
) + 1 (

𝑆3

𝑆𝑡𝑜𝑡
)  

𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = 3 (
𝐴

𝑆𝑡𝑜𝑡
)  

𝑆𝐿 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔 + 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔  
 
𝑆1 – Antal samtal besvarade inom två minuter. 
𝑆2 – Antal samtal besvarade mellan två till fem minuter. 
𝑆3 – Antal samtal besvarade efter fem minuter. 
𝑆𝑡𝑜𝑡 – Totalt antal inkomna samtal. 
𝐴 – Antalet besvarade samtal inom samma region.  
 
Detta poängsystem framtogs då vissa modeller speciellt var framtagna för att endast besvara samtal så 
fort som möjligt och andra fokuserade till störst det på att behandla samtalen så nära samtalets 
ursprungsregion som möjligt. Därför ger detta system ett slags medelvärde dock med lite större tyngd 
på kötiden då detta var tyngden i detta arbete. 
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6 Resultat  
Detta kapitel behandlar resultat från 1177 Vårdguidens modell och körningen med Softronics två 
modeller i verkligheten. Därefter behandlas resultat från både nyutvecklade och de redan beprövade 
modellerna med hjälp av simulering. Först presenteras resultat av de modeller som använts i 
verkligheten av 1177 med verklig statistik. Därefter presenteras resultatet från de verkliga modellerna 
enligt simulering och sist de tre egenutvecklade modellerna som tagits fram. 
 
Totalt presenteras två typer av resultat. Först presenteras resultat för den genomsnittliga väntetiden för 
varje region för respektive modell. Därefter presenteras antalet behandlade samtal inom samma region 
för respektive modell. Slutligen presenteras servicenivån för respektive modell, det är enligt denna 
som en helhetsbedömning görs. 
 
Då PowerBI hade engelska som standardspråk blev alla diagram och tabeller på engelska.  
 

6.1        Verklig statistik 
Detta avsnitt behandlar modeller som 1177 vårdguiden använt, här räknas Softronics två modeller 
också med. Statistik från dessa är baserat på verkligt data. Presentation är av genomsnittlig väntetid 
och behandling av samtal inom samma region. 
 

6.1.1 Utan samverkan 

 
Figur 6.1: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för modellen utan samverkan. 

  
Denna modell, utan samverkan, var ursprungliga den modell som 1177 Vårdguiden använde. Det går 
att konstatera att de regioner som befinner sig mer centralt och även de större regionerna har en längre 
väntetid än andra mindre decentraliserade regioner. Då denna modell inte bestod av någon större 
samverkan går det även att konstatera att de högre väntetiderna i vissa regioner beror på att volymen 
inkomna samtal är för stor för de fåtal tssk som arbetar. Även om det finns en procentuell likhet 
mellan antal inkomna samtal och antal tssk i respektive region varierar inte ett samtals betjäningstid i 
den grad som väntetiden mellan regionerna enligt figur 6.1. Ett samtals betjänings tid är näst intill 
densamma oavsett i vilken region den behandlas. 
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6.1.2 Med samverkan  
Detta delkapitel består av två modeller. Den första är presenterar statistik från en samverkan som 
använder sig av en teknik med samtalslåsning där varje samtal är fast i de tre olika stegen i en period 
av 2 minuter vardera. De tre stegen är lokal, kluster och nationellt. Den andra använder sig inte av 
låsningsteknik. 

 
Figur 6.2: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för modellen med samverkan och 

låsning. 
 

 
 
Figur 6.3: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för modellen med samverkan utan 

låsning. 
 
Figur 6.2 illustrerar statistiken på den genomsnittliga väntetiden för modellen med samtalslåsning 
medan figur 6.3 är statistiken från modellen som inte har någon samtalslåsning. 
  
Den genomsnittliga väntetiden från dessa två modeller är betydligt lägre än den modell som inte 
använde sig av någon större samverkan. Dessa har nästan 50% mindre kötid än modellen utan 
samverkan. 
 
Om en jämförelse mellan de två med samverkan görs går det att konstatera att inte är någon stor 
skillnad mellan dessa, trots allt ses en generell mindre väntetid i modellen med samtalslåsning för 
respektive regioner. Det är dock en jämnare fördelning mellan den generella väntetiden i figur 6.3. 
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6.1.3 Hantering av samtal  
I detta delavsnitt presenteras de tre modellernas hantering av samtal inom samma region. Detta för att 
ur ett ekonomiskt perspektiv kunna redogöra hur bra respektive modell är. 
 

 
Figur 6.4: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

från 1177 vårdguiden. 
 

 
Figur 6.5: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

från Softronic med samverkan och låsning. 
 

 
Figur 6.6: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

från Softronic med samverkan utan låsning. 
 
Figur 6.46.6 Illustrerar den andel samtal som behandlas inom samma region. Figur 6.4 är för 
modellen utan samverkan, figur 6.5 är för modellen med samverkan och låsning och figur 6.6 är för 
modellen med samverkan men utan låsning. 
 
Det går att konstatera att den modell med störst andel behandlade samtal inom samma region är 
modellen utan samverkan. Detta för att denna modell just som den heter inte har någon samverkan. 
Under kvällstider finns viss avlastning mellan vissa regioner, att vissa regioner behandlar andra 
regioners samtal därav den andel som står för de samtal som behandlas i andra regioner. 
 



30 
 

Mellan figur 6.5 och 6.6 skiljer det 8 procentenheter. Den modell med låsning behandlar fler samtal 
inom samma region än den modellen utan låsning. Detta är förväntat då tekniken att låsa ett samtal 
först i två minuter och försöka behandla den inom samma region innan den skickas vidare till 
klusternivå och nationell nivå. 
  

6.2        Simulerad statistik 
I detta avsnitt behandlas de beprövade och obeprövade modellerna som framtagits. Bland dessa finns 
de beprövade modellerna, dock med simulerat resultat och tre obeprövade modeller. Först presenteras 
den genomsnittliga tiden spenderat i kö för varje region därefter andel samtal som besvarats inom 
samma region för varje modell. 
 

6.2.1 Beprövade modeller 

 
Figur 6.7: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för de tre beprövade modellerna i 

simulerad miljö. 
 
Figur 6.7 illustrerar den genomsnittliga väntetiden hos de beprövade modellerna fast i simulerad miljö. 
Den röda grafen i figuren representerar modellen utan samverkan vars riktiga resultat visas i figur 6.1. 
Den simulerade modellen till skillnad från verkliga är att i den finns det absolut ingen samverkan. 
Resultaten på den simulerade varianten skiljer sig mycket från den verkliga, upp emot 500% i vissa 
regioner. Detta beror på att denna modell använder sig av en strikt struktur där alla samtal besvaras i 
de regioner som matchar samtalets ursprung. I den modell 1177 Vårdguiden använde har de trots 
benämningen “Utan samverkan” varit en viss samverkan mellan flertalet regioner under vissa 
perioder, kvällar och helger. En annan påverkan på skillnaderna mellan dessa är att i den verkliga 
modellen har ett samtal kunnat läggas på och “hoppa av” kön. På grund av denna möjlighet påverkas 

kötiden avsevärt där i den simulerade modellen där alla samtal tvingas vänta på betjäning. Även om 
data där samtal inte behandlats av tssk sållats bort påverkar det kötiden för resterande samtal. 
 

 
Figur 6.8: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för de beprövade modellerna med 

klustersamverkan med både låsning och utan låsning. 
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Då kömodellen utan samverkan skiljer sig mycket från modeller med samverkan jämförs dessa två 
djupare. Båda dessa är uppbyggda på samma princip som de 1177 använt. Kötiderna jämfört med 
verkligheten skiljer sig en del från verkligheten dock som nämnt ovan beror detta på att samtal kan 
lämna kön. I denna modellen skiljer sig väntetiden mellan modellerna med ca 50% i respektive region 
vilket stämmer bra överens med resultatet från verkligheten. 
 

6.2.2 Hantering av samtal 
Detta avsnitt illustrerar andelen samtal som behandlas inom samma region för resultatet från 6.2.1 
Beprövade modeller. 

 
Figur 6.9: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

som strikt behandlar samtal inom egen region. 
 

Med tanke på att figur 6.9 bygger på modellen utan någon som helst samverkan är det självklart att 
denna graf visar 100% hantering av samtal inom samma region. Det är även anledningen till att de 
generella väntetiderna är så pass höga. 
 

 
Figur 6.10: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

med klustersamverkan och låsning. 

 
Figur 6.11: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

med klustersamverkan och utan låsning. 
  
Om en jämförelse mellan figur 6.10 och figur 6.11 med resultatet från respektive verklig modell ser vi 
att figur 6.10 avspeglar verkligheten utmärkt. Figur 6.11 däremot hanterar fler samtal i den simulerade 
modellen än verkligheten. Djupare analys om detta i nästkommande kapitel, 7 Analys och diskussion. 
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6.2.3 Obeprövade modeller 
Detta delavsnitt behandlar resultat från modeller som tagits fram med hjälp av den utförda förstudien 
tillsammans med redan beprövade modellerna. 
 

 
Figur 6.12: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för de obeprövade modellerna. 

 
Enligt figur 6.12 går det att konstatera att “Hybrid” och “LLCluster” är näst intill identiska. Den 

modell som i detta fall visar bäst resultat när det kommer till genomsnittlig kötid, detta också överlag, 
är modellen “First available”. Denna modell parar ihop den första lediga agent med de samtal som 
varit placerad längst i en kö. Om samtalet kan besvaras inom samma region så görs detta annars tas 
den första bästa agent. 

 
Figur 6.13: Den genomsnittliga väntetiden i sekunder (y-axeln) för olika regioner (x-axeln) för de två obeprövade modellerna 

hybrid och LLCluster. 
 
I figur 6.13 jämförs den hybrida med den specialgjorda klustermodellen. Dessa två har väldigt 
likvärdiga värden, näst intill identiska. Den hybrida modellen är en aning snabbare. 
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6.2.4 Hantering av samtal 
Detta avsnitt illustrerar andelen samtal som behandlas inom samma region för resultatet från 6.2.1 
Beprövade modeller. 
 

 
Figur 6.14: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för modellen 

som hanterar samtal utan hänsyn till region, besvarar de samtal som väntat längst. 
 

figur 6.14 är i princip raka motsatsen från modellen som resultatet i figur 6.9 visar. Utan kontrollen 
som först kollar ett samtal kan besvaras inom samma region skulle detta resultat vara betydligt sämre. 
 

 
Figur 6.15: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för den 

hybrida modellen med kluster och nationellsamverkan och låsning. 
 

 
Figur 6.16: Andel besvarade samtal inom samma region, för alla regioner som medverkar i utredningen. Detta för den modell 

med lokal, kluster och nationellsamverkan utan låsning. 
 
De två sistnämnda figurerna hade näst intill identisk väntetid i respektive region dock skiljer sig 
hanteringen av samtal mycket. Den hybrida varianten hanterar ca 50% av samtalen inom samma 
regioner medan specialversionen av kluster modellen hanterar endast 10%. 
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6.3        Helhetsbedömning 
Detta avsnitt behandlar en helhetsbedömning av alla modellerna. Denna helhetsbedömning består av 
en SL beräkning beroende av två parametrar, väntetiden och andel behandlade samtal inom samma 
region. Formel för denna beräkning beskrevs i kapitel 5.8 Poängsystem 
 

 
 

Figur 6.17: Poängsättning enligt SL beräkning, kombinerar väntetid och behandlingsgrad. 
 
Utan denna beräkningsmodell för SL skulle den obeprövade kömodellen first available vara den mest 
lämpliga och för behandling skulle den beprövade same state vara den bästa. Om respektive modell 
studeras och den andra parametern studeras kan slutsatsen dras att denna parameter är bland de 
sämsta. Därför utformades denna poängsystem. De modeller som är överlägsna enligt detta test är på 
första plats den obeprövade lock modellen, på andra plats den beprövade same state modellen och på 
tredje plats den beprövade cluster modellen. 
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7 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet av utfört arbete. De modeller som enligt resultatet fått bäst och 
sämst resultat enligt kapitel 6.3 Helhetsbedömning. Först analyseras två modeller med bästa resultat på 
vardera kriterier, väntetid och behandling. Därefter sker samma analys dock på de två sämsta. Tills sist 
utförs en analys på två modeller med högst kombinerad poäng. 
 

7.1 Väntetid 
Enligt väntetid är den “obeprövade first available” kömodellen en klar vinnare. Denna modell fick 
4,985 av 5 på denna parameter. Detta beror på att ingen prioritering på hur samtalet ska behandlas tas i 
akt. Om fokus från väntetid går över till behandling ser vi att den endast bidrar med 0,297 av 3 
möjliga. Vad denna modell vinner på snabbheten att besvara ett samtal förlorar den stort i att behandla 
dessa samtal inom samma region. Denna modell skulle kunna implementeras i ett system där 
kundnöjdhet inte betraktas som en viktig faktor. 
 
Den sämsta modellen var 1177 Vårdguidens modell där de inte använde sig utav någon samverkan, 
den fick 2,138 av 5 möjliga poäng. Samma modell fast med simulerat data fick 3,752 av 5 möjliga. 
Detta är också den sämsta bland de simulerade modellerna. Detta betyder att denna modell bland alla 
de som testats är den sämsta när väntetid beaktas. Vad detta beror på är att alla regioner behandlar 
endast sina egna samtal. Det betyder att vissa regioner där endast ett fåtal tssk arbetar kan ha samtal 
som väntar mycket länge innan de besvaras, detta ökar den genomsnittliga väntetiden. I den verkliga 
modellen fanns det dock någon liten samverkan mellan ett fåtal regioner under kvällstider och helger. 
Dock är även den simulerade modellen som är byggd på samma struktur sämst när det kommer till 
väntetid. Här ses en extrem ökad väntetid jämfört med den verkliga modellen och detta beror just på 
den lilla samverkan som fanns. De kvällar då exempelvis Blekinge avlastade Jämtland ses extrema 
väntetider, detta då avlastningen innebar att inga tssk arbetade under avlastningstiden, detta tar inte 
den simulerade modellen i akt. Detta då ingen information om vilka regioner som avlastade vilka 
fanns tillgängligt. 
 

7.2 Behandling 
Den modell med högst värde på behandling enligt SL beräkningen var den beprövade same state 
modellen. Den erhöll ett värde på 2,999 av 3, tre samtal räknades inte med i denna modell p.g.a. att de 
tssk som behandlade de samtalen inte hann behandla dessa innan simuleringen avslutades, därav fanns 
tre samtal utan simuleringsresultat. Det perfekta värdet på behandlingen resulterar i att väntetiden 
drabbas mycket, 3,752 av 5 möjliga. Detta är ett bra resultat med tanke på att alla samtal besvaras 
inom samma region. same state modellens resultat varierar mycket i antalet tillgängliga tssk per region 
och de acceptabla gränser som sätts för hur länge ett samtal får vänta innan dess kvalitet sänks, i detta 
fall 2 och 5 minuter. Denna modell är dock väldigt kostsam när det exempelvis finns perioder då fem 
regioner är överbelastade medan alla andra regioner inte har ett ända samtal att ta emot. 
 
Bortsätt från first available som var den sämsta kömodellen enligt denna beräkning kom den hybrida 
modellen på näst sista plats, med 1,588 av 3. Den hybrida kömodellen var mycket likt cluster 
modellen, skillnaden var endast att den första låsningen togs bort. Med tanke på att den första 
låsningen togs bort förväntades att flera samtal skulle behandlas mycket snabbare men att 
behandlingen av samtal skulle minska en aning. Resultatet i figur 6.17 visar att behandlingen av 
samtal inom samma region var lite sämre i hybrid modellen vilket var förväntat, dock blev väntetiden 
också sämre vilket chockerande till en början. Tanken var att samtalen ska behandlas av fler regioner 
snabbare men att hålla dem inom klustersamverkan innan de kan skickas vidare för nationell 
behandling. Detta var då inte fallet och kan bero på att samtal fortare kommer ut till den nationella 
nivån och tas för behandling av agenter inom andra klustersamverkan. Detta resulterar i att färre 
kluster behandlar sina egna samtal och därav påverkas resultat negativt i båda aspekterna. 
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7.3 Övergripande 
Detta avsnitt kommer behandla den sämsta och bästa modellen från de simulerade, detta då modeller 
baserade på verklig statistik inte simulerats och då inte kan jämföras med de simulerade. 
Den sämsta simulerade modellen var first available. Denna modell hade som nämnts ovan den bästa 
poängen enligt väntetid men den sämsta enligt behandling. Detta resultera i en dålig placering enligt 
poängsystemet. Då arbetet behandlar teletjänstcentraler där kundnöjdhet är en viktig parameter för ett 
bra system är denna modell inte att föredra.  
 
Den andra modellen med ett bra SL värde enligt beräkningen var den beprövade same state modellen 
som hade maxpoäng i behandling av samtal men var sämst på att besvara samtal. Detta visar att de 
modeller som är bäst på en sak tenderar att vara sämst på en annan. Trotts att same state modellen i 
detta fall hade sämst väntetid i förhållande till andra modeller fick den ett totalt resultat som sätter den 
på andra plats. Detta för att den ändå besvarade samtal i bra tempo. 
Trotts att arbetet inte ska behandla ekonomiska aspekter då ingen information om detta erhölls går det 
att se att de genomsnittliga väntetiderna som illustreras i figur 6.7 för varje region för same state inte 
är ekonomiskt lönsamma jämfört med andra modeller. Endast genom denna jämförelse går det att 
utesluta denna modell för teletjänstcentraler helt. Detta och det faktum att vissa centraler kan vara 
överbelastade medan andra inte gör något, kast på pengar. 
 
Den modell som enligt denna undersökning var den bästa var den obeprövade lock modellen. Detta är 
en modell som utvecklades med hjälp av de teoretiska studier som gjordes på förhand, detta i 
kombination med logiskt tänkande. Denna modell var varken den bästa eller den sämsta i någon del 
men blev den vinande med en bra marginal. Varför just denna modell blev den vinande beror till stor 
del att modellen behandlar lokal kö och nationell kö, de två parametrar som poängsystemet behandlar. 
Dock fick denna modell en hög behandlingsgrad inom samma region, hela 80% vilket är bättre än de 
flesta, mer än acceptabelt. 
 

7.4 Projektets påverkan 
Detta examensarbete kan tas i åtanke vid beslut då en mer effektiv kömodell ska implementeras. Att 
välja en mer effektiv kömodell kommer att leda till att kötiderna reduceras vilket i sin tur bidrar till att 
fler vårdsökande får hjälp. Långsiktigt kan en effektivisering leda till stora ekonomiska besparingar, 
detta genom att de vårdsökande som fick hjälp slipper besöka vårdcentraler och sjukhus. Då dessa 
besök kostar staten mycket pengar årligen, skattepengar som kan spenderas på annat. Det är också 
betydligt billigare att utbilda en tssk än det är att betala en utbildad läkare för att behandla liknande 
ärenden. 
 
Utöver de ekonomiska besparingar som en effektivisering bidrar med kommer fler personer med mer 
akuta problem få vård. Det händer ofta att när en person börjar bli sjuk eller mår dåligt att den då 
besöker en vårdcentral för hjälp. Majoriteten av dessa konsultationer tar inte lång tid att hantera och 
går alldeles utmärkt att lösa genom ett telefonsamtal eller chatt online. Skulle fler personer kunna få 
sina problem lösta på detta sätt skulle de mer akuta fallen kunna hanteras mer frekvent än vad de gör 
idag. 
 
Konsekvenser en sådan förändring kan ha på samhället är att färre besöker vårdcentraler vilket kan 
leda till att en del vårdcentraler behöver minska sin befintliga bemanning eller ännu värre, stänga ned 
sin verksamhet. I detta fall kommer dock majoriteten av befolkningen att gynnas av en sådan 
förändring. 
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När det kommer till den etiska och moraliska aspekten av en sådan förändring är det nästan ett 
dilemma om det är rätt eller fel. Genom att införa en sådan förändring kan det hända att många 
personer inom vården påverkas negativt genom att många av dessa kan förlora sina jobb, samtidigt 
som en del nya arbetspositioner som vårdoperatörer inom telefoni tillkommer. Personer med års av 
utbildning och erfarenhet kan tvingas sluta sina arbeten p.g.a. detta. Dock som det ser ut idag är 
chansen liten att de personer som blir av med jobben blir sysslolösa då efterfrågan på vårdpersonal är 
större än någonsin. 
Sedan går det också att diskutera hur man genom ett telefonsamtal ska kunna bedöma och ge rätt 
sjukvårdsrådgivning utan att se den vårdsökande. Denna typ av lösning bör endast användas till 
enklare symptom som går att självdiagnostisera eller vid enklare instruktioner om vad man bör göra i 
vissa tillfällen. 
 
För miljöpåverkan kan en sådan förändring vara bra. Genom att lösa problemen åt det mer digitala 
hållet kan man slippa åka till närmsta vårdcentral för rådgivning. Det må vara en liten påverkan per 
individ men med tanke på att fler än 3.5 miljoner samtal gjordes föregående år och den siffran bara 
stiger så kan det bli en stor påverkan i slutändan. 
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8 Slutsats och rekommendationer 
De skriftliga målsättningarna från förstudien har behandlats och uppnåtts. Målsättningen att utveckla 
en egen köteori och jämföra den med de befintliga har uppnåtts tillsammans med att 90% av alla 
samtal ska besvaras inom 5 minuter. Målet att utveckla en användarvänlig applikation för att sedan 
presentera resultatet i form av grafer hanns inte med. Däremot utvecklades en applikation för 
simulering där resultatet sparas i en Excel-fil som sedan med hjälp av PowerBI presenteras i 
fördefinierade grafer, detta mål uppnåddes delvis p.g.a. detta. Sista målet att ta fram ett opartiskt 
förslag till förbättring uppnåddes också. 
 
Utöver de uppnådda och delvis uppnådda målen har djupare förståelse kring ämnet köteori erhållits. 
Även ökad kunskap inom Java programmering erhölls då ny teknik användes, så som hantering av 
Excel-filer och ny kunskap inom PowerBI som inte besatts tidigare innan arbetet påbörjades. 
 
Rekommendationer för framtida studier, är att fortsätta utveckla modeller likt denna samt att ändra 
parametrar och de olika intervallen på låsningarna. Att bygga på SL beräkningen genom att lägga till 
ett poängsystem för kluster och på så sätt få bättre bild på hur bra samtalen behandlas i form av närhet 
till ursprungsregionen för samtalen. 
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