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Sammanfattning

Det här examensarbetet berör definition och utveckling av ett regelverk och en prototyp för 
automatiserad optimering av sjuksköterskors arbetsschema hos företaget Telefonakuten AB 
som bedriver sjukrådgivning dygnet runt åt bland annat landsting och försäkringsbolag. 
Examensarbetet genomfördes som en del i ett större projekt för ett 
bemanningsplaneringssystem där den automatiserade optimeringen var tänkt att ingå i en 
schemaläggningsdel. Problemet som den automatiserade optimeringen syftar till att lösa var 
dels att ledningen på Telefonakuten ville bättre anpassa sin bemanning mot sitt faktiska behov 
för att få bättre lönsamhet i verksamheten, dels att underlätta för administratörer på 
Telefonakuten då manuell optimering av arbetsscheman var mycket tidskrävande.

Som mål för examensarbetet definierades att genom undersökning ta fram de 
schemaläggningsregler som optimeringen ska tillämpa, att implementera dessa som ett 
regelverk, att ta fram en prototyp för en optimeringsfunktion samt att testa prototypen. 
Arbetet genomfördes i en utredningsfas och en implementationsfas där den förstnämnda 
upptog större delen av tiden då problemställningen visade sig vara mer komplex än vad som 
först uppskattats.

Resultatet av examensarbetet är att schemaläggningsregler har kunnat definieras, ett regelverk 
är implementerat och en prototyp för optimeringen är skapad. Dock har testning av prototypen 
ej genomförts så målen för examensarbetet är bara delvis uppnådda. 
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Abstract
This degree project is comprised of the definition and development of a set of rules and a 
prototype for an automated staffing optimization of nurses work schedule at the company 
Telefonakuten AB. The company conducts medical counseling for county councils and 
insurance companies. The degree project was a part of a larger project for development of a 
staffing planning application where the automated optimization was going to be a module in 
the staff scheduling. Problems the automated optimization had to address was that the 
management of Telefonakuten wanted to adjust the staffing to actual staffing needs in order to 
improve profit, and to facilitate the administrators of Telefonakuten currently responsible for 
the time consuming manual staffing optimization.

Goals for the degree projects was defined as to investigate and define a set of scheduling 
rules, to implement these rules, to implement a prototype for an automated optimization 
module and to test the prototype. The work was conducted in an investigation phase and an 
implementation phase where the investigation used up most of the time due to the unexpected 
complexity in the definition of the rule set.

The result of the degree project is that a set of rules have been defined and implemented and a 
prototype of the optimization has been implemented but not tested. Therefore the goals have 
only been partially obtained.
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1   Inledning

I detta kapitel ges en kort beskrivning av problematiken som examensarbetet bygger på, var 
projektet genomförts, vilka intressenter som finns till lösningen samt mål och avgränsningar 
till uppgiften.

1.1   Bakgrund

Den här rapporten beskriver examensarbetet Automatiserad bemanningsoptimering som 
utförts av Ann-Cathrin Näsström på uppdrag av företaget Jaya AB. Examensarbetet omfattar 
10 akademiska poäng och genomfördes under våren 2004. 
Uppdragsgivaren Jaya AB bedriver verksamhet inom bland annat mjukvaruutveckling. 
Företaget har ett nära samarbete med kunden Telefonakuten AB, ett call center företag som 
bedriver sjukrådgivning dygnet runt åt bland annat landsting och försäkringsbolag. 
Telefonakuten har kontor i Stockholm, Mönsterås, Kalix och Kristinehamn. 
På uppdrag av Telefonakuten skulle ett system för bemanningsplanering och 
produktionsstyrning utvecklas. I detta system skulle en schemaläggningsdel ingå, där 
personalen själva skulle kunna lägga sina arbetsscheman. Dessa skulle sedan automatiskt 
optimeras för att bättre passa personalbehov, regler om arbetstidens förläggning med mera. 
Schemaläggningsdelen skulle implementeras som en webbapplikation i programspråket Java.
Telefonakuten använde ett annat schemaläggningssystem, men arbetet med att optimera 
schemat gjordes manuellt av två administratörer och var mycket tidskrävande. Företaget ville 
därför ha ett system som automatiskt sköter omstrukturering och optimering av varje 
personals schema mot en bemanningsprognos. Problematiken som optimeringen var tvungen 
att lösa handlade om att dels se till att varje personals enskilda schema uppfyllde krav på 
arbetstiden, dels att den totala schemaläggningen skulle stämma överens så väl som möjligt 
mot personalbehovet. Omflyttningar som optimeringen gjorde skulle dessutom fördelas 
rättvist bland personalens scheman så att ingen person blev drabbad av fler 
schemaförändringar än någon annan.
Examensarbetet behandlade den del i systemet som hanterar den automatiska optimeringen 
av personalens scheman. Syftet med arbetet var att kartlägga de regler som tillämpades på 
företaget, samt av gällande arbetstidslagar och kollektivavtal. Utifrån kartläggningen skulle 
sedan ett regelverk för schemaoptimeringen utvecklas, samt en  provimplementation av detta 
skapas för användning tillsammans med schemaläggningssystemet.
Intressenter var förutom uppdragsgivaren Jaya AB även personal och ledning på 
Telefonakuten. Sköterskorna hade ett intresse av att få sina scheman korrigerade så rättvist 
som möjligt, administratörerna av att automatisera schemaläggningsprocessen. Ledningen på 
Telefonakuten hade intresse av att genom optimering av schemaläggningen mot 
personalbehovet få bättre lönsamhet på verksamheten.

1.2   Mål

Som mål för projektet definierades följande
1. Definition av de schemaläggningsregler som optimeringen skall tillämpa.
2. Utveckling av ett regelverk för optimeringen
3. Utveckling av en prototyp för optimeringsfunktionaliteten
4. Testning av prototypen
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1.3   Avgränsningar

Schemaläggningsprogrammet och följaktligen även optimeringen hanterar endast 
heltidsarbetande personal. Deltidsarbetande på Telefonakuten får sina scheman lagda av 
administratörerna på företaget.
Schemaläggningen av raster i arbetspassen sköts inte av systemet utan hanteras av personal 
anställda som driftledare.
Optimeringen kontrollerar endast den totala schemaläggningen mot prognos. Prototypen som 
utvecklats förutsätter att varje enskild persons schemaläggning stämmer mot gällande regler. 
Motiveringen till detta var att en sådan kontroll är lämpligare att göra under 
schemaläggningens första fas då personalen lägger sina egna scheman.
För att avgränsa problemet ytterligare hanteras endast normal arbetstid vid optimeringen. 
Övriga former av schemalagd tid såsom semester och administrativt arbete lämnas åt en 
eventuell vidareutveckling.
Systemet kontrollerar inte heller allmänna helgdagar. Alla veckor förutsätts vara normala 
arbetsveckor.
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2   Faktainsamling

För att kunna definiera problematiken i detalj krävdes dels en förståelse för hur hela 
schemaläggningsprogrammet skulle fungera, dels en mer detaljerad undersökning om vilka 
regler schemaoptimeringen skulle ta hänsyn till. För att uppnå detta undersöktes först det 
material som uppdragsgivaren sammanställt till projektet. I detta ingick en förstudie som 
beskrev systemets funktionalitet. För att få en utökad förståelse för vad personalen på 
Telefonakuten ville ha ut av optimeringen utfördes en intervju med de administratörer som 
arbetar med att optimera schemaläggningen manuellt.
Optimeringen krävde även en undersökning av den juridiska aspekten av schemaläggning. 
För detta studerades vilka lagar och förordningar som gäller på området, samt i vilken mån de 
är tillämpbara på systemet. Information om detta inhämtades från Arbetsmiljöverket, Svensk 
Författningssamling samt från den fackförening som organiserar de anställda på 
Telefonakuten. Vad gäller källornas tillförlitlighet bör det nämnas att den information som 
använts vid utförandet av detta arbete inhämtats via respektive organisations hemsida på 
Internet. Det är något som skulle kunnat minska tillförlitligheten hos de fakta som arbetet 
bygger på. Av den anledningen har de uppgifter där det så varit möjligt kontrollerats mot 
tryckta källor eller kunniga på området. Inga motstridiga uppgifter har dock påträffats, varpå  
källförteckningen endast anger de elektroniska källorna.
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3   Problembeskrivning

Här följer en beskrivning av hur schemaläggningsprocessen går till, definiering av olika 
begrepp som används vid skapandet av regelverket, juridiska bakgrund till reglerna samt en 
definition av de regler som optimeringen tillämpar.

3.1   Beskrivning av schemaläggningsprocessen

Telefonakuten lägger sina scheman i perioder om två till tre månader i taget. 
Schemaläggningsperioderna är 

• februari – mars
• april – maj
• juni – augusti
• september – oktober
• november – januari

För varje schemaläggningsperiod skapas en bemanningsprognos baserad på statistik från 
tidigare år. Prognosen används för att kontrollera schemaläggningen mot personalbehovet. På 
Telefonakuten arbetar sköterskor av olika kompetens och prognosen tar hänsyn till detta. 
Schemat för varje personal utgör även löneunderlag genom ett poängsystem som graderar 
arbetstiden.
Schemaläggningen utförs i tre faser. I den första får varje personal lägga sitt eget 
”önskeschema”, det vill säga de tider som de skulle vilja arbeta. Sköterskorna kan välja att 
schemalägga tider på olika sätt beroende på vilken tid på dygnet som arbetstiden avser. 
Dagtid mellan klockan 06.00 och 01.00 kan antingen de färdiga passen 06.00 – 14.00 och 
13.00 – 21.00 schemaläggas eller tider väljas fritt så länge ett arbetspass är mellan 4 och 8 
timmar långt. Nattetid kan endast de färdiga passen 21.00 – 07.15 eller 22.00 – 07.15 väljas. 
Vidare måste varje sköterska schemalägga minst två pass kvällar måndag till torsdag per 
vecka, samt minst ett helgpass var tredje vecka. Helgpassen får dock fördelas fritt under 
perioden, det vill säga varje sköterska kan välja att arbeta alla sina helgpass under en vecka 
eller sprida ut dem under perioden. Varje sköterska kan även schemalägga så kallad 
”vetotid”. Detta är arbetspass som systemet inte får flytta på. Ett begränsat antal sådana 
timmar får läggas per period.
I nästa schemaläggningsfas får personalen utföra frivilliga ändringar av sina scheman för att 
bättre passa bemanningsbehovet. För att gynna de som flyttar sina arbetspass efter behov 
införs ett poängsystem. De som flyttar sina pass får en ökad ”flexibilitetspoäng” som skall tas 
i beaktande vid optimeringsprocessen. En hög flexibilitetspoäng ger mindre risk att få sitt 
schema omflyttat av systemet. Poängen sparas till efterföljande schemaläggningsperiod. 
Tanken med poängsystemet var att inte samma personer skall få sina scheman ändrade av 
systemet varje period.
Den sista fasen i schemaläggningen är den automatiska optimeringen av schemat mot 
bemanningsprognosen. Flexibilitetspoängen skall kontrolleras så att av den personal som 
schemalagt sig på ett överbemannat pass är det den med lägst poäng som skall flyttas. Även 
den automatiska omflyttningen ger en ökad flexibilitetspoäng. När systemet anser att schemat 
är optimalt så fastställs detta. Administratörerna på företagen har dock alltid rätt att ändra 
schemat i efterhand.
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3.2   Definition av begrepp

För den fortsatta utvecklingen av regelverket krävdes en tydlig definition av några olika 
begrepp: Hur personalen skulle kategoriseras för att täcka in alla egenskaper som en 
sköterska kan ha, samt hur arbetstiden skulle indelas i pass som överensstämmer med 
reglerna för schemaläggning. Vidare krävdes även en definition av när ett schema skall 
betraktas som optimalt. Det som redogörs i det här kapitlet har sin grund i den faktainsamling 
som beskrivs i kapitel 2.

3.2.1   Personaltyper

Eftersom det finns olika behov av olika typer av personal var det viktigt att skapa en 
kategorisering av dessa. All personal på Telefonakuten kan schemaläggas som sköterskor. En 
del kan dock schemaläggas även som barnsköterskor eller driftledare. Utöver detta finns det 
sköterskor som bara arbetar vissa typer av pass. Tabell 3.2.1 beskriver de typer av personal 
som krävs för att täcka in dessa egenskaper. Varje personal tillhör minst personaltypen 
sköterska men kan tillhöra ytterligare typer. De sköterskor som arbetar alla typer av 
arbetspass utgör en sista implicit typ som utmärks genom att de tillhör  både typen 
dagarbetare och typen nattarbetare.

personaltyp beskrivning

sköterska huvudtyp som all personal tillhör

barnsköterska sköterska med barnkompetens

driftledare ansvarig för drift under vissa tider

administratör huvudansvarig för bland annat schemaläggningen

dagarbetare personal som arbetar pass dagtid

nattarbetare personal som arbetar pass nattetid

Tabell 1 Specifikation av personaltyper

3.2.2   Arbetspasstyper

Kategoriseringen av arbetstiden i passtyper blev nödvändig på grund av de krav som ställdes 
på personalens schemaläggning av kvälls- och helgpass. En entydig definition saknades dock 
i dokumentationen om vad som egentligen kvalificerades som ett kvällspass eftersom de fasta 
nattpassen börjar antingen klockan 21.00 eller 22.00 medan schemaläggning ”dagtid” kunde 
ske fritt mellan 06.00 och 01.00. En konsekvens av detta skulle i så fall vara att den personal 
som är nattpassbefriad skulle kunna arbeta fram till klockan 01.00, något som ändå måste 
vara att betrakta som natt. Vidare skapade överlappningen mellan de färdiga passen under 
dygnet problem eftersom systemet inte skulle kunna avgöra vilken typ som det rörde sig om. 
Till exempel skulle ett pass mellan 21.00 och 01.00 antingen kunna vara ett kvällspass eller 
ett nattpass. För att råda bot på denna förvirring beslutades att specificera passen utifrån 
uppgifter från det poängsystem som utgör löneunderlaget. Resultatet presenteras i Tabell 
3.2.2. Notera att denna specificering endast är till för den automatiserade optimeringen. När 
personalen lägger sina scheman kan de till exempel lägga ett dagpass som börjar klockan 
06.00 eller slutar klockan 18.00, så länge det på något sätt markeras för systemet att det rör 
sig om ett dagpass. Vid omflyttningen kommer dock dagpass endast att placeras ut mellan 
07.00 och 17.00.
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passtyp veckodag starttid sluttid

vardag måndag - fredag 07.00 17.00

vardag kväll måndag - torsdag 17.00 22.00

vardag natt natt mot tisdag - fredag 22.00 07.00

helg dag fredag 17.00 22.00

helg dag lördag, söndag 07.00 22.00

helg natt natt mot lördag - måndag 22.00 07.00

Tabell 2 Specifikation av arbetspasstyper

3.2.3   Optimalt schema

För att kunna genomföra optimeringen måste man först definiera vad som menas med ett 
optimalt schema. Den självklara definitionen är att schemaläggningen helt följer 
bemanningsbehovet, men i realiteten är detta något som sällan kommer att kunna uppnås. 
Anledningen till det är att personalen är garanterade ett visst antal arbetstimmar per period 
och är skyldiga enligt avtal att arbeta ett visst antal speciella pass. Under en 
schemaläggningsperiod med lågt personalbehovet kommer det förmodligen att schemaläggas 
mer personal än nödvändigt eftersom personalen skall få sina garanterade timmar. I den 
motsatta situationen där det är ett högt personalbehov så kommer schemaläggningen kanske 
inte kunna täcka upp behovet utan nyanställningar. Kraven på att arbeta vissa speciella pass 
kommer dessutom kunna skapa överbemanning på vissa tider och underbemanning på andra. 
Ett optimalt schema definieras därför som ett schema som antingen

1. Helt följer bemanningsbehovet.
2. Endast har överbemanning eller underbemanning.
3. Där inga pass längre kan flyttas.

3.3   Juridisk bakgrund

De lagar som gäller för arbetstidens förläggande har sin grund i EG direktivet om arbetstid 
(1993/104/EG) och arbetstidslagen (SFS 1982:673). Förändringar i arbetstidslagen till följd 
av ett nytt EG direktiv (2003/88/EG) förväntades införas den första juli 2004. Den lag som 
gällde vid examensarbetets genomförande var dock dispositiv i det avseendet att hela eller 
delar av lagen kunde förhandlas bort genom ingående av kollektivavtal som slutits eller 
godkänts av central arbetsgivarorganisation (arbetstidslagen, 3§). Möjligheten till avvikelser 
genom kollektivavtal förväntades behållas i lagens nya lydelse (Arbetsmiljöverket, 2004). 
Telefonakuten har tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet. I avtalet regleras arbetstiden på 
så sätt att arbetstidslagen gäller med undantag för det som beskrivs i avtalets femte paragraf 
där heltiden regleras. Ifrån detta kan utläsas att den personal som arbetar alla former av skift 
samt den personal som är nattskiftsbefriad har en arbetsvecka på 37 timmar. Den personal 
som endast arbetar nattskift har en arbetsvecka på 34 timmar. Det framkommer även att 
lokala överenskommelser får träffas angående mertid, nattvila och veckovila. Med nattvila 
menas det minsta antalet sammanhängande timmar per dygn som personal skall vara ledig. 
(Implicit det maximala antalet timmar i följd en personal får arbeta.) Veckovila beskriver det 
minsta antalet timmar en sammanhängande ledighet per vecka skall utgöra (Implicit det 
maximala antalet dagar i följd som får schemaläggas.) (Vårdförbundet, 2004). Företaget har 
några lokala regler som följer av anställningsavtal med sköterskorna.  Några regler som 
reglerar nattvila och veckovila fanns dock inte, varpå arbetstidslagen gäller. Arbetstidslagen 
fastställer att nattvila skall vara minst 11 timmar, det vill säga ett arbetspass får högst vara 13 
timmar långt. Veckovilan regleras till minst 36 timmar, det vill säga högst 6 arbetsdagar i 
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följd per vecka.

3.4   Schemaläggningsregler

Från de allmänna krav som riktats på schemaläggningen samt de delar som regleras genom 
lagstiftning, kollektivavtal och lokala avtal har ett antal regler kunnat definieras. Utifrån de  
definitioner som beskrivs i Tabell 3.4.1 skapades sedan regelverket. För att underlätta 
efterföljande diskussioner om regelverket har varje regel givits ett namn. Lydelsen beskriver 
vad som regleras och källan beskriver på vilken nivå regeln har sitt ursprung.
 

regelnamn lydelse källa

kvällskrav Minst 2 pass vardag kväll per vecka. lokalt avtal

helgkrav Minst 1 pass helg dag  eller helg natt per treveckorsperiod. lokalt avtal

dygnsvilokrav Högst 13 h arbetstid i följd per dygn. arbetstidslagen

veckovilokrav Högst 6 arbetsdagar i följd. arbetstidslagen

heltidskrav Den totala schemalagda tiden per period får inte skilja sig mer än  
± 5% från heltid (37 eller 34 timmar per vecka beroende på vilka 
skift personen arbetar). 

lokalt avtal,

kollektivavtal

vetotidskrav Den totala schemalagda vetotiden får högst utgöra 15% av den 
totala arbetstiden på perioden. Varje pass måste vara minst 4 
timmar långt.

lokalt avtal

vetoföljdskrav Vetotid får inte schemaläggas mer än tre dagar i följd lokalt avtal

Tabell 3 Specifikation av schemaläggningsregler
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4   Lösningsmetoder

Kraven på implementation utgår i stort från kraven på schemaläggningsprogrammet i sin 
helhet. Följande hade definierats:

• Programspråket som skulle användas var Java
• Schemaläggningsprogrammet skulle driftsättas som webbapplikation
• Persistent data skulle lagras i en databas
• Java Enterprise Beans skulle inte användas för data- och sessionshantering

Optimeringen och regelverket måste följaktligen implementeras för att kunna möta 
ovanstående krav. Dessutom måste implementationen kunna byggas ut för att rymma hela 
schemaläggningsprogrammet. 
Eftersom en databas skulle användas för lagring av persistent data skulle optimeringen kunna 
utnyttja den funktionalitet som existerar i databasmotorn för sortering och urval, då 
databasmotorns algoritmer oftast är mycket effektiva. Modellering av databasen blev därför 
nödvändig för projektet. Modellen måste även kunna utökas för att täcka in behov från övriga 
delar av schemaläggningsprogrammet.
För att optimeringen skulle kunna utnyttja databasmotorns funktionalitet krävdes dessutom 
design av klasser som hanterar kommunikationen med databasen samt dataobjekt att 
representera de olika tabellerna. Som modell för detta valdes Data Access Objekt (DAO) 
samt JavaBeans. DAO-klassen separerar datakommunikationen med databasuppkoppling och 
specifika SQL-frågor från resten av applikationen. Detta ger en hög grad av flexibilitet då 
applikationen skulle kunna byta databasmotor och endast en klass skulle behöva skrivas om. 
JavaBean-klasser skapades för att representera tabellposter. Den modellen valdes för att den 
är välkänd och innehåller det som krävdes för hantering av dataobjekten.
Som struktur på implementationen valdes designmönstret Model-View-Controller (MVC) 
eftersom detta mönster syftar att separera affärslogik från presentationslogik. MVC är ett väl 
testat designmönster som lämpar sig bra för applikationer med många användare där alla 
skall ha tillgång till och kunna modifiera samma data. Strukturen på designmönstret kan 
beskrivas som att databaslogik och affärslogik sköts i Model-lagret, presentationslogik i 
View-lagret och kommunikation mellan dem hanteras av Controller-lagret. Den logik som 
optimeringen hanterar placeras enligt detta designmönster i Model-lagret.
För regelverket som optimeringen skulle utnyttja valdes en implementationsmetod med en 
separat klass som har statiska metoder. Dessa tar som inparametrar objekt av de JavaBean-
klasser som definierats för databasobjekten. Metoder i optimeringen måste därför sköta 
hämtningen av dessa objekt med hjälp av DAO-klassen. Vidare sker mycket av logiken i 
optimeringsmetoderna, regelverket implementerar endast kontrollmetoder för bland annat de 
krav som ställs på schemaläggningen enligt kapitel 3.4. Tanken med detta var att göra 
regelverket så fristående och generellt som möjligt samt att underlätta för eventuell utökning 
med fler schemaläggningsregler. En implementation där regelverket ligger utspritt i resten av 
applikationen hade gjort det svårt att få en överblick över vilka regler som skulle tillämpas. 
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5   Lösning

I detta kapitel ges en överblick av hur regelverket och optimeringen fungerar. 

5.1   Regelverk

Regelverket kunde i stort implementeras helt utifrån de schemaläggningsregler som 
definierats med en metod för varje regel som returnerar sant om regeln är uppfylld. En fråga 
som kvarstod var dock vad som händer om en period inte börjar på en måndag eller slutar på 
en söndag och om antalet möjliga helgpass inte var jämnt delbart med tre. Följande 
definierades.

• För veckor som börjar senare än måndag alternativt slutar tidigare än torsdag så krävs 
endast ett kvällspass.

• Om periodens antal veckor inte är jämnt delbart med tre så ska ytterligare ett helgpass 
krävas om resten av kvoten överskrider en hel vecka. 

5.2   Optimeringsfunktion

Optimeringen av schemaläggningen består av tre steg. Först beräknas resultatet av 
schemaläggningen, det vill säga hur många personer som schemalagt sig under varje 
tidsspann definierat i prognosen. För att ett arbetspass skulle betraktas vara schemalagt under 
en prognosperiod så  användes följande definition.

• Ett arbetspass är schemalagt under en tidsperiod om det täcker mer än hälften av den 
definierade tidsperioden.

Efter beräkningen så kontrolleras om resultatet av schemaläggningen innehåller 
överbemanning respektive underbemanning gentemot prognosen. Så som optimalt schema 
definierats i kapitel 3.2.3 så är ett försök till automatiserad optimering endast relevant om 
schemaläggningen innehåller både överbemanning och underbemanning. Om så inte är fallet 
betraktas schemaläggningen vara färdig och schemat kan fastställas.
Om det finns både överbemanning och underbemanning så försöker systemet optimera 
schemat genom att flytta överbemannade arbetspass till underbemannade sådana. Först 
plockas alla överbemannade pass bort och placeras i en buffert. För att avgöra vilket/vilka 
pass som ska plockas bort så tar systemet hänsyn till vetotid och flexibilitetspoäng. Därefter 
ser man om något pass från bufferten kan placeras ut för ett underbemannat pass utan att 
bryta mot några schemaläggningsregler i regelverket. Om ett pass går att placeras ut så ökas 
flexibilitetspoängen för den personalen. Proceduren upprepas till dess att det inte längre finns 
underbemannade prognospass eller att det inte längre finns något pass i bufferten som kan 
placeras ut. Om det finns arbetspass kvar i bufferten så läggs de tillbaka oförändrade i 
schemat. Det optimerade schemat markeras som fastställt och lagras i databasen.
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5.2.1   Hur får passen flyttas?

När systemet utför optimeringen måste det kontrollera varje personals schema och 
personaltyp innan omflyttning av arbetspass sker.

Schemalagt 
pass

Får bytas mot

vardag vardag kväll vardag natt helg dag helg natt

vardag Ja Ja
Om 

nattarbetare
Ja

Om 
nattarbetare

vardag kväll
Om kvällskrav 

uppfyllt Ja
Om kvällskrav 

uppfyllt och 
nattarbetare

Om kvällskrav 
uppfyllt

Om kvällskrav 
uppfyllt och 
nattarbetare

vardag natt
Om 

dagarbetare
Om 

dagarbetare
Ja

Om 
dagarbetare

Ja

helg dag
Om helgkrav 

uppfyllt
Om helgkrav 

uppfyllt

Om helgkrav 
uppfyllt och 
nattarbetare

Ja
Om 

nattarbetare

helg natt
Om helgkrav 
uppfyllt och 
dagarbetare

Om helgkrav 
uppfyllt och 
dagarbetare

Om helgkrav 
uppfyllt

Om 
dagarbetare

Ja

Tabell 4 Schematisk beskrivning av hur systemet får byta ut arbetspass
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6   Implementation

I det här kapitlet presenteras resultatet från utvecklingsarbetet i form av en datamodell, en 
klassmodell samt regelverkets struktur och funktionalitet.

6.1   Datamodell

Illustration 1 visar den datamodell som skapats för att täcka behovet hos 
optimeringsfunktionaliteten. En separat konceptuell analys för att definiera databasbehovet 
var inte nödvändig eftersom tillräcklig analys av problematiken utförts för 
problembeskrivningen. I modellen ingår vissa koncept som inte har sin grund i optimeringens 
behov men som kommer att krävas för resten av schemaläggningsprogrammet. Särskild 
hänsyn har tagits för att göra datamodellen utbyggbar för framtida behov. Tabellernas 
struktur beskrivs i nedan.

11

Illustration 1: Översiktlig bild av datamodellen



6.1.1   Personal

Den primära nyckeln för den här tabellen utgörs av personens anställningsnummer. Sedan 
följer en rad fält som beskriver detaljer såsom personnummer, namn, adress och så vidare. 
Dessa fält var egentligen inte viktiga för utveckling av optimeringen men inkluderades med 
hänsyn till övrig funktionalitet i schemaläggningsprogrammet. Det sista fältet, 
flexibilitetspoäng, krävdes för att kunna lagra den ackumulerade flexibilitetspoängen för 
varje person under en längre tid.

6.1.2   Personaltyp

Personaltyp beskriver de olika typer av anställda som fanns på företaget. För att skapa 
möjlighet att på ett enkelt sätt lägga till nya personaltyper lades dessa uppgifter i en egen 
tabell. I den här tabellen lagras de personaltyper som identifierats i kapitel 3.2.1.

6.1.3   Kompetens

Varje personal kan tillhöra flera olika personaltyper. Till exempel kan en person både vara 
sköterska och driftledare. En annan person kan vara nattpassbefriad barnsköterska. 
Följaktligen krävdes en särskild tabell som beskriver de kompetenser en personal har.

6.1.4   Period

Varje schema och prognos skapas för en speciell schemaläggningsperiod. I den här tabellen 
lagras uppgifter om startdatum och slutdatum för en viss period.

6.1.5   Passtyp

Här lagras de typer av arbetspass som identifierats i kapitel 3.2.2. Eftersom tiderna som 
passtyperna avser varierar beroende på om de nyttjas av optimeringen eller den manuella 
schemaläggningen lagras inte vilka tider varje passtyp avser.

6.1.6   Prognos

Prognosen innehåller följande uppgifter:
• Vilken period prognosen är för.
• Starttid och sluttid för ett bemanningsbehov. Datatypen som valts inkluderar även datum.
• Vilken typ av arbetspass behovet beskriver. 
• Vilket personalbehov som existerar för passet, det vill säga hur många personal, samt av 

vilken typ.
• Schemaresultat visar hur många personal som har schemalagt sig under prognospasset. 

Detta beräknas efter att schemaläggningens första fas är klar och har följaktligen inget 
värde till att börja med. Behovet att lagra den uppgiften i databasen uppstår på grund av 
schemaläggningens andra fas där personalen skall utföra frivilliga ändringar i sina 
scheman. Då måste man kunna visa för personalen hur bemanningen ser ut på ett pass. 

6.1.7   Tidplan

En tidplan beskriver en personals schemalagda arbetspass för en period och en fas i  
schemaläggningen. Varje pass har en starttid och en sluttid där datum inkluderas i datatypen. 
Fältet vetotid är en boolean som beskriver huruvida personen markerat passet som vetotid 
eller inte. Poäng beskriver de poäng ett pass genererar utifrån Telefonakutens lönesystem. 
Fältet var ej nödvändigt för optimeringen men inkluderades med hänsyn till det övriga 
systemet. Varje tidplan är av en viss passtyp och personalen schemaläggs som en viss 
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personaltyp. Till exempel så kan en personal på ett pass schemaläggas som vanlig sköterska 
och ett annat pass som driftledare. Detta har sin förklaring i att varje personal kan ha flera 
kompetenser, men endast kan schemaläggas som en typ för varje pass.

6.1.8   Tidplanstyp

Tidplanstyp beskriver vilken fas i schemaläggningsprocessen som varje tidplan befinner sig i. 
Indelningen är nödvändig för att optimeringsfunktionen skall kunna läsa in och hantera rätt 
pass.

6.2   Klassmodell

De delar av schemaläggningssystemet som berör datamodellen och optimeringen är placerade 
i model-paketet. Vyer som är nödvändiga för användarinteraktion i systemet bör placeras i 
view-paketet.

6.3   Regelverkets metoder

Regelverket implementerades som ett antal statiska metoder som tar som indata en period 
och en lista med tidplaner för en personals schemaläggning under perioden. Varje regelmetod 
itererar över tidplanerna och gör nödvändiga kontroller och beräkningar för att kunna svara 
på frågan om schemaläggningen bryter mot den regel som metoden syftar till att kontrollera. 
Följande metoder definierades.

6.3.1   Uppfyller kvällskrav

Metoden tar som indata en period och en lista med en personals tidplaner av typen kvällspass 
för perioden. En beräkning av vilka veckor som ingår i perioden och vilken veckodag 
perioden börjar används för att initiera en matris med veckonummer och antal schemalagda 
pass. Därefter itereras över personalens tidplaner och antalet schemalagda kvällspass per 
veckonummer beräknas. 
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Om den första veckan i perioden inte börjar på en måndag så krävs endast ett kvällspass 
denna vecka. Likaså om den sista veckan slutar innan torsdag. För övriga veckor krävs minst 
två kvällspass. Metoden kontrollerar om antalet schemalagda pass överensstämmer med 
dessa villkor och returnerar därefter sant eller falskt.

6.3.2   Uppfyller helgkrav

Metoden tar som indata en period och en lista med en personals tidplaner av typen helgpass 
för perioden. Först beräknas hur många veckor som ingår i perioden. Om första veckan i 
perioden börjar efter fredag, så dras en vecka bort från det beräknade antalet. Likaså om den 
sista veckan slutar innan fredag. Då helgkravet specificeras som minst ett helgpass var tredje 
vecka beräknas en heltalskvot av antalet veckor i perioden dividerat med tre, justerat så att 
om divisionen ger en rest större än ett så adderas ett till kvoten. Därefter kontrolleras  att 
personalens antal schemalagda helgpass under perioden inte underskrider den beräknade 
kvoten och metoden returnerar sant eller falskt.

6.3.3   Uppfyller dygnsvilokrav

Metoden tar som indata en personals alla tidplaner för en period och itererar över dessa. 
Varje arbetspass längd i form av antal påbörjade arbetstimmar beräknas. Därefter kontrolleras 
om arbetspasset är längre än tretton timmar.  Är detta sant så returnerar metoden falskt då 
arbetspasset är längre än vad arbetstidslagen tillåter. Om passet är tretton timmar eller kortare 
så kontrolleras om ett nytt arbetspass är schemalagt inom elva timmar från passets sluttid. 
Om en sådan schemaläggning existerar så returnerar metoden falskt. Om ingen otillåten 
schemaläggning förekommer i någon tidplan så returnerar metoden sant.

6.3.4   Uppfyller veckovilokrav

Metoden tar som inparameter en personals alla tidplaner för en period. En array där varje 
element representerar en dag i perioden initieras. Vilka dagar i perioden som personalen är  
schemalagd beräknas utifrån personalens tidplaner och sparas.  Sedan kontrollerar metoden 
att personalen inte är schemalagd mer än sex dagar i följd och returnerar sant eller falskt 
därefter.

6.3.5   Uppfyller heltidskrav

Metoden tar som inparametrar en lista med de personaltyper en personal tillhör, den period 
som avses, samt alla schemalagda tidplaner för personalen under denna period. Först 
kontrollerar metoden vilka typer av arbetspass personalen arbetar. Om personalen endast 
arbetar nattpass så räknas heltid som 34 timmar per vecka, annars 37 timmar per vecka. 
Utifrån detta värde beräknas sedan hur många timmar som krävs för att uppnå heltid under 
perioden. Personalens antal schemalagda timmar under perioden beräknas och metoden 
kontrollerar att schemalagd tid inte skiljer sig från heltidsvärdet med mer än 5% och 
returnerar utifrån detta sant eller falskt.

6.3.6   Uppfyller vetotidskrav

Metoden tar som inparameter en lista med en personals tidplaner för en period. Först 
kontrolleras så att inget vetotidspass är kortare än fyra timmar. Om det är fallet så returnerar 
metoden falskt. Annars så beräknas summan av den schemalagda tiden samt summan av 
schemalagd vetotid för perioden och metoden kontrollerar att vetotiden inte utgör mer än 
15% av den totala arbetstiden. Om så är fallet så returnerar metoden falskt, annars sant.

6.3.7   Uppfyller vetoföljdskrav 

Metoden tar som inparameter en lista med de tidplaner som är markerade som vetotid under 
en period och itererar över dessa. För varje tidplan så kontrolleras om det ligger ytterligare ett 
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vetotidspass efterföljande dygn. Om detta är sant så kontrolleras även om det finns ett 
vetotidspass dagen efter detta. Om det finns vetotidspass schemalagda tre dagar i följd så 
returnerar metoden falskt, annars sant.
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7   Testning och resultat

Då den automatiska optimeringen utvecklats som en delkomponent av 
schemaläggningssystemet så planerades testningen genomföras tillsammans med övriga delar 
av systemet. För att få ett tillförlitligt testresultat krävs stora mängder realistiskt data som bör 
importeras från Telefonakutens befintliga schemaläggning före och efter manuella ändringar. 
Resultatet av den automatiserade optimeringen kan sedan jämföras och utvärderas mot de 
manuella schemaändringarna.
Projektet i sin helhet lades dock ned innan examensarbetet avslutats utan att någon  
schemaläggningsdel utvecklats och någon strukturerad testning av prototypen har därför ej 
genomförts. 
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8   Analys

Kraven för hur schemaläggning får göras hos Telefonakuten visade sig redan på ett tidigt 
stadium vara långt mer komplex än vad förstudien antytt så utredningsdelen av arbetet tog 
mer tid än förväntat. En del av de kunskaper som skulle inhämtas fanns inte dokumenterade 
utan intervjuer med den personal på Telefonakuten som hanterar schemaläggningen var 
nödvändig. När utredningen väl var klar så var dock utvecklingen av ett regelverk utifrån 
schemaläggningsreglerna trivial. Vad gäller schemaläggningsreglernas definition så får 
problematiken anses vara väl utredd och dokumenterad. 
Kraven för lösningsmetoder definierades till stor del av kraven för projektet i sin helhet. 
Utveckling av regelverk och optimeringsfunktion har kunnat ske inom dessa ramar, men det 
blev nödvändigt att lägga tid på att designa en datamodell som skulle kunna byggas ut för att 
täcka även andra behov för applikationen. Som en följd av detta så borde prototypen lättare 
kunna integreras med den tilltänkta applikationen. Då regelverket är implementerat så att det 
lätt kan utökas med nya schemaläggningsregler så finns det goda möjligheter att i framtiden 
bygga ut systemet.
Eftersom någon utveckling av ett schemaläggningssystem dock aldrig påbörjades så är 
prototypen som den ser ut idag otestad och kan komma att behöva modifieras för att anpassas 
till det tilltänkta systemet. 
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9   Slutsatser

De mål som sattes upp för examensarbetet kan sägas vara delvis uppfyllda. Problematiken 
kring schemaläggningsregler är nu väl definierad och det finns ett regelverk utvecklat utifrån 
de definierade reglerna. Regelverket är enkelt att utöka i framtiden. En struktur för 
schemaläggningssystemet i sin helhet finns på plats och det finns en prototyp för 
optimeringsfunktionaliteten. Testning av prototypen är dock inte genomförd så det återstår att 
undersöka om optimeringen fungerar tillfredsställande. I dagsläget får därför prototypen 
betraktas vara mer av en specifikation än en fungerande implementation.
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10   Rekommendationer

Om en implementation av schemaläggningssystemet skall använda sig av den automatiserade 
optimeringen som definierats här så rekommenderas omfattande testning mot autentisk data 
för att verifiera att resultatet av optimeringen fungerar tillfredsställande. Optimeringen bör 
inte byggas ut med ytterligare schemaläggningsregler innan testning har skett.
En god definition av prognos saknas i dagsläget och bör tas fram. Ett prognospass bör vara 
tillräckligt kort för att göra beräkningar intressanta och tillräckligt många pass måste ligga i 
följd för att göra schemaläggning möjlig.
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