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Abstract
Eniro 118 118 AB is Sweden's largest enlightenment company. The company provides 
numerous operator-based services in addition to their main service 118 118. For a service 
company like Eniro 118 118 AB, the telephone operators required to provide its services 
represents a significant proportion of the total expenses. It is therefore of great interest for the 
company to maintain these costs at lowest possible levels. The current business cycle along 
with competition from new companies and new technological possibilities for its customers 
has led to a situation where the importance of an efficient resource planning is becoming 
increasingly more significant.  
 
The dilemma lies in the complexity and versatility of the operating system. A large number of 
telephone operators with a unique set of core skills are working simultaneously in three 
different systems that interact with each other according to certain predetermined rules. To 
determine the number of telephone operators required at any given time for each service is 
very complicated. 
 
The purpose of this thesis is to provide the planning office in Sundsvall with a tool that 
facilitates the resource planning activities on a daily basis. This is to be done by constructing 
a simulation model that looks and behaves like the real system, combined with an easy-to-use 
user interface that allow planners to test various staffing scenarios in a safe environment. 
 
The first step was to accurately create an understanding of, and to record exactly how Eniro 
118 118 AB´s telephone system is structured. A number of interviews were conducted with 
the supervisor at Eniro 118 118 AB, who also provided certain documentation and lots of 
statistics. Additional interviews with stakeholders in the planning office were made in order to 
clarify how the user interface was to be designed, what parameters to make adjustable, and 
the types of results to be presented.  
 
The simulation model has been developed in the Simul8 simulation package as requested by 
Eniro 118 118 AB. The model has been designed to handle all requirements defined by the 
company and offers a complete tool for testing different staffing scenarios in a safe 
environment that behaves just like the real system. The user of the simulation model specifies 
input data such as operator availability, phone call arrival rate, average operation time and 
setup time for each service. After being run, the model will present the following results; 
operator workload, level of service and average wait time. The simulation model 
communicates and is controlled by MS Excel, which means that users do not need to learn 
Simul8 in order to use the product.  
 
Considering Eniro 118 118 AB’s requirements for documentation, a manual has been 
prepared which in detail describes how the simulation has been constructed and how Simul8 
operates. This is to facilitate a possible future scenario in which current conditions no longer 
apply and the simulation model needs to be modified. 
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Sammanfattning
Eniro 118 118 AB är Sveriges mest anlitade upplysningsföretag. Företaget tillhandahåller 
flertalet telefonistbaserade tjänster utöver huvudtjänsten 118 118. För ett tjänsteföretag som 
Eniro 118 118 AB utgör en betydande del av totalkostnaden de telefonister som erfordras för 
att tillhandahålla företagets tjänster. Det ligger därmed i Eniro 118 118 AB:s intresse att 
minimera denna kostnad i största möjliga mån. Rådande konjunktur, en tilltagande 
konkurrens samt nya tekniska möjligheter för företagets kunder har lett till en situation där 
vikten av en effektiv resursplanering blir allt mer betydande.  
 
Svårigheten i detta ligger i systemets komplexitet och mångsidighet. Ett stort antalet 
telefonister med olika kompetenser arbetar samtidigt i tre olika system som samverkar med 
varandra enligt vissa förutbestämda regler. Att avgöra hur många telefonister som bör arbeta 
samtidigt, och med vilka tjänster vid en viss tidpunkt är helt enkelt väldigt svårt. 
 
Syftet med detta examensarbete är att förse Eniro 118 118 AB:s planeringsavdelning i 
Sundsvall med ett verktyg som underlättar den dagliga resursplaneringen. Detta genom att 
uppföra hela Eniro 118 118 AB:s telefonisystem i ett simuleringsprogram och genom ett 
användarvänligt gränssnitt låta planerare testa olika bemanningsscenarion i en säker miljö 
utan risk för störningar i det verkliga systemet.  
 
Det första steget var att noggrant skapa en förståelse för, och dokumentera exakt hur Eniro 
118 118 AB:s telefonisystem är uppbyggt. En mängd intervjuer gjordes med främst 
handledaren på företaget som även tillhandahöll viss dokumentation och en hel del statistik. 
Utöver detta utfördes intervjuer med intressenter på företagets planeringsavdelning för att 
klargöra hur användargränssnittet ska utformas, vilka parametrar som måste vara justerbara, 
samt vilka typer av resultat som ska presenteras.  
 
Simuleringsmodellen har efter önskemål från Eniro 118 118 AB utvecklats i 
simuleringsverktyget Simul8 och är konstruerad för att kunna hantera alla de krav som 
företaget har definierat. Den färdiga modellen erbjuder företaget ett komplett verktyg för att 
testa olika bemanningsscenarion i en modell som uppför sig precis som det verkliga systemet. 
Användaren specificerar simuleringsmodellens indata i form av bland annat telefonisternas 
tillgänglighet, ankomstintensitet, samtalstid och ställtid för varje tjänst. De resultat som 
genereras presenterar telefonisternas arbetsbelastning, samt servicegrad och medelväntetid för 
respektive tjänst. Simuleringen kommunicerar och styrs via Ms Excel, vilket innebär att 
användare inte behöver lära sig Simul8 för att använda verktyget.  
 
Med hänsyn till Eniro118 118 AB:s krav på dokumentation har en utförlig manual utarbetats 
som i detalj beskriver hur simuleringen är uppbyggd och hur Simul8 fungerar. Detta för att 
underlätta ett eventuellt framtida scenario där dagens förutsättningar inte längre gäller och 
simuleringen måste modifieras. 
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Ordlista och förklaringar 
 

 
DE-simulering 

 

 
Diskret händelsestyrd simulering (Discrete Event Simulation) 

Ankomstintensitet 
 

Anger genomsnittlig tid mellan inkommande samtal. 
 

Warm up time 
 

Den uppvärmningstid som simuleringen kör innan resultaten börjar räknas. 
 

Simuleringstid 
 

Den tid som simuleras i varje trial som resultatet baseras på. 

Trials 
 

Warm up time och simuleringstid ger tillsammans en trial. Simuleringen kör 
flertalet trials vilket genererar ett medelvärde på resultatvariabeln.  
 

Route 
 

Samtalens rutt i simuleringen 

Routepilar 
 

De pilar som används av Simul8 för att ange vilken rutt samtalen ska ta.  

Rerouting 
 

Eniro 118 118 AB:s interna benämning på hur telefonister kan ”lånas ut” mellan 
olika system. 
 

Utrouting 
 

Anger huruvida ett samtal ska skickas till system Nord, Mitt eller Syd. 
 

ES-system 
 

Eniro 118 118 AB:s telefonisystem. 

OG-nummer 
 

Den kombination av tjänster som en telefonist är inloggad för att besvara. 
 

Visual Logic Simul8:s egna programmeringsspråk. 
 

Visual Basic Det programmeringsspråk som används i Ms Excel. 
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1 Inledning 
I inledningen beskrivs bakgrunden och problemformuleringen för examensarbetet. Vidare 
beskrivs arbetets syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Eniro 118 118 AB är Sveriges mest anlitade upplysningsföretag. Företaget ägs av Eniro 
Sverige AB och bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och i Polen. 
Eniros huvudkontor ligger i Frösunda i Stockholm   
 
De senaste åren har nya konkurrenter tillkommit, samtidigt som den för kunden 
tillhandahållna informationen blir allt lättare att få tag på via exempelvis mobilt bredband. 
Vidare sätter finanskrisen sina spår i och med att både företag och privatpersoner blir pressade 
att spara pengar. Detta påverkar självklart även Eniro 118 118 AB, vilket gör att företaget 
ständigt måste utvecklas för att ligga ett steg före sina konkurrenter. Nya tjänster och 
funktioner tillkommer ständigt och dessa måste integreras och samverka med existerande 
lösningar. Det blir allt viktigare för företaget att minimera resursslöseri där så är möjligt. 
 
En stor kostnad för Eniro 118 118 AB är givetvis alla telefonister som erfordras för att 
tillhandahålla företagets tjänster. Personliga söktjänster kräver hög operationell effektivitet för 
att åstadkomma lönsamhet. Det är alltså av stort intresse att hålla denna kostnad så låg som 
möjligt. Samtidigt måste en viss servicegrad upprätthållas så att kötiden för kunden inte blir 
för lång. Eniro 118 118 AB:s verksamhet är redan en av de mest kostnadseffektiva i 
branschen, dock är resursplaneringsarbetet väldigt krävande på grund av systemets 
komplexitet och grundas till stor del på den erfarenhet som företagets planerare besitter. 
Självklart finns prognoser att tillgå och avancerade system för schemaläggning, dock saknar 
man ett system som kan simulera vad som kommer att hända när förutsättningarna i olika 
trafikala situationer ändras. Detta problem ligger som grund för detta examensarbete.  
 

1.2 Problemformulering 
Det första steget i detta examensarbete var en introduktion av företaget och de 
problemområden som önskas undersökas. Eniro 118 118 AB hade tre olika förslag på 
uppgifter som kunde vara lämpliga att fördjupa sig i.  
 

1. Det första förslaget bestod av att kritiskt studera den metod som används för 
prognostisering i dagsläget och komma med förslag på annan metod, alternativt 
förbättringar av dagens metod.  

 
2. Att med hjälp av simulering hitta det val av skills (de olika tjänster en telefonist kan 

besvara samtidigt) för varje enskild telefonist som ger minst antal telefonister för att 
uppnå servicemålet. 

 
3. Eniro 118 118 AB har idag en egenutvecklad simulator för att studera vad som händer 

i sådana trafikala situationer där Erlangs formler (kapitel 4.8.4) inte kan användas 
annat än som en grov approximation. Den befintliga simulatorn, utvecklad i Visual 
Basic under Ms Excel, hanterar enbart ett telefonisystem. I verkligheten har Eniro 
118 118 AB tre system. Uppdraget är att ta fram en ny simulator som dels har den 
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befintliga simulatorns funktion, dels även hanterar rerouting (kapitel 5.3.3) mellan de 
tre systemen. 

 
Efter noga genomgång av de tre förslagen av undertecknad och handledaren på Eniro 118 
 118 AB bestämdes att alternativ tre hade mest potential. Genom att bygga en komplett 
simulator som direkt avspeglar verklighetens system så kan även problemställningen i förslag 
två undersökas. Genom detta erhålls ett hjälpmedel där alla tänkbara problemställningar kan 
undersökas systematiskt genom simuleringsförsök, både nu och i framtiden. Det första 
alternativet som avser prognostisering valdes bort på grund av att prognostiseringen redan 
fungerar på ett tillfredsställande sätt och det är därmed inte säkert att en djupare undersökning 
i ämnet skulle leda till någon förbättring. Det stod nu klart att detta arbete skulle bli väldigt 
praktiskt orienterat där fokus ligger på utveckling snarare än en teoretisk studie.  
 

1.3 Syfte 
Genom att använda en kommersiellt tillgänglig simuleringsprogramvara är syftet att bygga en 
simulator som kan användas för att testa olika bemanningsscenarion i en säker miljö. Denna 
ska tillåta planerare att genom försök komma fram till vilken bemanning som är den mest 
effektiva för stunden.  
 

1.4 Mål 
• Simulatorn ska avspegla verklighetens system i största möjliga mån för att erhålla ett 

tillfredsställande resultat.  
 
• Simulatorn ska vara flexibel på så sätt att alla önskvärda parametrar går att ändra, samt 

genom att kunna hantera framtida eventuella förändringar i tjänsteutbudet. 
 

• Simulatorn måste vara lättanvänd för alla användare. Detta ska åstadkommas genom 
ett användargränssnitt där indata och utdata presenteras överskådligt och är enkla att 
modifiera.   

 
• En utförlig manual måste skrivas som beskriver hur simuleringen är uppbyggd och hur 

simuleringsprogrammet fungerar. Detta för att underlätta ett eventuellt framtida 
scenario där dagens förutsättningar inte längre gäller och simuleringen måste 
modifieras.  

 

1.5 Avgränsningar 
Diskussioner fördes i projektets början om möjligheten att använda verkliga data och 
prognosdata för samtalens ankomstintensitet och samtalstider. Detta genom att låta 
simuleringsprogrammet läsa av data rad för rad från blad i Ms Excel eller från databaser som 
innehåller detaljerad information om varje samtal. Detta är information som sparas av Eniro 
118 118 AB och skulle således kunna användas för att simulera föregående dag eller veckas 
trafik, och på så sätt se hur utfallet blev av den bemanning som valts och samtidigt se vad 
man hade kunnat göra annorlunda och få en bättre förståelse för hur man ska agera i 
framtiden. Alternativt att genom prognosdata simulera nästkommande dag kvart för kvart och 
testa olika bemanningar innan detta görs skarpt. Detta skulle dock kräva ett helt nytt interface 
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och schemaläggningsfunktioner för telefonisterna på kvartsbasis. På grund av tidsbrist är detta 
inte en funktion som finns med i simuleringen.  
 
Under examensarbetes gång har telefonistkontor lagts ned och tjänster har bortfallit. Arbetet 
har fortskridit inom ramen av de initialt rådande förutsättningarna. Det fastslogs att en 
avgränsning måste göras för att kunna bortse från eventuella förändringar inom Eniro 118 118 
AB:s verksamhet under arbetets gång för att kunna avsluta arbetet inom utsatt tidsram.  Det 
faktum att kontor har lagts ned påverkar dock inte simuleringsresultaten eftersom systemet 
inte tar hänsyn till vilken ort telefonisten befinner sig på. Tjänster som inte längre används 
finns fortfarande med i simuleringen, vilket enkelt kan bortses ifrån genom att välja att inte 
använda dessa.  
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2 Företagspresentation
Företagspresentationens syftar till att närmare beskriva Eniro som företag. En kort 
beskrivning av Eniro Sverige AB och dotterbolaget Eniro 118 118 AB kompletteras med en 
presentation av företagets marknadssituation samt företagets tjänster. 

2.1 Eniro Sverige AB 
Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska marknaden. Med hjälp av kataloger, 
nummerupplysning, Internet- och mobiltjänster gör Eniro det enkelt att hitta personer, företag 
och produkter. Eniros huvudmarknader är Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Eniro 
har starka marknadspositioner och är nummer ett eller två på respektive marknad. Sverige och 
Norge är Eniros viktigaste marknader och svarar tillsammans för 72 procent av 
rörelseintäkterna. Här erbjuds såväl kataloger som Internettjänster, mobiltjänster och 
nummerupplysning. Samma produktbredd erbjuds även i Finland, Eniros tredje största 
marknad. I Polen ger Eniro ut kataloger och tillhandahåller Internet- och mobiltjänster. 
Företaget har cirka 5000 medarbetare placerade på huvudkontoret i Stockholm, samt på lokala 
dotterbolag i de länder där Eniro bedriver sin verksamhet. Affärsområdet Voice där 
nummerupplysningen Eniro 118 118 AB ingår, står för cirka 14 procent av rörelseintäkterna. 
Eniros rörelseintäkter uppgick 2008 till 6645 MSEK. (Eniro.com) 
 

 
Figur 2.1 Eniros rörelseresultat per affärsområde 2008 (Eniro.com) 
 

2.2 Eniro 118 118 AB 
Eniro 118 118 AB är Sveriges mest anlitade personliga söktjänst och nummerupplysning. 
Företaget köptes 2003 av Eniro AB och ingår sedan 2009 i Eniro Sverige AB. Företaget har 
cirka 500 tillsvidareanställda och cirka 300 timanställda vikarier. Sedan 1 mars 2010 finns 
Eniro 118 118 representerat på fem orter i landet; Östersund, Sundsvall, Norrköping och 
Kristianstad där telefoniverksamheten bedrivs, samt på huvudkontoret i Stockholm. I 
Sundsvall sitter även den grupp som planerar och jobbar med bemanning. Från att i början av 
2000-talet ha funnits på 12 oliks orter har antalet telefonienheter successivt minskat till 
nuvarande fyra. Detta leder till en mer effektiv organisation vilket är nödvändigt när antalet 
förfrågningar stadigt minskar för varje år.  
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2.2.1 Marknad 
Med över 70 miljoner förfrågningar per år är Eniro störst i Norden inom personliga 
söktjänster. I Sverige är Eniro 118 118 AB den ledande aktören på nummerupplysningar och 
under 2008 använde cirka 50 procent av svenskarna någon av Eniros 118-tjänster en eller 
flera gånger. I Norge intar Eniros voicetjänst en andraplats vilket även gäller för Eniros 
voicetjänst i Finland. Eniros voicetjänst i Polen är fortfarande under uppbyggnad. Marknaden 
för personliga söktjänster genomgår stora förändringar med ett minskat antal enkla 
förfrågningar om nummer och namn. Trenden går nu mot mer komplicerade förfrågningar, 
där användarna vill ha hjälp med vägbeskrivningar, kartor, upplysningar om öppettider, och 
annan information från olika Internetsidor. En annan starkt växande andel är textbaserade 
SMS-förfrågningar.  
 

 
Figur 2.2 Rörelseintäkter per land 2008 för affärsområdet Voice, MSEK (Eniro.com) 
 

2.2.2 Tjänster 
Manuella tjänster 
Följande tjänster besvaras manuellt av Eniro 118 118:s telefonister och är således med i 
simuleringen. 
 

• Eniro 118 118 
• Eniro 118 119 
• Eniro 118 118 sms 
• Texttelefoni 
• Personlig väckning och påminnelse 
• 118 228 
• Kundtjänst 
• Svarsservice 
 

De manuella tjänsterna beskrivs närmare under avsnittet Systembeskrivning. 
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Övriga tjänster 
Gemensamt för Eniro 118 118:s övriga tjänster är att ingen manuell hantering krävs. 
Tjänsterna är således inte med i simuleringen. 
 

 
Eniro Vem Ringer 

 
En applikation som installeras i mobiltelefonen och visar namn, 
nummer och adress till den som ringer, även om kontakten inte 
finns i kontaktlistan. 
 

Eniro 118 118 OfficeTM Vänder sig till företag som har återkommande behov av aktuella 
telefonnummer och adresser till privatpersoner och företag. Som 
kund får alla på företaget tillgång den databas som Eniro 118 
118:s telefonister använder. 
 

Eniro 118 118 Office MatchTM Tjänsten möjliggör för företag att se och identifiera kunder direkt 
när de ringer in till företagets växel. Detta leder till kortare och 
mer effektiva samtal. 
 

Eniro 118 118 AutosvarTM En helt automatisk namnupplysning som kan lämna information 
om namn och adresser till privatpersoner och företag i hela 
Sverige. 
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3 Metod
I detta kapitel redovisas de metoder som använts vid genomförandet av arbetet för att kunna 
uppnå tillhörande uppsatta mål.  

3.1 ”Ren” och ”tillämpad” vetenskap 
Vetenskapsfilosofin har i regel fokuserat på den ”rena” forskningen, som syftar till vetande. 
En stor del av forskningen som bedrivs är emellertid handlingsinriktad, den bedrivs för att vi 
bättre ska kunna uppnå uppsatta praktiska mål. I själva verket finns det inte någon skarp gräns 
mellan de båda forskningsinriktningarna (Hansson, 2007) 
 
Istället för att skilja mellan ”ren” och ”tillämpad” vetenskap som två slags inriktningar är det 
mer konstruktivt att skilja mellan två slags värden som en vetenskaplig undersökning kan ha. 
Antingen uppnås ett visst värde för våra strävanden att förstå världen, eller så uppnås ett 
större eller mindre värde för våra bedömningar av hur vi ska handla för att uppnå olika 
praktiska mål. Den ena utesluter inte den andra och ibland kan samma undersökning ge 
viktiga bidrag av båda slagen (Ibid.). 
 
Båda fallen är vanligt förekommande i examensarbeten av olika slag. Detta examensarbete är 
utfört med hjälp av tillämpad vetenskap. Det handlar om utvecklandet av en produkt vars 
syfte är att öka Eniro 118 118 AB:s bedömningsförmåga att handla rätt för att uppnå en 
effektivare resursplanering. Arbetet har varit väldigt praktiskt och fokus har lagts på själva 
utvecklandet i högre grad än andra examensarbeten inom den tillämpade vetenskapen där 
resultaten till större del baseras på bakomliggande teorier.  
 

3.2 Datainsamling 
I metodteori skiljer man ofta mellan kvalitativ och kvantitativ metodteori. Kvalitativ och 
kvantitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. Åsberg (2001) 
menar att data kan vara kvalitativa i form av ord, eller kvantitativa i form av siffror. Davidson 
& Patel (2003) beskriver kvalitativa metoder som mjuk data, exempelvis intervjuer, där syftet 
är att få en djupare kunskap än den som fås vid kvantitativa metoder där mätningar används 
för att samla information och där bearbetningen sker med statistiska metoder.  
 
Det kan vara svårt att kategorisera en ansats som endast kvalitativ eller kvantitativ och ofta är 
det en fördel att använda sig av båda metoderna jämfört med att endast använda en inriktning 
(Holme & Solvang, 1997). Åsberg (2001) går så långt som att säga att sättet man samlar in 
data på varken kan vara kvalitativt eller kvantitativt. 

3.2.1 Kvantitativa data 
I detta arbete används insamlad information från båda metoderna. Kvantitativa data som till 
stor del bygger på från Eniro 118 118 AB insamlad statistisk information har spelat en vital 
del i uppbyggnaden av simulatorn. Funktionsdugligheten hos en simuleringsmodell grundas 
helt på att de indata som används är statistiskt korrekta. Alla simuleringsresultat är i grunden 
baserade på statistik och all indata i form av fördelningar, ankomstintensiteter, samtalstider 
med mer, finns noga dokumenterat hos Eniro 118 118 AB. Statistik spelar även en väsentlig 
roll i Eniro 118 118 AB:s verksamhet och används mer än ofta som underlag för framtida 
affärsbeslut. Detta är nödvändigt i en organisation där allting mäts och där flödet av tjänster 
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inte är visuellt överblickbart. Tack vare företagets omfattande statistikunderlag har författaren 
inte behövt göra någon kvantitativ datainsamling på egen hand, utan har alltså använt redan 
befintlig statistik.  

3.2.2 Kvalitativa data 
En mängd för arbetets gång väsentliga kvalitativa data har samlats in genom intervjuer med 
handledare på Eniro 118 118 AB, samt av företagets intressenter på Trafiktornet i Sundsvall. 
Handledaren har genom öppna, ostrukturerade intervjuer beskrivit i detalj hur Eniro 118 118 
AB:s system är uppbyggt och bidragit med värdefulla insikter längs arbetets gång. Genom 
kontinuerliga besök på Trafiktornet i Sundsvall har dess intressenter varit med och diskuterat 
vilka funktioner som ska vara med, vilka parametrar som bör vara justerbara, samt hur 
användargränssnittet i Ms Excel ska utformas.  

3.2.3 Litteraturstudie 
För att få mer kunskaper om för ämnet bakomliggande teorier har löpande litteraturstudier  
utförts under arbetets gång. Här innefattas kurslitteratur från tidigare utförda kurser inom 
logistik- och operationsanalysområdet, såväl som artikelsökningar i för ämnet lämpliga 
artikeldatabaser som ges tillgång till via universitetsbiblioteket. Bakomliggande teorier i 
ämnet såväl som mer ämnesspecifika case har studerats.  

3.2.4 Benchmarking 
En mindre studie gjordes på de aktuella mjukvaruföretagens hemsidor för att studera vad de 
olika programmen klarar av och vad de kostar. Valet föll slutligen på Simul8 av flera olika 
anledningar. Dels fanns en studentutgåva att tillgå via universitetet vilket innebar att det 
genom testning kunde undersökas utifall all funktionalitet från Eniro 118 118 AB:s system 
var möjlig att realisera i simuleringsprogrammet. Detta utan att betala för något som senare 
visar sig vara oanvändbart. Dels har författaren tidigare erfarenheter av programmet från 
kurser på universitetet och blev även erbjuden möjlighet till viss assistans från handhavande 
lärare på Luleå tekniska universitet. Utöver detta har Simul8 ett konkurrenskraftigt pris och 
var det program som Eniro 118  118 AB helst ville använda.  
 
Simul8 finns att tillgå som standard- och professionell version. Genom testning av 
standardversionen upptäcktes snart att den dyrare professionella versionen behövdes för att 
utveckla alla de funktioner som finns i Eniro 118 118 AB:s system, samt för att kunna styra 
simuleringen från Ms Excel. 
 

3.3 Arbetsgång 

3.3.1 Projektplan 
Initialt skapades en projektplan för att klargöra projektets mål, Eniro 118 118 AB:s krav samt 
för att strukturera det kommande arbetet. Intressent- och SWOT-analys genomfördes som ett 
led i detta för att klargöra vilka som påverkas av projektet samt vilka hot och möjligheter som 
finns. SWOT-analysen är en nulägesanalys som kartlägger de inre och yttre förutsättningar 
som kan komma att påverka projektets genomförande. Denna delas upp i styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är interna faktorer, medan möjligheter och hot är 
yttre faktorer som inte går att påverka. 
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Styrkor 
 
Goda kunskaper inom ämnet 
 
Bra kontakter och möjlighet till nära 
samarbete med personal på företaget 
 
Stort engagemang från mig 
 
Stort engagemang från företaget 
 

Svagheter 
 

A. Endast en person utför arbetet vilket kan leda till 
ensidiga tankar och beslut 

 
B. Bristfälliga förkunskaper gällande 

simuleringsprogramvara 
 

Möjligheter 
 
Minskande trafik och större konkurrens 
kräver optimeringar i högre grad 
 
Fler nya tjänster försvårar planeringen  
ytterligare 
 

Hot 
 

C. Höga resekostnader till följd av nödvändiga 
resor mellan Stockholm och Sundsvall. 

 
Efter att svagheter och hot identifierats gjordes en plan av åtgärder för att möta dessa.  
 

Svagheter / Hot Åtgärd 
A) Tack vare stort engagemang från företaget, samt att arbetet sker på plats finns stora 

möjligheter att få direkt hjälp och tips från handledare på företaget. Möjligheten att 
bolla idéer med andra på företaget är därmed stor. 

B) Väldigt mycket information finns att erhålla på mjukvaruföretagens hemsidor. Stor 
allmän datorvana underlättar arbetet. Möjlighet till viss assistans finns att erhålla från 
Torbjörn Ilar, universitetsadjunkt på LTU som har gedigen erfarenhet av simulering. 

C) Eniro 118 118 AB står för resekostnader så länge dessa sker på ett ekonomiskt sätt. 
För att minimera hotell- och resekostnader har möjlighet ordnats till tillfälligt boende 
hos personal på Trafiktornet i Sundsvall. 
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Vidare strukturerades arbetet upp i WBS (Work Breakdown Structure) som är ett vanligt 
hjälpmedel vid planering av nya projekt.  
 

 

Examensarbete 

Simulator Rapportering Redovisning 

Datainsamling 

Utbildning 

Utveckling 

Systembeskrivnin
gg 

Önskemål Eniro 

Programvara 

Artikelsök/lit.stud
ie 

Volymer 

Restriktioner 

Olika tjänster 

Olika ”skills” 

Servicemål 

Rerouting 

Prioriteringar 

Funktion 

Användbarhet 

Projektplan 

Slutrapport 

Universitetet 

Huvudkontoret 

Trafiktornet 

Logistik 

Operationsanalys 

Projektledning 

Callcenterteori 

Benchmarking 

Funktion 

Användbarhet 
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Projektets milstolpar fastställdes i följande milstolpeplan som mynnade ut i en aktivitetsplan 
följt av en tidsplan för arbetet.  
 
 
 
 
 

3.3.2 Datainsamling 
I enighet med vad Simul8 Corporation föreslår gjordes en grundlig datainsamling innan 
utvecklingsarbetet startade. Särskilt viktigt var att klargöra Eniro 118 118 AB:s önskemål och 
krav i detta tidiga skede för att undvika missförstånd som leder till att arbete måste göras om, 
alternativ att funktioner som företaget inte efterfrågar utvecklas. Datainsamlingen beskrivs 
mer utförligt i kapitel 3.2.  
 
3.3.3 Utveckling 
Utvecklingsarbetet utfördes till stor del med hjälp av iterativa processer. Genom försök och 
utförliga tester utvecklades simulatorn steg för steg, i takt med att nya funktioner i Simul8 
utforskades. Först konstruerades enkla modeller av olika slag för att skapa en förståelse hur de 
olika funktionerna i Eniro 118 118 AB:s system skulle integreras i simuleringen. När 
förståelse slutligen skapats för hur alla nödvändiga funktioner skulle konstrueras integrerades 
allt i en stor modell som efter en del modifieringar resulterade i den slutgiltiga 
simuleringsmodellen.  

3.3.4 Manual och utbildning 
En utförlig manual har skrivits som i detalj beskriver hur simuleringen är uppbyggd och hur 
simuleringsprogrammet fungerar (bilaga 8). Detta för att underlätta ett eventuellt framtida 
scenario där dagens förutsättningar inte längre gäller och simuleringen måste modifieras. 
Vidare har medarbetare på Trafiktornet i Sundsvall utbildats i hur simuleringen ska användas 
samt hur den interagerar med MS Excel.  

Projektplan Data-
insamling 

Utveckling Utbildning 
 

Slutrapport Redo- 
visningar 
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4 Teoretisk referensram
I kapitlet beskrivs teorier kopplat till simulering, samt mer grundläggande teori gällande 
kösystem och statistik.   

4.1 Simulering, en introduktion 
En simulering är en imitation av någonting verkligt. Banks et al (1999) definierar simulering 
som ”imitationen av operationer i en verklig process eller system över tid”. Simuleringar 
används i en rad olika sammanhang, däribland modellering av naturliga eller mänskliga 
system med syftet att få en insikt i hur systemen fungerar. Modellen byggs vanligen upp med 
hjälp av ett antal antaganden som kopplas samman för att beskriva systemet och används 
sedan för att skapa en förståelse för systemet eller för att analysera vilka effekter som 
alternativa lösningar kan få.  
 
Simulering kan även användas i konceptstadiet vid utvecklingen av nya system genom att 
jämföra alternativa lösningar med varandra. Simulering gör det enkelt att analysera 
egenskaper hos de olika systemen och därigenom se vilka alternativ som har högst kapacitet 
(Ibid.). Simuleringsteknik används inom en mängd olika branscher, exempelvis hos 
tillverkningsföretag, serviceföretag, inom sjukvården och försvaret och även inom den 
offentliga sektorn. Simulering är i dag det vanligaste operationsledningsverktyget näst efter 
modellering (Jahangirian et al., 2009) 
 

4.2 Diskreta och kontinuerliga variabler 
Om en stokastisk variabel bara kan anta ändligt eller numrerbart många värden så säger man 
att den är diskret (Vännman, 2002). Detta innebär att variablerna endast ändras vid vissa 
tidpunkter. I ett telefonisystem med tillståndsvariabeln antal kunder i kö, kan denna variabel 
endast ändras om ett nytt samtal kommer till kön, eller om ett samtal besvaras. Stokastiska 
variabler beskrivs ofta som ”räknebara” variabler.  
 
Kontinuerliga variabler kan anta alla värden i ett intervall och kan således variera 
kontinuerligt. Exempel på kontinuerliga variabler är tid, temperatur och vikt som mäts upp 
under specifika tidpunkter. Kontinuerliga variabler begränsas endast av den noggrannhet de 
mäts med, medan diskreta variabler endast kan anta ett ändligt eller numrerbart antal värden 
(Ibid.). 
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Figur 4.1 Tillståndsvariabeln hos ett kontinuerligt respektive ett diskret system (fao.org)  
 

4.3 Deterministiska och stokastiska variabler 
Utfallet i ett slumpmässigt försök i form av ett reellt tal, betraktat innan försöket är utfört, 
kallas för stokastisk variabel. Resultatet sedan man utfört försöket kallas observerat värde på 
den stokastiska variabeln (Vännman, 2002). Stokastiska variabler kallas även slumpvariabler 
eftersom de alltid på verkas av slumpen. Stokastiska variabler är vanligt förekommande i 
simuleringar, i de fall där utfallet beror av slumpen. Antag att vi har en funktion X som 
beskriver om ett samtal kommer att hamna i kö eller inte. X kan endast anta två värden, 1 om 
samtalet hamnar i kö, 2 om samtalet besvaras direkt. Om man betraktar ett sådant försök 
innan det är utfört, så kan det fortfarande påverkas av slumpen. Funktionen X är således en 
diskret stokastisk variabel. I alla simuleringsmodeller som använder slumpmässig indata, så 
kommer även utdata att vara slumpmässigt.  
 
En deterministisk variabel är helt fri från slumpmässiga data, vilket innebär om att indata är 
känd, så är även utdata det. (Banks et al, 1999) 
 

4.4 Diskret händelsestyrd simulering (DE-Simulering) 
En diskret händelsestyrd simulering består av kronologiska sekvenser av händelser. Varje 
händelse sker vid en speciell tidpunkt och medför en förändring av systemet (Robinson, 
2005). En händelse kan vara att ett samtal kommer in i ett telefonisystem, vilket resulterar i att 
samtalet besvaras, alternativt hamnar i en kö. En DE-simulering måste innehålla en klocka 
och en händelsekö som är ordnad efter den tidpunkt som händelserna i kön ska inträffa. Varje 
händelse i händelsekön är inplanerad att inträffa vid en viss tidpunkt i simuleringens framtid, 
vilket sker när händelsen är längst fram i händelsekön. Då uppdateras simuleringstiden till 
tidpunkten för den aktuella händelsen, varpå det simuleringsobjekt som planerat in händelsen 
aktiveras.  
 
DE-simulering är den vanligaste simuleringstekniken och kan användas som hjälpmedel vid 
en rad olika analytiska situationer som schemaläggning, produktionsplanering, 
lageroptimering, processutveckling, Supply Chain Managament, projektplanering, och är även 
vanligt förekommande inom tjänstesektorn (Jahangirian et al., 2010). Metoden att använda 
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datorstyrda simuleringar har funnits ända sedan 50-talet. Teknisk utveckling har därefter lett 
till stora förändringar inom industrin, och radikalt förändrat det sätt på vilket simuleringar 
används(Robinson, 2005).  
 

4.5 Varför simulering? 
Genom att använda simulering kan produktiviteten och effektiviteten i den aktuella processen 
studeras. Nya taktiker, alternativa tillvägagångssätt, beslutsregler, informationsflöden och 
organisatoriska tillvägagångssätt är exempel på vad som kan utforskas utan att störa driften av 
det verkliga systemet (Banks et al., 1999). DE-simulering är även ett effektivt verktyg för att 
skapa en förståelse för hur systemet fungerar. Genom att variera den tid som simuleras och 
därigenom se vad som händer på kort respektive lång sikt kan olika fenomen studeras ur olika 
perspektiv, och förståelse kan erhållas om hur olika variabler samspelar, samt vilken 
betydelse de har för systemets prestanda. Vid planering av nya system kan DE-simulering 
vara ett kraftfullt verktyg för att jämföra alternativa lösningar, samt att studera ”Vad händer 
om” scenarion, eller för att undersöka teorier om hur och varför vissa fenomen sker (Ibid.).   
 
Den totala kostnaden för att utföra en simuleringsstudie överskrider sällan 1% av kostnaden 
för det system som studeras. Självklart måste simuleringsstudiens effektivitet utvärderas 
genom att jämföra dess kostnader med den merkostnad en dåligt designad process medför, 
men detta är ofta svårt att genomföra i praktiken. Användandet av simuleringssystem ses allt 
oftare av förvaltare som en väldigt billig försäkring gällande systemets effektivitet 
(Henriksen, 1983) 
 
Med tanke på att telefonisterna står för cirka 70% av de totala kostnaderna i ett 
callcenterföretag förefaller en effektiv resursplanering vara av yttersta vikt. I vad som kallas 
för ”kvantitativ callcenterförvaltning” läggs fokus på att hitta den optimala servicenivån 
utifrån nedlagt arbete. I praktiken innebär detta att ha rätt antal kompetenta personer på rätt 
plats vid rätt tidpunkt, för att kunna hantera en prognostiserad arbetsbelastning till en 
överenskommen servicenivå och med godtagbar kvalitet (Chassioti & Worthington, 2004). 
Cheng & Lamb, (2000) framhäver simuleringsverktygens lämpbarhet för detta ändamål 
genom möjligheten att enkelt skapa komplexa simuleringsmodeller på kort tid, utan några 
speciella förkunskaper inom programmering.  
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4.6 En lyckad simulering 
Datorsimulering används på ett brett plan inom produktions- och serviceindustrin runt om i 
världen för att hjälpa till med uppbyggnad, planering, kontroll och förbättringar av olika 
processer. Ofta uppnås ett tillfredsställande resultat, men det förekommer även åtskilliga fall 
där de högt ställda förväntningarna inte infrias (Robinson & Pidd, 1998). Författarna menar 
att för att förstå varför vissa simuleringsprojekt lyckas och andra inte, så är det först 
nödvändigt att definiera vad som menas med ett lyckat projekt. Här går åsikterna isär mellan 
olika författare, men orsakerna till varför simuleringsprojekt misslyckas har i grova drag 
kunnat sammanfattas till följande: 
 

• Otillräcklig support – Uppdragsgivaren bör vara medveten om att det krävs stora 
resurser även från deras sida för att slutresultatet ska bli önskvärt.  

 
• Organisatoriska förändringar – Förändringar som påverkar simuleringsarbetet under 

arbetets gång skapar ett merarbete eller ett försämrat resultat. Om möjligt bör alla 
förutsättningar fastställas innan arbetet startas.  

 
• Brist på simuleringskunskap – Komplexa projekt kräver stora simuleringskunskaper 

för att resultatet ska bli önskvärt och tillförlitligt. 
 

• Brist på ett väldefinierat syfte – Syftet är vitalt för att berättiga att ett nytt 
simuleringsprojekt. Det bör noga utvärderas vilka andra alternativ som finns, om 
resultatet kommer att kunna användas till förbättringar och om förtjänsten är större än 
kostnaden.   

 
• Felaktig eller dåligt använd indata – Simuleringsresultatet är en direkt avspegling av 

de indata som används. Opålitlig indata ger således ett opålitligt resultat. 
 
• Fel simuleringsprogramvara – Olika simuleringsprogramvaror kan vara olika väl 

lämpade för ändamålet och det är inte alltid självklart vilken mjukvara som bör väljas.  
 

• Olämplig eller felaktig modell – I takt med att komplexiteten i en simuleringsmodell 
ökar, så tilltar även det antal element som måste vara korrekt programmerade. Snarlika 
resultat kan ofta uppnås med helt olika metoder tack vare den moderna 
simuleringsprogramvarans komplexitet. Detta är givetvis bra, men kan samtidigt leda 
till onödigt komplexa eller direkt olämpliga lösningar.  

 
• Dålig kommunikation – Simuleringsprojekt bör kantas av en öppen dialog mellan 

uppdragsgivare och parten som utför uppdraget för att smidigare kunna hantera alla de 
frågeställningar som uppstår under arbetes gång.  

 
• Feltolkningar av resultaten – För att kunna tolka resultatet av en simulering krävs en 

viss statistisk förståelse och en god insikt i vad resultaten verkligen visar.  
 
Balci & Nance (1987) menar att en simuleringsstudie kan anses som lyckad om dess resultat 
är trovärdiga och används av beslutsfattarna. Ulgen (1991) föreslår ett antal kriterier som ska 
uppfyllas för att en simuleringsstudie ska anses lyckad: 
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• Simuleringen ska vara färdigställd inom uppsatt tidsram 
• Simuleringen ska färdigställas inom utsatt budget 
• Klienten ska ha användning för simuleringsprojektets resultat i sitt beslutsfattande 
• Klienten kan spara pengar genom att använda simuleringen 
• Klienten kan använda simuleringen som ett design- och analysverktyg inom 

organisationen 
• Företagets representanter får en bättre överblick och en större förståelse genom att 

aktivt medverka i simuleringsprojektet 
• Nya och bättre lösningar erhålls som ett resultat av simuleringen 

 
Vilket som är det mest effektiva sättet att utföra en lyckad simuleringsstudie är föremål för en 
mängd olika artiklar och åsikter. Detta gäller artikelförfattare såväl som de företag som 
tillhandahåller simuleringsprogramvaran. De flesta författare som undersökt ämnet föreslår 
dock någon typ av steg-för-steg metod. De olika metoderna är väldigt snarlika varandra då 
alla föreslår någon form av logisk sekvens som nödvändigtvis inte måste utföras i en specifik 
ordning, och även att en del iterationer måste göras (Robinson & Pidd, 1998). Law & Kelton 
(1991) föreslår följande 10-stegsmodell. 
 
 
 
 

 
Figur 4.2 Steg-för-steg metod för att utföra en lyckad simuleringsstudie ( Law & Kelton, 1991) 
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Simul8 Corporation förespråkar en modell där man betonar vikten av att noga gå igenom och 
skapa en förståelse för vilka problem som ska belysas och hur simuleringen ska struktureras 
innan själva utvecklingsarbetet börjar. Därefter konstrueras en enkel modell, som endast ska 
vidareutvecklas om resultaten därigenom kan förbättras. Simul8 Corporation menar att en 
simuleringsmodell ofta kan vara mycket enklare än vad som förväntas från klienten. Många 
klienter ser ofta sina egna processer som väldigt komplexa, och även om detta ofta stämmer 
så bör fokus hos en simuleringskonstruktör vara att förstå helheten, förenkla och endast ta 
med faktorer som verkligen påverkar resultatet. På detta sätt skapas en snabbare simulering 
som inte kräver lika mycket datorkraft och utvecklingsarbete, och som dessutom ger en 
lättöverskådlig överblick över hela processen. Fokus bör ligga på resultaten, och simuleringen 
ska byggas därefter. Utvecklingsarbetet bör utföras genom iterativa processer snarare än att 
använda någon linjär steg-för-steg metod.  
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Figur 4.3 Metodik vid utförandet av en simuleringsstudie (Simul8 Corporation) 
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4.7 Simuleringsresultat 
Simuleringar producerar inga exakta resultat, utan snarare förväntade resultat inom en viss 
sannolikhetsgrad. Eftersom slumpen avgör hur många samtal som kommer in och hur lång tid 
dessa tar att besvara, samt att fluktuationer hela tiden förekommer, så finns det inga exakta 
svar. Så är det i simuleringen och även i det verkliga systemet. Genom att köra simuleringen 
flertalet gånger och därefter ta medelvärdet av de resultat som genererats skapas dock en god 
approximation av vilka siffror som kan förväntas.  

4.7.1 Upphörande system 
Det finns två olika typer av simuleringssystem där resultaten måste analyseras på olika sätt. 
Det första är ett upphörande system med en naturlig start- och slutpunkt. Ett exempel på detta 
är en simulering av kösituationen i en bank. När banken öppnar finns inga kunder i systemet, 
när banken har stängt så måste alla kvarvarande kunder i systemet servas innan simuleringen 
slutar. I fall som detta så simuleras lämpligen en hel dag (beroende på vilka resultat som 
avses), varpå upprepande trials utförs med samma ingångsvärden. Detta ger ett antal 
oberoende värden av resultatvariabeln som sedan kan utvärderas med statistisk analys 
(Robinson, 2002). 

4.7.2 Icke-upphörande system 
Den andra typen av system kallas för icke-upphörande system. Hit räknas system som inte har 
någon naturlig start- och slutpunkt, exempelvis en fabrik som utför arbete dygnet runt. Hit 
räknas även Eniro 118 118 AB:s system, eftersom det alltid är öppet. Med andra ord system 
där det redan finns arbete i systemet när simuleringen startar och även när den slutar. 
Simuleringssystem startar dock tomma om inget annat definierats, varför simuleringen måste 
köras tills den når ett stabilt tillstånd innan resultatdata börjar samlas in. Funktionen för att 
utföra detta kallas för ”warm up time”.    
 
Vidare krävs metoder för att identifiera en lämplig ”warm up time” och för att analysera den 
data som genereras i stabilt tillstånd. Utöver detta måste även simuleringstidens längd 
bestämmas som tillsammans med ett visst antal trials ska generera ett resultat inom ett önskat 
konfidensintervall (Robinson, 2002). Alternativet är att endast köra en lång trial, men då kan 
man inte studera oberoendet av flera observationer. Konfidensgraden går alltså att öka 
antingen genom att köra längre trials eller att öka antalet trials. Gafarian & Ancker (1965) 
menar att det generellt är mer effektivt att öka antalet trials jämfört med att öka längden på 
varje enskild trial.  
 
Detta bör dock tas som ett ytterst generellt råd, åtminstone i ett icke-upphörande system. I 
varje ny trial som simuleras så måste även angiven ”warm up time” simuleras på nytt. I ett 
system med lång ”warm up time” och kort simuleringstid kan detta innebära att väldigt 
mycket kraft går åt för att simulera data som aldrig används. Här vore det istället mer effektivt 
att öka simuleringstiden och köra färre trials. Varje system har sitt unika upplägg och måste 
även analyseras och optimeras därefter.  
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4.8 Köteori 

4.8.1 Littles sats 
Littles sats, L = λ*W är grundläggande inom köteorin och beskriver hur antalet kunder i ett 
stabilt system L är lika med den genomsnittliga ankomstintensiteten λ, multiplicerat med den 
tid som den genomsnittliga kunden spenderar i systemet W. Formeln kan tyckas vara självklar 
och enkel men bevisades inte förrän 1961 av John Little. Formeln fungerar oberoende av 
vilken sannolikhetsfördelning som används för ankomstintensitet och operationstid och 
fungerar på alla system, även på system inom system (Little, 1960).  
 
Om vi tänker oss ett telefonisystem, ett callcenter med en genomsnittlig ankomstintensitet λ 
på 1000 kunder i timmen. Varje samtal tar i genomsnitt 2 minuter att besvara, eller 0,033 
timmar. Detta skulle innebära att antalet kunder i systemet i genomsnitt skulle vara 

 stycken.  

4.8.2 Poissonfördelning 
Poissonfördelningen är en diskret sannolikhetsfördelning som beskriver händelser som 
inträffar slumpvis och oberoende av varandra, exempelvis ett samtal som kommer in till en 
telefonväxel. Om X är antalet händelser av en viss typ som inträffar under en given tidsperiod 
så gäller att:  
 

 

 
Parametern λ anger genomsnittliga antalet händelser under tidsintervallet (Wännman, 2002). 
 

 
Figur 4.4 Poissonfördelning vid olika värden på (Wikimedia.org) 

4.8.3 Exponentialfördelning 
Exponentialfördelningen är en kontinuerlig fördelning som är nära besläktad med 
poissonfördelningen genom att den beskriver tiden mellan händelserna i en poissonprocess. 
Allmänt gäller att tiden mellan händelser som inträffar slumpmässigt och oberoende av 
varandra är exponentialfördelad (Vännman, 2002). Simul8 arbetar med 
exponentialfördelningar istället för poissonfördelningar, vilket innebär att det i simuleringen 
är den genomsnittliga tiden mellan inkommande samtal som måste anges istället för antalet 
samtal per tidsenhet. Även samtalslängden bygger på exponentialfördelningen. 
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Figur 4.5 Exponentialfördelning vid olika värden på (Wikimedia.org) 

4.8.4 Erlang 
Erlang definieras som en dimensionslös enhet som mäter trafiktätheten. Med dimensionslös 
menas att ingen specifik tidsperiod avses. En telefonledning som är belagd till 100% 
motsvarar en Erlang, oavsett under hur lång tid den observeras. En telefonledning som är 
belagd till 200% motsvarar således 2 Erlang (Parkinson, 2005). En enkel tumregel är att 
antalet telefonister alltid måste överskrida antalet Erlang i ett system. Det finns två olika typer 
av Erlang-formler vars användbarhet beror av vilken typ av system det är som avses.  
 

1. Erlang B (upptagetsystem) – Systemet förutsätter att det finns en oändlig mängd 
potentiella resurser, dvs. att antalet inkommande samtal inte är begränsade. Det 
förutsätts även att systemet inte tillåter anrop att vänta på anslutning, dvs. finns ingen 
ledig lina blir det upptaget och samtalet kopplas ned och försvinner ur systemet. 
Vidare krävs att frekvensen på inkommande trafik är baserad på en poissonfördelning 
medan samtalstiden är statisk, alternativt exponentiellt fördelad (Ibid.). 
 

 Medelväntetid per samtal 
 Frekvensen för inkommande samtal 

 Sannolikheten att få upptaget (gäller Erlang B) 
 Sannolikheten att hamna i kö (gäller Erlang C) 

 Sannolikheten att behöva köa längre än T 

 Mängden tillgängliga förbindelser eller kopplingsorgan i gruppen 
 Trafikstyrkan, dvs. den totala trafiken i enheten Erlang 

 Genomsnittlig kötid alla samtal 
 Genomsnittlig kötid väntande samtal 

 Tid 
 Systemets utnyttjandegrad 

 

 

Det finns även en utökad Erlang B modell som i princip är likadan som den vanliga B-
modellen med den skillnaden att vissa av kunderna som har blockerats kommer att 
ringa upp igen.  
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2. Erlang C (väntesystem) – Samma förutsättningar gäller som i B-modellen med den 

skillnaden att samtal som inte kommer fram ställs i kö i C-modellen. P(>0) betecknar 
här sannolikheten att hamna i kö, det vill säga att inte komma fram till en telefonist 
direkt. Formeln förutsätter att frekvensen för inkommande trafik är poissonfördelad 
samt att samtalstiderna är exponentialfördelade.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Genom följande formel kan systemets utnyttjandegrad beräknas: 
 

 

 
Värdet på är med andra ord ett uttryck för hur stor del av tiden telefonisterna kommer att 
arbeta med att besvara samtal, telefonisternas utnyttjandegrad (Parkinson, 2005). Eniro 
118 118 AB:s egenutvecklade simulator använder ovan nämnda formler för att beräkna 
tjänsternas servicegrad, utnyttjandegrad hos telefonisterna, samt den genomsnittliga 
väntetiden.  
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5 Nuläge
Kapitlet redogör för vilka verktyg företaget använder sig av i nuläget, vilka behov som finns, 
och innehåller därtill en beskrivning av hela Eniro 118 118 AB:s telefonisystem. 

5.1 Existerande verktyg 
I dagsläget används en egenutvecklad simulator som är utvecklad i Visual Basic under Ms 
Excel. Den kan dock endast hantera ett system, i verkligheten används tre system. Resultaten 
blir därför inte helt tillförlitliga eftersom de tre systemen samverkar med varandra för att 
minska kötiderna. Simulatorn har trots detta underlättat arbetet för företagets planerare då den 
ger en god fingervisning om vilka resultat olika bemanningskombinationer ger i förhållande 
till varandra.  
 
Ett annat verktyg som används är bemanningsprogrammet Total View, ett avancerat system 
som på kvartsbasis räknar ut hur många telefonister som krävs för varje tjänst. Programmet 
räknar även ut prognoser baserat på historiska data och används för schemaläggning. Total 
View tar dock inte hänsyn till att telefonisterna hanterar flera tjänster samtidigt, vilket 
minskar det totala bemanningsbehovet. Detta behov minskar ytterligare på grund av att de tre 
systemen interagerar med varandra. Exakt hur många telefonister som faktiskt behövs vid 
varje tidpunkt är därför väldigt svårt att förutse utan hjälp av en simulator då förutsättningarna 
hela tiden ändras.  
 
Variationer förekommer hela tiden för alla tjänster, både i ankomstintensitet och i 
samtalslängd. Det är möjligt att det är full belastning på en viss tjänst vid en tidpunkt, trots att 
det någon minut tidigare rådde arbetsbrist. Istället för att ha 50 telefonister som besvarar tjänst 
A, och 50 som besvarar tjänst B så kan 100 telefonister besvara både tjänst A och B. På detta 
sätt pareras variationerna, arbetsbelastningen blir jämnare, risken för köer minskar och 
servicegraden ökar markant. Med andra ord så minskar det antal telefonister som krävs för att 
uppnå respektive tjänsts servicemål, att använda 100 telefonister blir nu överflödigt.  
 

5.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har delats upp i övergripande krav (för hela projektet) samt specifika 
krav (gällande simulatorns variabler).  

5.2.1 Övergripande krav 
• Att genom en kommersiellt tillgänglig mjukvara skapa en simuleringsmodell som 

syftar till att hjälpa företaget i dess resursplanering.  
 

• Simuleringen måste avspegla verkligheten till den grad att resultaten är tillräckligt 
tillförlitliga att basera företagets resursplanering på.  

 
• Simuleringen måste vara så pass lättanvänd att en person endast efter en mycket kort 

introduktion kan använda simuleringen.  
 

• Möjligheter måste finnas för Eniro 118 118 AB att efter arbetet är utfört på egen hand 
modifiera och vidareutveckla simulatorn. 
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5.2.2 Specifika krav 
Simuleringen måste hantera alla befintliga tjänster plus ett antal nya för framtida bruk. Vidare 
måste simuleringen kunna hantera alla Eniro 118 118 AB:s tre system samtidigt på ett sådant 
sätt att reruoting (5.3.3) kan ske mellan systemen i enighet med hur detta sker i verklighetens 
system. Resultaten som ska presenteras är telefonisternas utnyttjandegrad, tjänsternas 
servicegrad och samtalens medelväntetid. Nedan presenteras de parametrar som måste vara 
justerbara för användaren: 
 

 
Ankomstintensitet 
 

 
Genomsnittlig tidsperiod mellan inkommande samtal för respektive tjänst. 
 

Samtalstid 
 

Tjänsternas genomsnittliga samtalstid.  
 

Ställtid Den tid som löper från att ett samtal avslutats till dess att nästa påbörjas. 
 

Reroutingnivåer Tidsparametrar som bestämmer efter hur lång kötid ett samtal kan besvaras 
av telefonister i de andra systemen. 
 

Utroutningsprocent Den procentandel av samtalen som routas till respektive system (Nord, Mitt 
eller Syd) för varje tjänst.  
 

Prioriteter Tjänsternas prioritet avgör vilka tjänster telefonisterna ska besvara i första 
hand. 
 

Serviceprocenttid Tjänsternas serviceprocent presenteras som att X procent av samtalen har 
fått svar inom Y sekunder. Y måste vara justerbar. 
 

Tillgänglighet En procentsats som anger hur stor del av tiden telefonisterna är tillgängliga 
för arbete. 
 

 

5.3 Systembeskrivning 
Det är vitalt för simuleringens användbarhet att den är konstruerad och uppför sig som Eniro 
118 118 AB:s system. Arbetets första moment blev därmed att genom intervjuer skapa en 
förståelse för detta och dokumentera resultatet. Eniro 118 118 AB:s telefonister sitter 
utspridda på fyra olika orter runt om i landet, Östersund, Sundsvall, Norrköping och 
Kristianstad. De olika orterna tillhör i sin tur ett av tre olika system, ES_Nord, ES_Mitt eller 
ES_Syd. De tre systemen samverkar med varandra, vilken ort telefonisten befinner sig på har 
ingen betydelse för hur denne behandlas i systemet. Detta avgörs endast av vilket ES_system 
man tillhör. Däremot är vissa tjänster i högre grad koncentrerade till vissa orter för att kunna 
hålla en jämnare kvalitet. 

5.3.1 Tjänster 
Eniro118 118 AB tillhandahåller en mängd olika tjänster förutom själva grundtjänsten 118 
118. Olika telefonister hanterar olika tjänster och även olika många tjänster. En telefonist kan 
exempelvis vara inloggad för att besvara alla olika tjänster medan en annan telefonist endast 
besvarar en tjänst. Det uppstår en stor komplexitet när olika tjänster blandas och fördelas 
mellan olika telefonister runt om i systemet. Detta medför att det blir väldigt svårt att förutse 
kötider och arbetsbelastningar och att därmed beräkna den arbetsstyrka som krävs.  
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Företagets tjänster är fördelade på ett antal OG-nummer och varje OG-nummer innehåller en 
viss kombination av tjänster. Varje ort har ett antal specifika OG-nummer att tillgå som skiljer 
sig mellan de olika orterna. Vissa tjänster är koncentrerade till vissa orter för att hålla en så 
hög kvalitet som möjligt. Vilka tjänster en telefonist ska besvara bestäms av vilket OG-
nummer denne är inloggad på. Gemensamt för alla OG-nummer är att de innehåller tjänsten 
118 118. Det innebär att alla telefonister alltid är beredda att besvara 118 118-samtal utifall 
trafikintensiteten från övriga tjänster är låg. 118 118-samtal inkommer med ett mycket 
jämnare flöde och i kvantiteter som är mycket högre än hos övriga tjänster, vilket leder till att 
man undgår problematiken att vissa telefonister periodvis är sysslolösa  
 
Vidare finns ambitioner att optimera företagets resurser genom att ha rätt telefonist på rätt 
plats. Alla telefonister är olika individer och har olika kvaliteter. Vissa telefonister är snabba 
och bör lämpligen hantera tjänster med fasta priser, medan vissa är mer serviceinriktade och 
är därmed bättre lämpade för exempelvis 118 118-samtal. Nedan följer en genomgång av de 
tjänster som besvaras manuellt, och således finns med i simuleringen.  
 

   
118 118 Eniro 118  118 AB:s huvudtjänst tillika Sveriges största personliga söktjänst.   

Från att traditionellt endast ha varit en nummerupplysning så erbjuds nu kunden 
hjälp med en mängd olika funktioner som vägbeskrivningar, information om 
öppettider eller trafikavgångar, var närmaste bankomat eller tunnelbana finns, 
boka bio- eller tågbiljetter etc. Det vill säga allt som går att få tag på via 
Eniro118 118 AB:s egna databaser och på Internet. Detta medför vitt skilda 
samtalstider beroende på förfrågans karaktär.  
 

118 119 Utlandsupplysningen tillhandahåller telefonnummer till utländska medborgare 
och företag genom detta nummer. Tjänsten ger förutom telefonnummer även 
svar på andra vanliga frågor som tidsskillnader, helgdagar, riks- och 
landsnummer med mer.  
 

118 118 sms Svarar på frågor om allt. Om förfrågans karaktär är enkel och gäller exempelvis 
ett namn eller nummer så känner systemet av det och frågan besvaras 
automatiskt. Mer avancerade frågor besvaras dock manuellt av en speciell grupp 
telefonister som endast arbetar med detta. För att göra tjänsten mer effektiv 
finns dock funderingar på att integrera tjänsten med övriga tjänster i ES-
systemet, vilket skulle innebära att dessa telefonister även kan besvara andra 
typer av samtal. Därmed finns tjänsten med i simuleringen. 
 

118 228 Telenor har outscourcat sin nummerupplysningstjänst till Eniro 118  118 AB. 
Tjänsten vänder sig endast till Telenors kunder och behandlas som en egen 
tjänst. Detta eftersom hälsningsfrasen är annorlunda, men även prissättningen. 
 

Texttelefon Texttelefon förmedlas av Eniro 118 118 AB på uppdrag av Post och 
Telestyrelsen. Tjänsten möjliggör att de cirka 12 000 texttelefonanvändare som 
finns i Sverige kan ringa till vanliga telefoner hos privatpersoner eller företag. 
Det är främst döva och hörselskadade samt personer med talsvårigheter som har 
texttelefon. Telefonisterna förmedlar samtalen ordagrant mellan 
texttelefonanvändaren och den hörande. De förmedlar tal till text och på samma 
sätt text till tal. Tjänstens samtalstider är väldigt varierande, men generellt 
betydligt längre än hos övriga tjänster. 
 

Svarsservice Denna tjänst är ett nytt led i Eniro118 118 AB:s produktutbud. Tjänsten består 
av växelservice på distans och vänder sig främst till större företag, stat och 
kommuner som behöver hjälp med att besvara inkommande samtal till 
företagets växel. Detta är en ny tjänst för Eniro118 118 AB som väntas växa 
stort inom den närmaste tiden.  
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Personlig väckning 
och påminnelse 

Eniro 118 118 AB:s äldsta tjänst som fortfarande lever kvar. Helt enkelt en 
påminnelsetjänst som fungerar antingen som väckning eller som påminnelse för 
något annat. 
 

Kundtjänst Externa företag kan genom denna tjänst outscourca sin kundtjänst till Eniro 
118 118 AB.  
 

  

5.3.2 Prioriteter 
När en telefonist är inloggad för att besvara flera än en tjänst så uppstår en situation där 
systemet måste prioritera vilken typ av samtal telefonisten ska besvara först. Detta hanteras 
genom att ge tjänsten en av två prioritetsnivåer, prioritet 1 eller prioritet 2. Prioritet 1-samtal 
besvaras alltid först oberoende av samtalets kötid. Prioriteten är nödvändigtvis inte ett mått på 
hur viktig tjänsten är för företaget, utan är snarare en metod att hantera inkommande samtal 
på ett sätt så att inga onödiga köer uppstår. Exempelvis har företagets kanske viktigaste tjänst 
118 118 prioritet 2, men detta beror snarare på att det finns väldigt många telefonister som 
endast besvarar 118 118-samtal, vilket resulterar i att tjänsten trots sin prioritet har korta 
kötider. Däremot är endast ett fåtal telefonister inloggade för att besvara exempelvis 118 119-
samtal och 118 118-samtal samtidigt. Skulle dessa då prioritera 118 118-samtalen finns en 
stor risk att 118 119-samtalen helt skulle försummas i vissa situationer då ankomstintensiteten 
för 118 118-samtalen är betydligt högre. Tabellen nedan visar prioritetsordningen mellan de 
olika tjänsterna som gällde vid examensarbetets slutförande. Detta är dock inte statiskt utan 
kan komma att ändras med tiden.  
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5.3.3 Rerouting 
Som tidigare nämnt är Eniro 118 118 AB:s system indelade i tre stycken delsystem, ES_Nord, 
ES_Mitt och ES_Syd. Detta innebär att kunder från norra Sverige i huvudsak placeras i 
ES_Nord, mellersta Sverige i ES_Mitt och södra Sverige i ES_Syd. Dessa system kan även 
samverka med varandra vid behov för att det inte ska uppstå köer i ett system medan 
telefonister i ett annat system sitter sysslolösa. Detta löses genom att tillfälligt ”flytta” 
telefonister mellan systemen och kallas internt för rerouting. Detta går till så att det definieras 
två olika reroutinggränser T1 och T2 där T2 är den högsta, dvs. där längst tid har förflutit. 
Vilket samtal en telefonist ska besvara definieras av följande regler som gäller varje gång en 
telefonist blir ledig: 
 

1. Om någon kund i hela ES_systemet har väntat i över T2 sekunder prioriteras detta 
samtal högst. 

2. Finns ingen kund i (1) tittar systemet om någon kund har väntat i längre än T1 men 
kortare än T2 sekunder i det egna ES_systemet. 

3. Systemet undersöker om det i något av de andra två ES-systemen finns någon kund 
har väntat i mer än T1 men mindre än T2 sekunder.   

4. Samtal från det egna ES_systemet som har väntat i mindre än T1 sekunder besvaras. 
 

Detta innebär i praktiken att telefonister mestadels besvarar samtal som är inkomna i det egna 
systemet eftersom kötiderna generellt är väldigt korta. Reroutinggränserna T1 och T2 är 
justerbara och måste vara så även i simulatorn. Dessa gränser kan även sättas till noll, vilket 
innebär att de tre delsystemen då fungerar som ett homogent system, dvs. alla samtal har 
väntat längre än T2 eftersom T2 är noll och det samtal som har väntat längst, oberoende av 
system, besvaras först. 

 
Figur 5.1 Reroutingregler för telefonister från ES_Nord. 
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5.3.4 Servicemål 
Servicemålen varierar en del mellan de olika tjänsterna, men måttenheten ”X procent av 
kunderna ska få svar inom Y sekunder” är gemensam. För tjänsten 118 118 gäller att 80 % av 
kunderna ska få svar inom 20 sekunder.  

5.3.5 Volymer och samtalstider 
Volymerna skiljer sig stort mellan de olika tjänsterna men 118 118 är klart störst med ett 
genomsnitt på cirka 100 000 samtal om dagen. Även samtalstiderna skiljer sig stort mellan 
olika tjänster. Texttelefonsamtal har en medelsamtalstid på flera minuter medan medeltiden i 
många tjänster ligger långt under en minut. Enrio 118 118 AB jobbar aktivt med att styra 
samtalstiden för de olika tjänsterna beroende på tjänstens utformning.  
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6 Simul8 
I kapitlet redogörs för grunderna i simuleringsprogrammet Simul8. Detta för att skapa en 
grundförståelse för hur simuleringen har byggts och hur den fungerar. 

6.1 Grund 
Simul8 använder sig av ett grafiskt gränssnitt som är användarvänligt och att bygga en enkel 
simulering tar inte mer än några minuter. Konceptet går ut på att man sätter ut arbetsstationer 
av olika slag som man sedan drar routepilar mellan för att klargöra hur flödet för den typ av 
arbetsobjekt man använder (i detta fall samtal) ska gå. Det går att simulera i stort sett alla 
typer av flöden med Simul8, det fungerar lika bra att konstruera en simulering för exempelvis 
samtalen i ett callcenter som för produktionsflödet i en fabrik. Nedan följer en övergripande 
genomgång av hur Simul8 fungerar och hur det är uppbyggt. 
 

6.2 Simuleringsobjekt 
Simuleringarna i Simul8 byggs upp genom att sätta ut olika typer av objekt i anslutning till 
varandra för att på det sättet skapa ett flöde. Nedan följer en beskrivning av dessa. För 
tydlighetens skull anges simuleringsobjektens engelska term, så som den skrivs i Simul8 i 
rubrikerna. I den löpande texten används svenska översättningar som ses inom parentes efter 
den engelska termen.  

6.2.1 Work items (arbetsobjekt) 
Arbetsobjekten symboliserar de föremål på vilket arbete utförs i den organisation som 
simuleras. I en fabrik skulle detta innebära produkter och i ett callcenter själva samtalen.  

6.2.2 Work entry points 
Här skapas arbetsobjekten för att sedan föras vidare ut i simuleringen. Vidare specificeras 
med vilken frekvens dessa arbetsobjekt ska skickas. Detta genom att ange en medelväntetid 
mellan inkommande objekt, samt vilken statistisk fördelning som dessa ska baseras på. Här 
specificeras även hur objekten ska routas vidare ut i simuleringen, alltså vilken väg objektet 
skall ta. Om arbetsobjekten har flera potentiella vägar att ta så måste discipliner fastställas för 
var objekten ska ta vägen.  

6.2.3 Storage bins (köer) 
Här lagras eller köar arbetsobjekten i väntan på att en arbetsstation (se nedan, Workcenters) 
eller en resurs (se nedan, Resources) ska bli ledig. Det går att göra en rad inställningar för att 
klargöra hur arbetsobjekten ska behandlas och prioriteras när de hamnar i en kö. Köerna 
routar inte ut eller in objekt på samma sätt som andra stationer gör, utan är passiva och väntar 
på att en annan station ska ”dra ut” eller ”putta in” ett arbetsobjekt.   

6.2.4 Workcenters (arbetsstationer) 
I arbetsstationerna sker själva processeringen av arbetsobjekten. Arbetet som utförs här tar 
oftast en viss tid och det krävs vanligtvis en eller flera resurser (se nedan, Resources) för att 
utföra arbetet.  Här specificeras den genomsnittliga arbetstiden och vilken statistisk fördelning 
denna följer. Om arbetsobjekten i en arbetsstation kan komma från flera håll så måste rutiner 
för hur dessa ska routas in bestämmas. Samma sak gäller när objekten ska lämna en 
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arbetsstation. Vidare kan alla arbetsstationer dupliceras till valfritt antal, vilket är väldigt 
effektivt när man använder sig av flera arbetsstationer med samma funktion.  

6.2.5 Resources (resurser) 
Resurser förekommer oftast i form av arbetskraft och används vid arbetsstationer för att utföra 
själva arbetet på arbetsobjekten. Arbetsstationer utgör en maskin, dator eller liknande, medan 
resurser utgör personal som utför arbete vid arbetsstationen. Resurser kan precis som 
arbetsstationer dupliceras (och även grupperas) för att effektivisera simuleringsbyggandet och 
för att minimera antalet objekt i simuleringen. I verkligheten är sällan resurser tillgängliga till 
hundra procent och det finns avancerade inställningsalternativ för att beskriva resursernas 
tillgänglighetsmönster. Antingen sätts bara en procentsats för deras tillgänglighet, eller så kan 
man använda mer avancerade alternativ med raster eller skift. Om en resurs måste förflytta sig 
mellan olika arbetsstationer kan även tidsåtgången för detta specificeras i detalj.   
 
I vissa situationer kan en viss resurs finnas tillgänglig för flera olika arbetsstationer samtidigt. 
För att bestämma var resursen ska ta vägen så kan varje arbetsstation tillsättas en viss 
prioritet. Resursen går då i första hand till en arbetsstation med hög prioritet.  

6.2.6 Work exit points 
Här lämnar de färdiga arbetsobjekten simuleringen. Om så önskas kan detaljerade data för 
varje arbetsobjekt samlas in och kategoriseras med avseende på hur länge de har existerat i 
simuleringen.   

6.2.7 Route arrows (routepilar) 
Dessa routepilar dras mellan arbetsstationer för att bestämma arbetsobjektens väg genom 
simuleringen. Routepilarna kan även innehålla tidsinformation som anger hur lång tid det tar 
för arbetsobjekten att färdas pilens sträcka.  
 

6.3 Visual Logic 
Visual Logic är Simul8:s eget programmeringsspråk som tillåter användaren att beskriva 
exakt hur simuleringen ska agera. Detta är ofta nödvändigt när komplexa operationer ska 
simuleras för att kunna åstadkomma en korrekt avbild av verkligheten. Visual Logic skiljer 
sig från vanlig programmering genom användandet av ”steg för steg” -logik, vilket innebär att 
den kod som är tillgänglig i den specifika raden kommer upp som valalternativ. Alltså, 
användaren ser vilka kodalternativ som finns tillgängliga och det uppdateras kontinuerligt allt 
eftersom ny kod skrivs in. Är koden felaktig markeras den i rött. Det innebär att kodföljden 
aldrig behöver bli fel.  
 

6.4 Labels 
Labels innehåller information av olika slag som binds till arbetsobjekten. Varje arbetsobjekt 
kan innehålla information från flera olika labels, vilka även kan ändras under simuleringens 
gång. Denna information går sedan att använda på en mängd olika sätt för att styra 
förutsättningar i simuleringen. I arbetsstationerna finns alternativ för vad som ska hända med 
arbetsobjekten beroende på informationen i ett visst label. Detta kan även styras med hjälp av 
Visual Logic.  
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Om exempelvis kötiderna i ett sjukhus ska simuleras där arbetsobjekten representerar 
patienterna så kan man sätta ett label ”sjukdom” på varje patient. I Work entry points får varje 
patient ett speciellt nummer tilldelat sitt ”sjukdomslabel” där de olika numren motsvarar en 
viss sjukdom. Denna information kan sedan användas för att bestämma var patienten ska ta 
vägen i simuleringen, hur lång tid patienten behöver behandlas, hur patienterna ska prioriteras 
inbördes, mm.  
 
Det finns även fördefinierade special-labels som t.ex. ”WORK TIME” och ”WAIT TIME” som 
kan vara väldigt användbara. Dessa två övervakar hur lång tid arbetsobjekten befinner sig i en 
arbetsstation, respektive i en kö. Dessa special-labels är väldigt användbara när resultaten ska 
summeras. 
 

6.5 Global Data Items (globala dataobjekt) 
I ”Information store” visas alla globala dataobjekt. Med globala, i detta fall, menas att de 
alltid har samma värde oberoende av var i simuleringen de används, till skillnad från t.ex. 
labels som kan ha olika värden beroende på vilket arbetsobjekt som avses. 

6.5.1 Kalkylblad 
Kalkylblad är en typ av globalt dataobjekt som är väldigt användbart för att lagra stora 
mängder information som kan komma att används i simuleringen. Data från kalkylbladen kan 
användas som referens för alla objekt i simuleringen, antingen genom att hämta från eller att 
skriva data till kalkylbladen. Exempelvis kan all indata definieras i kalkylblad varpå 
arbetsstationer med hjälp av Visual Logic läser av datat vid valda tidpunkter. På samma sätt 
kan resultat skickas åt andra hållet, från arbetsstationer till ett kalkylblad. Informationen blir 
då väldigt lätthanterlig eftersom det går att definiera på överskådligt sätt i kalkylbladet precis 
hur datat ska presenteras.  
 
När Simul8 kommunicerar med Ms Excel genom Visual Basic är kalkylblad särskilt 
användbara. Genom kodning i Simul8:s programmeringsspråk Visual Logic kan indata och 
utdata i början och i slutet av varje simuleringsrunda kopieras mellan Ms Excel och 
kalkylblad i Simul8. Eftersom programmen på detta sätt endast behöver kommunicera med 
varandra i början och i slutet av varje simuleringsrunda så förhindras att simuleringen saktas 
ned.  

6.5.2 Globala simuleringsobjekt 
Det går även att skapa globala simuleringsobjekt som refererar till alla de simuleringsobjekt 
av samma typ som används i simuleringen. Det går exempelvis att skapa ett globalt 
simuleringsobjekt med namnet ”Alla köer” som programmeras att referera till alla köer i 
simuleringen. Genom att utföra ändringar på detta globala simuleringsobjekt så utförs samma 
ändringar på alla köer i simuleringen, det vill säga alla objekt som ingår i undergruppen köer. 
Detta är väldigt användbart tillsammans med Visual Logic då en förändring kan utföras på 
flera objekt av samma typ med hjälp av endast ett kommando.  
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6.6 Distributions (fördelningar) 
Fördelningar utgör en viktig roll i simuleringen för att åstadkomma de statistiska 
tidsvariationer som existerar i verklighetens system. Det finns en rad fördefinierade 
fördelningar att välja mellan men det går även att skapa egna fördelningar för specifika 
ändamål. 
 
 
6.7 Result Manager (resultathanteraren) 
Resultathanteraren är ett verktyg som underlättar hanteringen av de resultat som genereras i 
samband med simuleringar. Genom att samla de resultat som anses vara viktiga på ett ställe så 
får man en bättre överblick, möjlighet att spåra förändringar i resultaten gentemot tidigare 
trials, samt möjlighet att summera medelvärdet av flertalet trials. Alla resultat i Simul8 går att 
addera till resultathanteraren, utöver detta kan även specifika celler i Simul8:s kalkylblad 
adderas och därmed övervakas med samma metod. 
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7 Resultat 
Nedan följer en genomgång av hur simuleringsmodellen är uppbyggd samt av de resultat som 
genereras. Mer detaljerad information finns i bilaga 8.  
 

7.1 Eniro 118 118 Simulering 

7.1.1 Grundstruktur 
Simuleringen är uppdelad i de tre olika systemen Nord, Mitt och Syd precis som 
verklighetens 118 118-system. De tre systemen är uppbyggda exakt likadant och innehåller 
alla tjänsterna 118 118, 118 119, 118 228, Väckning beställ, Väckning utför, Texttelefon, 
Svara, Kundtjänst, Supersök samt fyra stycken valfria alternativ (Ny1, Ny2 Ny3 och Ny4) för 
framtida bruk. Vidare har varje system tio olika tillgängliga kombinationsval (OG:n), varje 
kombination med valfritt antal telefonister.  
 
Nord, Mitt och Syd har alla sina egna kösystem som är relativt komplexa beroende på Eniro 
118 118 AB:s rerouting-funktion. Reroutingen är konstruerad aningen annorlunda än i 
verklighetens system, i simuleringen flyttas nämligen samtalen till skillnad från det riktiga 
systemet där telefonisterna flyttas. Det beror på att den komplexa logik som skulle krävas för 
att utföra detta inte är möjlig att specificera för varje enskild telefonist i simuleringen. 
Rerouting är däremot möjlig att åstadkomma med användandet av flera köer, vilket i 
slutändan ger samma resultat.  
 
Samtalen äntrar simuleringen i någon av de 13 Work entry points som representerar de olika 
tjänsterna. Efter detta routas samtalen vidare till någon av köerna i Nord, Mitt eller Syd för att 
därefter slussas vidare till en arbetsstation så fort någon telefonist blir ledig. Samtalen 
bearbetas och skickas sedan vidare till tjänstens Work Exit Point där samtalet slutligen lämnar 
simuleringen.  
 
Varje tjänst har sin egen uppsättning av köer, totalt finns sju köer för varje tjänst. I första 
skedet routas samtalet ut från det Work Entry Point där det skapats, till någon av köerna i 
kategori ett, det vill säga till Kö 1 i antingen Nord, Mitt eller i Syd. På denna nivå kan det ej 
ske någon rerouting mellan systemen.  
 
För att förenkla hanteringen för användare så styrs hela simuleringen från Ms Excel. Detta 
innebär att all indata från Ms Excel kopieras till ett kalkylblad i Simul8 med namnet Indata i 
början av varje trial. På samma sätt kopieras information från Simul8 till ett kalkylblad i Ms 
Excel i slutet av varje trial. Simuleringen styrs även från Ms Excel med hjälp av Visual Basic.  

7.1.2 Inkommande samtal 
Det finns 13 Work Entry Points, en för varje tjänst. Här skapas samtalen för de olika 
tjänsterna för att sedan ruttas vidare ut i simuleringen. Tiden mellan varje inkommande samtal 
är exponentialfördelad för samtliga tjänster och ankomstintensiteten hämtas från kalkylbladet 
Indata i Simul8 som är direkt kopierat från Ms Excel. De inkommande samtalen routas sedan 
vidare till antingen Kö 1 Nord, Kö 1 Mitt eller Kö 1 Syd i det kösystem som gäller för den 
aktuella tjänsten.  
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7.1.3 Köer 
Varje tjänst har sin egen uppsättning köer, sju till antalet för varje tjänst. Anledningen till det 
höga antalet är att systemets rerouting simuleras i köerna. Olika regler gäller för varje kö och 
samtalen ”hoppar” mellan köerna enligt förutbestämda regler. Köerna är indelade i tre nivåer, 
Kö 1, Kö 2 och Kö alla. De tre olika systemen Nord, Mitt och Syd har alla varsin Kö 1 och 
Kö2, medan det endast finns en Kö alla per tjänst som är gemensam för alla tre systemen.  
 
Utöver detta finns ytterligare en typ av köer vars enda syfte är att reglera medelväntetiden 
som systemet räknar ut. Dessa är benämnda till Kö Sist och är placerade i anslutning till 
växlarna. Deras funktion beskrivs utförligare under avsnitt 7.1.4 Växlar.  
 
Initialt routas ett samtal till Kö 1 i något av systemen Nord, Mitt eller Syd. Om samtalet inte 
har besvarats inom en viss tid som bestäms av label Reroutingnivå 1 (7.1.6) kommer samtalet 
att flyttas till Kö 2 i samma system. Om samtalet förblir obesvarat till dess att tiden i label 
Reroutingnivå 2 nås, flyttas samtalet till Kö alla (Se figur 7.1). 
 

 
Figur 7.1 Schematisk bild av kösystemet för en tjänst. Routepilarna visar potentiella vägar samtalen kan 
ta genom kösystemet. De tjocka pilarna visar hur samtalen reroutas. 
 

7.1.4 Växlar 
Samtalen flyttas alltså mellan köerna, men det är växlarna som sätter regler för vilket samtal 
som ska besvaras. (Köerna försöker aldrig att aktivt förflytta samtal till växlarna utan är helt 
passiva. Det är istället växlarna som routar in samtal när det finns lediga telefonister.) Alla tre 
växlar söker alltid efter samtal i Kö Alla i första hand, eftersom de är dessa samtal som väntat 
längst. Är Kö Alla tom så letar växlarna i Kö 2 i det egna systemet. Om även denna kö är tom 
kollar växeln om det finns några samtal i någon av de andra två systemens Kö 2.  Om detta 
inte är fallet så finns inget samtal som har väntat längre än Reroutingnivå 1 och samtal tas 
från Kö 1 i det egna systemet.  
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Detta utförs rent praktiskt av växlarna genom att i realtid växla mellan två olika 
inroutningsdiscipliner, Priority och Oldest. Alla växlar routar in samtal från fem olika köer 
som är numrerade från 1-5 enligt följande ordning: 
 

1. Kö alla  
2. Kö 2 i det egna systemet 
3. Kö 2 i något av de andra två systemen 
4. Kö 2 i något av de andra två systemen 
5. Kö 1 i det egna systemet  

 
Priority innebär att köerna prioriteras utifrån listan ovan, samtal routas alltså i första han från 
Kö alla. Oldest innebär att växeln letar i alla köer efter det samtal som har väntat längst. 
Vilken av disciplinerna som ska användas beror på hur kösituationen ser ut och ändras 
löpande med hjälp av Visual Logic.  
 
Om något samtal befinner sig i Kö alla eller i Kö 2 i det aktuella systemet så kommer 
disciplinen ”Priority” att användas. Växeln prioriterar i detta fall samtal från Kö alla i första 
hand och samtal från Kö 2 i samma system i andra hand i enighet med numreringen i listan 
ovan. Något vidare scenario finns inte eftersom regeln slutar gälla så fort Kö 2 är tom. Om 
inget av ovanstående kriterier gäller så ändras nämligen inroutingsdisciplinen till ”Oldest”. 
 
I detta fall kommer alltså de samtalen med längst väntetid att routas in i första hand oberoende 
av vilken kö de befinner sig i. Eftersom både Kö alla och Kö 2 i samma system i detta fall är 
tomma så routas nu endast samtal från de två andra Kö 2-köerna och från Kö 1 i det egna 
systemet. Då samtal som befinner sig i Kö 2-köer alltid har väntat längre än samtal i Kö 1 så 
innebär detta i praktiken att växeln först och främst letar efter samtal i någon av de andra 
systemens Kö 2-köer och routar i så fall in det samtal som har väntat längst. Är alla Kö 2-köer 
tomma så letar växeln i det egna systemets Kö 1.  
 
Växlarna är i grunden Work Centers, dock utförs inget riktigt arbete här. Deras syfte är endast 
att se till att samtalen kommer in i rätt ordning för att sedan direkt skicka samtalen vidare. 
Arbetstiden är således satt till 0 sekunder med fördelningen ”fixed” så att ingen variation 
förekommer. Växlarna fungerar automatiskt och kräver därmed inte att någon Resource 
(telefonist) används.  
 
För att övervaka den tid samtalen hos varje tjänst spenderar i kö respektive i arbete så används 
två speciallabels; WORK TIME och WAIT TIME (7.1.6). Dessa bevakar i realtid hur lång tid 
varje arbetsobjekt spenderar i de simuleringsobjekt som är köer respektive arbetsstationer. I 
de fall då inga lediga telefonister finns för att besvara det inkommande samtalet kommer 
växeln ändå att routa in samtalet, varpå samtalet ”fastnar” i växeln eftersom det inte finns 
någonstans att ta vägen förrän någon telefonist blir ledig. Detta skapar ett problem rent 
resultatmässigt eftersom Simul8 kommer att räkna detta som arbetstid istället för kötid då 
samtalet befinner sig i vad som betraktas av simul8 som ett Work Center. Simul8 tror att 
samtalet bearbetas fast det i själva verket köar. 
 
För att undkomma detta problem är varje växel direkt ansluten till en Kö Sist dit inkommande 
samtal skickas direkt. På detta sätt spenderar varje samtal 0 sekunder i växeln och den 
kvarvarande kötiden tills samtalet kan besvaras spenderas alltså i Kö Sist.  
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7.1.5 Arbetsstationer och telefonister 
Från växeln, via Kö sist så routas samtalen vidare till någon utav systemets arbetsstationer. 
Varje växel är som mest kopplad till 10 arbetsstationer, en för varje möjlig kombination 
(OG)(Figur 7.2).  

 
Figur 7.2. Schematisk bild över 118 118-tjänsten för system Nord. Samtalen går via växeln till Kö Sist och 
vidare ut till någon av de tio arbetsstationer som finns tillgängliga.  
 
Vidare kan varje telefonistgrupp besvara samtal från max 13 tjänster samtidigt. Vilka tjänster 
en telefonistgrupp ska besvara kan givetvis varieras mellan olika kombinationer (Figur 7.3). I 
exemplet illustreras möjligheten att variera vilka olika tjänster en viss grupp telefonister kan 
besvara. Till varje kombination knyts ett valbart antal telefonister (T Nord x), som sedan 
fördelas på de olika arbetsstationerna inom den aktuella kombinationen i takt med att samtal 
kommer in. I detta exempel kan alltså telefonisterna i kombination 1 (T Nord 1) besvara 
samtal från samtliga tjänster i systemet. Telefonisterna i kombination 5 kan endast besvara 
samtal från två tjänster, 118 118 och 118 228.  

 
Figur 7.3 Exempel från system Nord med alla tio olika kombinationer (OG:n) som använder ett 
varierande antal tjänster. 
 
Den tid som varje samtal bearbetas i en arbetsstation är exponentiell med ett medelvärde som 
hämtas från kalkylbladet Indata. Detta värde är således detsamma för alla arbetsstationer som 
hanterar en specifik tjänst.  
 
Vidare har alla arbetsstationer en viss ställtid mellan varje samtal som är tjänsteberoende. 
Ställtiden är medelvärdesfördelad och hämtas från egenkomponerade fördelningar i Simul8 
som i sin tur hämtar data från kalkylbladet Indata.  
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En arbetsstations prioritet anger hur den prioriteras av telefonisterna när en telefonist har flera 
potentiella arbetsstationer att välja mellan. Funktionen utnyttjas i det här fallet för att ge olika 
tjänster olika prioritet sinsemellan.   
 
Telefonister 
Till varje OG finns en alltså tillhörande telefonistgrupp som utför själva arbetet. Ett samtal 
kommer aldrig att routas till ett Work Center från Kö Sist så länge det inte finns någon ledig 
telefonist som kan besvara samtalet. Antalet telefonister i varje OG och deras tillgänglighet 
sätts i början av varje trial av Visual Logic genom att hämta data från kalkylbladet Indata. 

7.1.6 Labels 
I ”Work Entry Points” sätts egenskaper för de olika labels som är kopplade till de arbetsobjekt 
som skapas. Totalt används sex olika labels i simuleringen; Product Type, Reroutingnivå 
1,Reroutingnivå 2, WORK TYPE, WORK TIME och WAIT TIME. Varje arbetsobjekt som 
skapas innehåller samtliga sex labels redan från början, dock har dessa inget värde förrän 
någon aktion utförs för att bestämma detta värde.  
 

 
Product Type 

 
Detta label innehåller information om med vilka procentsatser samtalen ska 
routas ut till Nord, Mitt och Syd. 
 

WORK TYPE Ett speciallabel som är inbyggt i Simul8 som tillsammans med två andra 
speciallabels, WORK TIME och WAIT TIME är användbart för att samla 
resultat. Med hjälp av dessa övervakas all tid som arbetsobjekt spenderar i 
köer respektive i arbete. WORK TIME och WAIT TIME används för att 
övervaka tiden och WORK TYPE bestämmer hur resultaten ska sorteras, i 
detta fall med avseende på tjänst 
 

Reroutingnivå 1 & 2 Två olika labels som innehåller information om efter hur lång tid ett samtal 
ska kunna reroutas för respektive reroutingnivå. 
 

 

7.1.7 Kalkylblad och globala simuleringsobjekt 
I simuleringen används tre olika interna kalkylblad, Resultat, Resultat WORK ITEM och 
Indata. Till Resultat WORK ITEM skrivs de resultat som Simul8 genererar genom 
specialfunktionen ”Result By Work Type” (alltså de resultat som genereras via labels WORK 
TIME och WAIT TIME). Omfattningen på kalkylbladet beror helt på hur många och vilka 
tjänster som används, och därför har detta resultat dedikerats ett eget kalkylblad. Resterande 
resultat skrivs med hjälp av Visual Logic till kalkylbladet Resultat i slutet av varje trial. Efter 
att simuleringen är klar kopieras resultaten från båda kalkylbladen till resultatfliken i 
användargränssnittet i Ms Excel.  
 
Indata kopieras tvärtom från Ms Excel innan en trial börjar köras. Detta eftersom 
informationen gällande alla förutsättningar i simuleringen definieras i Ms Excel. Kalkylbladet 
kopieras rakt av vilket innebär att Indata är en exakt kopia av excelbladet som innehåller all 
indata i användargränssnittet.   
 
Simuleringen använder även tre globala dataobjekt Alla Telefonister, Alla Köer och Alla WC. 
Dessa globala dataobjekt refererar till grupper av simuleringsobjekt av samma typ, 
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telefonister, köer och arbetsstationer. Detta används av Visual Logic för att utföra 
förändringar på ett stort antal objekt samtidigt.  

7.1.8 Fördelningar 
Utöver den färdigdefinierade exponentiella fördelningen som används för ankomstintensitet 
och samtalstid, så används även två grupper egenkomponerade fördelningar. Den första 
kategorin har till uppgift att bestämma hur de inkommande samtalen routas ut till de tre olika 
systemen. Detta är en sannolikhetsfördelning med tre olika utgångsvärden 1, 2 eller 3. Alla 
samtal med utgångsvärdet 1 routas till Nord, 2 till Mitt och 3 till Syd. Via Visual Logic 
definieras i början av varje trial hur stor sannolikheten är för fördelningen att anta respektive 
värde.  
 
Den andra kategorin egenkomponerade fördelningar används för att definiera ställtiden 
mellan varje samtal. För detta används en vanlig medelvärdesfördelning där medelvärdet 
hämtas från kalkylbladet Indata.  

7.1.9 Visual Logic 
Visual Logic används på en mängd olika ställen i simuleringen för att styra vad som ska 
hända men även för att skriva och inhämta information. Utöver den logik som förekommer i 
de olika simuleringsobjekten så används en hel del allmän logik vid specifika fördefinierade 
tidpunkter. Dessa inkluderar:  
 

• Before Reset Logic – Körs precis innan simuleringen startar om. 
• On Reset Logic – Körs när simuleringen startas om. 
• On End Trial Logic – Körs i slutet av varje trial. 

 
Before Reset Logic 
Här raderas all data som sparats i kalkylbladen i Simul8 vid tidigare trials. Vidare kopieras ny 
indata från Ms Excel till kalkylbladet Indata i Simul8.  
 
On Reset Logic 
Här används en mängd kod för att utföra alla de förändringar som har gjorts i 
användargränssnittet i Ms Excel. Data hämtas från Indata som redan kopierats till Simul8 i 
Before Reset Logic. Följande förändringar utförs: 
 

 
Warm up time 

 
Anger hur lång tid simuleringen ska köra innan resultaten börjar räknas. En 
viss uppvärmningstid är nödvändig eftersom allt är nollställt, det vill säga 
alla telefonister är tillgängliga, och alla köer är tomma i början av 
simuleringen. 
 

Simuleringstid Anger hur lång varje trial ska vara. För tjänster med hög ankomstintensitet 
krävs inte lika långa trials som för tjänster med låg ankomstintensitet för att 
få ett tillförlitligt resultat. 
 

Fördelningar Information om vilka värden de egenkomponerade fördelningarna ska ha 
hämtas från Indata. Utifrån denna information definieras tjänsternas ställtid 
och till vilket system samtalen för respektive tjänst ska routas ut. 
 

Optimering Alla köer, telefonister, arbetsstationer, växlar, inkommande 
samtalsstationer och utgående samtalsstationer som inte ska användas för 
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tillfället raderas från simuleringen. Detta minskar simuleringstiden 
dramatiskt eftersom det är sällan eller aldrig som alla potentiella tjänster 
och kombinationer används samtidigt i praktiken.  
 

Tillgänglighet Genom att använda det globala simuleringsobjektet Alla Telefonister och 
kommandot LOOPOBJECTS så letar Simul8 snabbt igenom alla 
telefonister som används i simuleringen och sätter deras tillgänglighet till 
en önskad procentsats som hämtas från Indata.  
 

Antal telefonister På samma sätt anges hur många telefonister som ska finnas i varje 
telefonistgrupp.  
 

Prioriteter Genom det globala simuleringsobjektet Alla WC och kommandot 
LOOPOBJECTS så söker Simul8 igenom alla arbetsstationer och anger den 
aktuella prioriteten i arbetsstationerna för respektive tjänst.  
 

 
On End Trial Logic 
I slutet av varje simulering beräknas resultaten genom att ta medelvärdet av alla individuella 
trials. Detta gäller alla resultat; kötider, servicegrader och telefonisternas utnyttjandegrad. 
Efteråt skickas resultaten till kalkylbladet Resultat i Ms Excel och sammanställs så att de blir 
lättöverskådliga för användaren.  

7.1.10 Användargränssnitt i Ms Excel 
Som tidigare nämnts är simuleringen uppbyggd med ett användargränssnitt i Ms Excel. 
Excelfilen som används heter Ind.xls och innehåller två flikar, Grund (bilaga 1) och Resultat 
(bilaga 2). I Grund specificeras alla indata till simuleringen, information som kopieras till 
Simul8 i början av varje simuleringsrunda. På samma sätt kopieras resultaten i slutet av varje 
simuleringsrunda från Simul8 till fliken Resultat. All tidsinformation i simuleringen anges i 
sekunder, även den totala simuleringstiden trots att den ibland kan vara flera timmar.  
 
Simuleringen går även att styra från Ms Excel, och för att detta ska fungera så krävs en del 
kodning via Visual Basic. Längst ner i fliken Grund finns fem knappar med vilkas hjälp 
simuleringen styrs och en textruta där antalet trials ska specificeras. Knapparnas funktioner 
styrs av Visual Basic, som kommunicerar direkt med Simul8.  
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Knapp 
 

 
Åtgärd 
 

• Starta simulering Startar programmet Simul8, laddar filen ”Eniro 
118118.simulering” och aktiverar funktionen 
Reset. 
 

• Reset Stänger filen ”Eniro 118118.Simulering”,  öppnar 
den på nytt och aktiverar funktionen Reset. 
 

• Kör trial Kör de antal trials som specificerats i textrutan. 
 

• Stop Stoppar den trial som pågår. 
 

• Avsluta simulering Stänger Simul8. 
 

 
Som synes så aktiveras Reset när simuleringen startas. Detta görs för att aktivera logiken i 
”Before Reset Logic” och ”On Reset Logic” som bland annat hämtar indata från Ms Excel 
och tar bort alla objekt i simuleringen som inte ska användas för tillfället. Resetknappen 
stänger simuleringsfilen, öppnar den igen och aktiverar efter det funktionen Reset. Detta görs 
för att de ändringar som gjorts i excelfilen Ind.xls ska utföras. Resetlogiken i Simul8 tar 
endast bort objekt som inte används, inga nya objekt läggs till. Därför måste filen laddas om 
på nytt för att eventuella simuleringsobjekt som inte använts i tidigare simuleringsrundor ska 
återaktiveras.  
 



 Analys         

 41 

8 Analys 
I kapitlet utvärderas och analayseras de resultat som genereras av simulatorn vid olika 
förutsättningar. Resultaten jämförs och återkopplas mot teorin.  

8.1 Simuleringsresultat 
När simuleringen körs genereras kontinuerligt nya resultat. Vart och ett av de tre 
resultatvariablerna medelväntetid, resursutnyttjning och servicenivå genererar ett medelvärde 
vid varje försök (trial). Detta medelvärde är baserat på de enskilda observationer som görs 
under försökets gång.  
 
För att få ett statistiskt säkerställt resultat utför simulatorn flera trials som tillsammans 
beräknar ett medelvärde på medelvärdet. Genom att öka antalet trials så minskar osäkerheten i 
mätningarna, vilket kan ses i bilden nedan. Grafen i mitten visar hur det uppmätta totala 
medelvärdet ändras kontinuerligt när antalet trials ökar. De två omgivande graferna visar hur 
konfidensintervallet minskar ju fler trials som utförs.  
 
I exemplet nedan beräknas hur många trials som måste utföras för att få ett värde på 
resultatvariabeln ”medelväntetid” med en precision på fem procent av medelvärdet. Detta ger 
alltså en konfidensgrad på 95%, vilket innebär att medelvärdet med 95 procents sannolikhet 
ligger mellan dessa gränser. I detta exempel med rådande förutsättningar krävs cirka 180 trials 
för att uppnå detta. Det antal trials som krävs varierar givetvis om simuleringstiden i de 
enstaka försöken ändras.  

 
Figur 8.1 Bilden visar hur säkerheten i resultatet ökar med antalet försök. 
 
Resultat från tjänster med hög samtalsintensitet kommer alltid att få en högre konfidensgrad 
än för tjänster med lägre samtalsintensitet i och med det större antalet observationer som 
genereras. Alla tjänster som används i simuleringen körs dock parallellt och samtidigt, vilket 
är nödvändigt eftersom deras resultat beror av varandra. Variabler som simuleringstid, 
uppvärmningstid och antalet trials måste därför baseras på de tjänster som har lägst 
samtalsintensitet för att alla tjänsters resultat ska vara tillförlitliga. Det innebär att tjänster 
med högre samtalsintensitet kommer att simuleras längre än vad som krävs för ett statistiskt 
säkerställt resultat, men detta är alltså oundvikligt.  
 
Det totala antalet resultatobservationer i sin tur beror helt av vilka resultat som avses. Ett visst 
resultat kan kräva 10 trials för att vara statistiskt säkerhetsställt, medan ett annat kan kräva 
hundratals. Eniro 118 118-simuleringen genererar tre olika resultattyper; medelväntetid per 
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tjänst, servicegrad per tjänst och telefonisternas utnyttjandegrad. För att fastställa 
telefonisternas utnyttjandegrad krävs långt färre observationer än för övriga resultat som 
endast avger observationer en gång per samtal, väntetiden för det specifika samtalet, 
respektive en angivelse om det specifika samtalet har klarat servicenivån eller ej. 
Telefonisternas utnyttjandegrad däremot registrerar en ny observation så fort antalet 
telefonister som jobbar för tillfället förändras, och detta sker betydligt oftare. Dock måste 
simuleringstid och antalet trials som simuleras baseras på de resultat som kräver flest 
observationer, nämligen servicegrad och medelväntetider. 
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8.2 Jämförelse med Eniro 118 118 AB:s egenutvecklade simulator 
I detta exempel jämförs simulatorn med Eniro 118 118 AB:s egenutvecklade simulator. I 
exemplet används en ankomstintensitet på 1000 samtal i timmen och en medelsamtalstid på 
50 sekunder. 16 telefonister arbetar samtidigt med att besvara samtal. Eftersom en jämförelse 
med Eniro 118 118 AB:s simulator förutsätter att endast ett system används så är 
reroutingnivåerna satta till noll, vilket är detsamma som att ta bort funktionen. Även ställtiden 
är satt till noll för att resultaten ska vara jämförbara. Om simuleringen körs tillräckligt länge 
bör alltså resultaten bli detsamma i de båda simulatorerna. Nedan kan ses att så är fallet. Med 
rådande indata kommer 79% av samtalen besvaras inom 20 sekunder, telefonisterna utnyttjas 
till 87%, och medelväntetiden är 12 sekunder. Eniros simulator är utrustad med ytterligare en 
funktion som anger hur många procent av samtalen som kommer att hamna i kö (49%) , samt 
vad medelväntetiden är för denna grupp (24 sekunder). Detta är dock inte en funktion som har 
efterfrågats i den nya simulatorn.   
 

 
Figur 7.5 Indata och resultat från Eniro 118 118 AB:s egenutvecklade simulator 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.6 Samma indata för Eniro 
118 118 Simulering 

Figur 7.7 Genererat resultat när 
simuleringen körs med de indata som 
specificerats figur 7.6 
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8.3 Jämförelse med Erlang 
Samma resultat kan alltså räknas fram matematiskt med hjälp av Erlangs C-formel.  
 
Ankomstfrekvens: 
 

 samtal per sekund 

 
 
Total trafikstyrka: 
 

 Erlang 
 
 
Trafikstyrka per telefonist (utnyttjandegrad): 
 

 
 
 
Sannolikhet att hamna i kö: 
 

 
 
 
Andelen samtal med längre kötid än 20 sekunder: 

 

 
 
 
Andelen samtal som besvaras inom 20 sekunder: 
 

  
 
Genomsnittlig kötid: 
 

 sekunder 
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8.4 Jämförelse med olika indata 
Genom att ändra förutsättningarna framgår att små ändringar i indatan ger stora skillnader i 
systemets resultat. Här framkommer det delikata problemet med att bemanna rätt på ett tydligt 
sätt. Genom att endast addera en telefonist till föregående exempel får systemet långt bättre 
prestanda. Andelen kunder som besvaras inom 20 sekunder ökar nu med 11 procentenheter 
till 90%. Medelväntetiden sjunker till 5 sekunder jämfört med tidigare 12 sekunder, samtidigt 
som telefonisternas fulla kapacitet endast används till 82%. (Eniro 118 118 AB försöker att 
aldrig överskrida en beläggningsgrad på 80%, eftersom en högre arbetsbelastning är svår att 
klara av i praktiken.) 
 
 

 
Figur 7.8 Resultatet förändras dramatiskt när en telefonist läggs till jämfört med föregående exempel. 

8.5 Jämförelse med Rerouting  
Eniro 118 118 AB använder sig som tidigare beskrivits av funktionen rerouting för att jämna 
ut belastningen mellan de tre olika systemen. I detta exempel illustreras de fördelar som 
rerouting medför. Genom att sätta upp samma förutsättningar som i föregående exempel i två 
olika system (ES_Nord och ES_Mitt) är det möjligt att observera vad som händer när de båda 
systemen börjar samverka. Vi använder alltså en ankomstfrekvens på 2000 samtal per timme 
som fördelas jämnt mellan de båda systemen. Es_Nord och Es_Mitt har 16 telefonister 
vardera och medelsamtalstiden är precis som innan 50 sekunder. För vart och ett av de båda 
systemen råder alltså samma förutsättningar som i exemplen i 7.2.1 och 7.2.2. Nu tillåts dock 
att rerouting används mellan de båda systemen vilket alltså innebär att telefonister från det 
ena systemet kan ”lånas ut” till det andra systemet vid behov och vice versa. I detta exempel 
är reroutingnivån satt till noll, vilket i praktiken innebär ett stort system med 32 telefonister i 
istället för två system med 16 telefonister vardera. I resultatet kan ses att servicegraden ökar 
till 94 % mot tidigare 79 %, samt att medelväntetiden sänks från tolv till fyra sekunder. Detta 
utan att öka den insats som krävs från telefonisterna i snitt då telefonisternas resursutnyttjning 
fortfarande är 87 %. Systemet blir alltså väldigt mycket mer effektivt med hjälp av rerouting. 
Om vi adderar ytterligare 16 telefonister och placerar dessa i system ES_Syd och ökar 
samtalsintensiteten till 3000 samtal per timme erhålls en servicegrad på 98 % och 
medelväntetiden två sekunder med samma resursutnyttjning. Resultaten ovan gäller alltså när 
reroutingnivåerna är satta till noll. I realiteten används dock högre gränser än så på grund av 
att kapaciteten systemen emellan inte är tillräckligt stor för att låta telefonister att ”byta” 
system hela tiden. En mer realistisk gränssättning brukar vara att sätta reroutingnivå 1 till tre 
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sekunder och reroutingnivå 2 till sex sekunder, en inställning som Eniro 118 118 AB ofta 
använder för 118 118-tjänsten. Då köerna i systemet sällan överstiger tre sekunder så behöver 
reroutingfunktionen endast användas för att minimera effekten av de variationer som uppstår. 
Rent resultatmässigt blir inte skillnaderna särskilt stora jämfört med att nollställa 
reroutinggränserna. Servicegraden blir densamma så länge den valda aktuella servicetiden 
som resultatet baseras på överstiger sex sekunder, vilket den alltid gör i Eniro 118 118 AB:s 
fall. Även i detta fall kommer alltså 94 % av samtalen att besvaras inom 20 sekunder tack 
vare det faktum att i samma ögonblick ett samtal har köat i 3 sekunder så kan det besvaras av 
telefonister i andra system. Vad som däremot försämras marginellt är medelväntetiden som 
höjs till fem sekunder mot tidigare fyra.  
 
 

 
Figur 7.9  Resultat med rerouting för två respektive tre system med nollställda reroutinggränser. 
 

 
Figur 7.10 Resultat med rerouting för två system där reroutingnivå 1 är satt till tre sekunder och 
reroutingnivå 2 till sex sekunder.  
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8.6 Validering 
För att validera att simuleringen fungerar som den ska och uppvisar tillförlitliga resultat har i 
första hand Eniro 118 118 AB:s tidigare simulator använts. Trots att simulatorn endast kan 
hantera ett system så har den möjliggjort att en mängd olika tester har kunnat utföras. Denna 
baserar sina resultat på Erlangs formler som är specifikt utvecklade för att hantera kösystem 
inom telefonisystem. Det innebär att om tillräckligt många trials körs i simuleringen så ska 
resultatet hamna väldigt nära Eniro-simulatorns resultat. Detta hjälpmedel underlättade stort 
för undertecknad vid valideringsarbetet genom att det därmed gick att undvika att behöva 
räkna ut varje resultat med hjälp av formler. Detta skulle bli väldigt tidskrävande då en stor 
mängd olika tester har genomförts. Vidare kan simuleringen hantera flera olika tjänster 
samtidigt med olika prioriteter sinsemellan vilket skulle bli problematiskt att räkna på med 
formler.  
 
Dock hanterar Eniro 118 118 AB:s egenutvecklade simulator endast ett system, mot 
verklighetens tre system. För att validera mer komplexa simuleringar krävs därför ett annat 
tillvägagångssätt. Detta har lösts genom att ge Trafiktornet i Sundsvall tillgång till simulatorn 
och belägga en stor del av testningen där. Genom erfarenheter och historiska data kan de 
snabbt avgöra om valda simuleringsscenarion stämmer överens med verkligheten. På detta 
sätt upptäcks även mindre synliga fel vilket har kunnat rapporteras direkt till undertecknad för 
åtgärdande.  
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9 Diskussion och rekommendationer 
I kapitlet presenteras de tankar som författaren har kring arbetet och dess resultat. Vidare 
ges rekommendationer för lämpliga ingångsvariabler i simulatorn. 

9.1 Diskussion 
Användargränssnittet i Ms Excel har utformats för att det ska vara så enkelt som möjligt för 
olika användare att kunna använda simulatorn utan några tidigare förkunskaper om 
simulering. Dock krävs en viss statistisk förståelse för att kunna analysera de resultat som 
genereras i samband med simuleringar. Det är svårt att ge generella råd gällande 
simuleringstid, uppvärmningstid och antalet trials eftersom detta beror helt på vilka tjänster 
som används för tillfället, samt tjänsternas samtalsintensitet.  
 
Systemets indata i form av samtal per minut och samtalslängd varierar hela tiden och Eniro 
118 118 AB utför sin bemanning på kvartsbasis. Samtalsintensiteten under varje kvart är dock 
självklart inte lika statisk utan varierar hela tiden. Detta har dock bortsetts ifrån i 
simuleringen, istället får ett förväntat medelvärde under den aktuella kvarten användas som 
indata. Eftersom Eniro 118 118 AB bemannar efter prognoser som är baserade på kvartsdata 
så får detta anses vara fullt tillräckligt även i simuleringen. 
 
För att framtidssäkra arbetet har som beskrivits en utförlig manual utarbetats. Om systemet 
förändras i framtiden ska denna fungera som ett hjälpmedel för Eniro 118 118 AB att förstå 
hur simuleringen är uppbyggd på detaljnivå för att därmed på egen hand kunna utföra de 
modifikationer som krävs. Nuvarande simuleringsmodell är anpassad för att i största möjliga 
mån kunna hantera eventuella framtida systemförändringar för att undvika manuellt arbete 
från företaget så långt detta är möjligt. Exempelvis innehåller simuleringen långt fler tjänster 
och telefonistkombinationer (OG-nummer) än vad som används av systemet idag. Via 
användargränssnittet i Ms Excel är det möjligt att ändra parametrar som reroutinggränser, 
ställtider, hur många system som ska användas mm. Reroutingfunktionen går även att ta bort 
helt om så önskas.  
 
Simuleringen är konstruerad för att kunna hantera eventuella framtida förändringar i systemet. 
Det är inte troligt att Eniro 118 118 AB förändrar sitt system till den grad att simuleringen 
inte längre är användbar. För att detta ska ske måste företaget göra systemet mer komplicerat, 
eller ändra hela uppbyggnaden i grunden. Trenden går snarare går mot att förenkla och 
standardisera funktioner i högre grad, vilket dagens simulator bör klara av. Tekniska framsteg 
borgar snarare för ett scenario där dagens tre system reduceras till ett gemensamt system, 
även om det inte finns några planer för detta i dagsläget. Skulle däremot Eniro 118 118 AB 
börja mäta sina resultat på ett annorlunda sätt i framtiden, d.v.s. ändra de resultatvariabler som 
används idag, så är detta något som måste justeras manuellt. 
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9.2 Rekommendationer 
Vid varje trial genereras ett medelvärde på resultatvariabeln. I resultatet från flera trials så tas 
medelvärdet från respektive trial och bildar ett ”medelvärde på medelvärdet”. På detta sätt fås 
ett resultat som i slutändan kräver ett färre totalt antal resultatobservationer för att vara 
statistiskt säkerställt, jämfört med att endast köra en lång trial. 
 
Generellt gäller att ju kortare simuleringstid som används, desto fler trials krävs för att få ett 
tillförlitligt resultat, längre simuleringstid genererar flera observationer, varför det i detta fall 
inte behövs lika många trials. Genom försök har undertecknad kommit fram till att en lämplig 
uppvärmningstid på två timmar är lämplig för att alla tjänster ska hinna nå stabilt tillstånd 
innan resultatdata börjar registreras. Simul8 Corporations rekommendation är att simulera 
samma tid i simuleringssystemet som den tid som avses i det system som simuleras. I detta 
fall skulle det innebära att simuleringstiden, det vill säga den tid där resultatdata samlas in, 
skulle vara en kvart i simuleringssystemet eftersom Eniro 118 118 AB bemannar på 
kvartsbasis. Detta skulle innebära att i varje simuleringsrunda så simuleras totalt 120 + 15 
minuter, varav endast de sista 15 minuterna räknas i resultatet. Detta blir självklart väldigt 
ineffektivt då endast en niondel av den totala simuleringstiden genererar resultatdata. 
Resultatet kan även bli missvisande för tjänster med låg ankomstintensitet då det låga antalet 
samtal som hinner äntra systemet under 15 minuter leder till få observationer. Ett medelvärde 
på resultatet genereras förvisso, men med mycket vida konfidensintervall.  
 
Genom försök har undertecknad kommit fram till att en simuleringstid på cirka 10 timmar ger 
de mest effektiva simuleringsresultaten för Eniro 118 118 AB:s tjänster med rådande 
ankomstintensiteter. Detta genom att jämföra det totala antalet trials som krävs för att få ett 
statistiskt säkerställt resultat inom en 95% konfidensgrad vid olika simuleringstider. Vid 
försöken genereras ett visst antal resultatobservationer vid varje försök, som sedan kan 
jämföras med varandra. Det är det totala antalet observationer som bestämmer hur lång tid 
simuleringsförsöket tar att genomföra i praktiken, att simulera en timmes trafik för en tjänst 
med hög ankomstintensitet tar exempelvis längre tid än att simulera en tjänst med låg 
ankomstintensitet med samma simuleringstid.  
 
Längre simuleringstider per trial leder till att antalet trials som krävs minskar, vid 
simuleringstider längre än 10 timmar så minskar antalet trials ytterligare. Nu leder dock 
bristen av oberoende observationer från många trials att det totala antalet observationer som 
krävs för ett statistiskt säkerställt resultat ökar igen (Figur 8.1). 
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Figur 8.1 En jämförelse av det totala antalet resultatobservationer som krävs för att generera ett 
statistiskt säkerställt resultat vid olika simuleringstider. 
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9.3 Framtid 
Möjligheterna i simuleringsprogramvaran är enorma och det finns därmed stora möjligheter 
att utveckla simuleringsmodellen om så önskas. Den begränsande faktorn i detta arbete har 
varit tid. Simuleringen klarar visserligen av allt det som önskades av företaget från början, 
däremot är det framförallt två funktioner som undertecknad ser som särskilt intressanta att 
undersöka vidare. 
 
I dagens simuleringsmodell genereras ankomstdata via fördefinierade statistiska fördelningar. 
Medeltiden mellan inkommande samtal baseras på en exponentialfördelning, där användaren 
anger ett medelvärde för tiden mellan inkommande samtal. Simul8 kan dock hämta valfri typ 
av data direkt från exempelvis kalkylblad i Ms Excel. Eniro 118 118 AB bokför statistik över 
alla samtal som äntrar systemet för respektive tjänst i form av exempelvis ankomsttidpunkt 
och samtalstid. Med hjälp av denna information är det följaktligen möjligt för Simul8 att läsa 
av reella data direkt från Ms Excel från den trafik som faktiskt har gått igenom systemet. Det 
är alltså möjligt att simulera föregående dag, vecka eller vad som önskas med exakt samma 
ingångsdata som i det verkliga systemet fast med olika bemanningskombinationer, vilket kan 
ge värdefulla lärdomar inför framtida planering. I en simuleringsmiljö är det möjligt att testa 
nya scenarion på ett helt annat sätt än när systemet körs skarpt genom att våga testa nya 
teorier och ”ta ut svängarna”. Misstag i bemanningsarbetet kan bli väldigt kostsamma när 
systemet körs skarpt, vilket kan leda till ett säkerhetstänk som hindrar vidare utveckling och 
effektivisering.  
 
På samma sätt skapas förutsättningar att utnyttja prognosdata för att simulera nästkommande 
dag, eller vecka, vilket borde vara mycket användbart om gränssnittet för att göra detta är 
snabbt och användarvänligt. Detta skulle ge en möjlighet att provköra olika 
bemanningsscenarion för nästkommande dag i en säker miljö innan planeringen sker. 
Resultatens tillförlitlighet är självklart en direkt avspegling av kvalitén hos det prognosdata 
som simuleringen baseras på, men så är fallet även i det riktiga systemet. Generellt sätt är de 
prognoser som görs väldigt tillförlitliga, felmarginalen är vanligtvis inte större än någon 
enstaka procent. 
  
Att simulera verkliga data under en längre tid förutsätter dock möjligheten att kontinuerligt 
kunna ändra det antal telefonister som finns tillgängliga för arbete. Detta skulle dock kräva ett 
helt nytt interface och schemaläggningsfunktioner för telefonisterna på kvartsbasis, vilket 
alltså är något som Eniro 118 118 AB måste utveckla om ovanstående funktioner ska bli 
möjliga att realisera.  
 
Slutligen bör nämnas att flöden av olika slag förekommer i så gott som alla organisationer. 
Där så är fallet finns troligtvis även potential  för förbättring och effektivisering, vilket 
innebär att den potentiella nyttan av simuleringsprogramvaror torde vara enorm. Genrellt 
används simuleringsprogramvaror inom den tillverkande industrin för att simulera materiella 
flöden. Detta arbete visar att det lika gärna kan användas i tjänsteföretag som Eniro. Även om 
den specifika simuleringsmodellen inte är överförbar till ett annat företag, så går det att 
använda samma metod. Detta är en möjlighet som är värd att se över för alla företag som 
ämnar att effektivisera sina processer, hur de än må se ut.  
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Bilaga 1. Excelinterface indata 
Här specificeras all indata innan simuleringen startas. Simuleringen styrs av knapparna längst 
ned. 
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Bilaga 2. Excelinterface resultat 
Här presenteras resultaten efter simuleringen är färdig. En procentsats beskriver 
resursutnyttjningen för respektive telefonistgrupp och tjänsternas servicegrad. Vidare 
presenteras medelväntetiden för varje tjänst, det vill säga genomsnittlig kötid. 
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Bilaga 3. Simulering översiktsbild 
Schematisk bild över hela simuleringen med alla tre system och hela kedjan från inkommande 
till utgående samtal.  
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Bilaga 4. Simulering översiktsbild 2 
Hela systemet med samtliga routningsalternativ, pilarna visar samtliga möjliga rutter för 
samtalen hos alla tjänster. 
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Bilaga 5.  SWOT-analys 
SWOT-analysen är en nulägesanalys som kartlägger de inre och yttre förutsättningar som kan 
komma att påverka projektets genomförande. Denna delas upp i styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är interna faktorer, medan möjligheter och hot är 
yttre faktorer som inte går att påverka. 
Styrkor 
 
Goda kunskaper inom ämnet 
 
Bra kontakter och möjlighet till nära 
samarbete med personal på företaget 
 
Stort engagemang från mig 
 
Stort engagemang från företaget 
 

Svagheter 
 

D. Endast en person utför arbetet vilket kan leda till 
ensidiga tankar och beslut 

 
E. Bristfälliga förkunskaper gällande 

simuleringsprogramvara 
 

Möjligheter 
 
Minskande trafik och större konkurrens 
kräver optimeringar i högre grad 
 
Fler nya tjänster försvårar planeringen  
ytterligare 
 

Hot 
 

F. Höga resekostnader till följd av nödvändiga resor 
mellan Stockholm och Sundsvall. 

 
Efter att svagheter och hot identifierats är det viktigt att ha en plan av åtgärder för att möta 
dessa.  
 
Svagheter / Hot Åtgärd 
A) Tack vare stort engagemang från företaget, samt att arbetet sker på plats finns stora 

möjligheter att få direkt hjälp och tips från handledare på företaget. Möjligheten att 
bolla idéer med andra på företaget är därmed stor. 

B) Väldigt mycket information finns att erhålla på mjukvaruföretagens hemsidor. Stor 
allmän datorvana underlättar arbetet. Möjlighet till viss assistans finns att erhålla från 
Torbjörn Ilar, universitetsadjunkt på LTU som har gedigen erfarenhet av simulering. 

C) Eniro 118 118 AB står för resekostnader så länge dessa sker på ett ekonomiskt sätt. 
För att minimera hotell- och resekostnader har möjlighet ordnats till tillfälligt boende 
hos personal på Trafiktornet i Sundsvall. 

 



 Bilagor         

 60 

Bilaga 6. WBS (Work Breakdown Structure) 
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Bilaga 7. Milstolpeplan 
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Bilaga 8. Dokumentation och manual tillhörande Eniro 
118 118 AB 

 
 
 
 

Dokumentation simulering 
Grundkoncept, uppbyggnad och 
inställningar 

 

 
 
 
 
 
 
Tillhör 
Eniro 118118 AB 
 
 
2009-12-04 
 
 
Utfärdat av 
Robert Ahlström 



 Bilagor         

 I 

 

 

Innehållsförteckning 
1	  BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 

2	  GRUNDKONCEPT	  SIMUL8 ........................................................................................................................ 2 
2.1	  SIMULERINGSOBJEKT ................................................................................................................................... 2 
WORK	  ITEMS	  (ARBETSOBJEKT).............................................................................................................................................2 
WORK	  ENTRY	  POINTS..............................................................................................................................................................2 
STORAGE	  BINS	  (KÖER) ............................................................................................................................................................2 
WORKCENTERS	  (ARBETSSTATIONER) .................................................................................................................................2 
RESOURCES	  (RESURSER) ........................................................................................................................................................3 
WORK	  EXIT	  POINTS..................................................................................................................................................................3 
ROUTE	  ARROWS	  (ROUTEPILAR) ............................................................................................................................................3 
2.2	  VISUAL	  LOGIC ............................................................................................................................................... 3 
2.3	  LABELS .......................................................................................................................................................... 3 
2.4	  GLOBAL	  DATA	  ITEMS	  (GLOBALA	  DATAOBJEKT) ........................................................................................ 4 
2.4.1	  KALKYLBLAD..................................................................................................................................................................4 
2.4.2	  GLOBALA	  SIMULERINGSOBJEKT..................................................................................................................................4 
2.5	  DISTRIBUTIONS	  (FÖRDELNINGAR).............................................................................................................. 5 

3	  ENIRO	  118	  118	  SIMULERING .................................................................................................................. 6 
3.1	  GRUNDSTRUKTUR ........................................................................................................................................ 6 
3.2	  INKOMMANDE	  SAMTAL	  OCH	  LABELS............................................................................................................ 6 
3.3	  KÖER ............................................................................................................................................................. 7 
3.4	  VÄXLAR ......................................................................................................................................................... 9 
3.5	  ARBETSSTATIONER	  OCH	  TELEFONISTER...................................................................................................11 
3.6	  KALKYLBLAD	  OCH	  GLOBALA	  SIMULERINGSOBJEKT ..................................................................................12 
3.7	  FÖRDELNINGAR ..........................................................................................................................................13 
3.8	  VISUAL	  LOGIC .............................................................................................................................................13 
3.9	  ANVÄNDARGRÄNSSNITT	  I	  EXCEL ...............................................................................................................17 
3.10	  SÄKERHET ................................................................................................................................................18 



 Bilagor         

 1 

 

1 Bakgrund 
Detta dokument syftar till att redogöra för hur simuleringen i programmet Simul8 är 
uppbyggt. Detta för att skapa förståelse för berörda parter i hur programmet fungerar för att i 
framtiden kunna utföra ändringar eller uppdateringar om behov skulle finnas. Dels behandlas 
hur programmet Simul8 fungerar, men även i detalj hur den specifika simuleringen är 
uppbyggd.   
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2 Grundkoncept Simul8 
Simul8 är ett lättöverskådligt program där det är relativt lätt att skapa enklare simuleringar. 
Programmet har ett grafiskt gränssnitt som är användarvänligt och att bygga en enkel 
simulering tar inte mer än några minuter. Konceptet går ut på att man sätter ut arbetsstationer 
av olika slag som man sedan drar routepilar mellan för att klargöra hur flödet för den typ av 
arbetsobjekt man använder (i detta fall samtal) ska gå. Det går att simulera i stort sett alla 
typer av flöden med Simul8, det fungerar lika bra att konstruera en simulering för exempelvis 
samtalen i ett callcenter som för produktionsflödet i en fabrik. Nedan följer en övergripande 
genomgång av hur Simul8 fungerar och hur det är uppbyggt. 
 

2.1 Simuleringsobjekt 
 
Simuleringarna i Simul8 byggs upp genom att sätta ut olika typer av objekt i anslutning till 
varandra för att på det sättet skapa ett flöde. Nedan följer en beskrivning av dessa. För 
tydlighetens skull anges simuleringsobjektens engelska term, så som den skrivs i Simul8 i 
rubrikerna. I den löpande texten används svenska översättningar som ses inom parentes efter 
den engelska termen.  

Work items (arbetsobjekt) 
Arbetsobjekten symboliserar de föremål på vilket arbete utförs i den organisation som 
simuleras. I en fabrik skulle detta innebära produkter och i ett callcenter själva samtalen.  

Work entry points 
Här skapas arbetsobjekten för att sedan föras vidare ut i simuleringen. Vidare specificeras 
med vilken frekvens dessa arbetsobjekt ska skickas. Detta genom att ange en medelväntetid 
mellan inkommande objekt, samt vilken statistisk fördelning som dessa ska baseras på. Här 
specificeras även hur objekten ska routas ut vidare i simuleringen, alltså vilken väg objektet 
skall ta. Om arbetsobjekten har flera potentiella vägar att ta så måste discipliner fastställas för 
var objekten ska ta vägen.  

Storage bins (köer) 
Här lagras eller köar arbetsobjekten i väntan på att en arbetsstation (se nedan, Workcenters) 
eller en resurs (senedan, Resources) ska bli ledig. Det går att göra en rad inställningar för att 
klargöra hur arbetsobjekten ska behandlas och prioriteras när de hamnar i en kö. Köerna 
routar inte ut eller in objekt på samma sätt som andra stationer gör, utan är passiva och väntar 
på att en annan station ska ”dra ut” eller ”putta in” ett arbetsobjekt.   

Workcenters (arbetsstationer) 
I arbetsstationerna sker själva processeringen av arbetsobjekten. Arbetet som utförs här tar 
oftast en viss tid och det krävs vanligtvis en eller flera resurser (se nedan, Resources) för att 
utföra arbetet.  Här specificeras den genomsnittliga arbetstiden och vilken statistisk fördelning 
denna följer. Om arbetsobjekten i en arbetsstation kan komma från flera håll så måste rutiner 
för hur dessa ska routas in bestämmas. Samma sak gäller när objekten ska lämna en 
arbetsstation. Vidare kan alla arbetsstationer dupliceras till valfritt antal, vilket är väldigt 
effektivt när man använder sig av flera arbetsstationer med samma funktion.  
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Resources (resurser) 
Resurser förekommer oftast i form av arbetskraft och används vid arbetsstationer för att utföra 
själva arbetet på arbetsobjekten. Arbetsstationer utgör en maskin, dator eller liknande, medan 
resurser utgör personal som utför arbete vid arbetsstationen. Resurser kan precis som 
arbetsstationer dupliceras (och även grupperas) för att effektivisera simuleringsbyggandet och 
för att minimera antalet objekt i simuleringen. I verkligheten är sällan resurser tillgängliga till 
hundra procent och det finns avancerade inställningsalternativ för att beskriva resursernas 
tillgänglighetsmönster. Antingen sätts bara en procentsats för deras tillgänglighet, eller så kan 
man använda mer avancerade alternativ med raster eller skift. Om en resurs måste förflytta sig 
mellan olika arbetsstationer kan även tidsåtgången för detta specificeras i detalj.   
 
I vissa situationer kan en viss resurs finnas tillgänglig för flera olika arbetsstationer samtidigt. 
För att bestämma var resursen ska ta vägen så kan varje arbetsstation tillsättas en viss 
prioritet. Resursen går då i första hand till en arbetsstation med hög prioritet.  
 

Work exit points 
Här lämnar de färdiga arbetsobjekten simuleringen. Om så önskas kan detaljerade data för 
varje arbetsobjekt samlas in och kategoriseras med avseende på hur länge de har existerat i 
simuleringen.   
 

Route arrows (routepilar) 
Dessa routepilar dras mellan arbetsstationer för att bestämma arbetsobjektens väg genom 
simuleringen. Routepilarna kan även innehålla tidsinformation som anger hur lång tid det tar 
för arbetsobjekten att färdas pilens sträcka.  
 
 

2.2 Visual Logic 
Visual Logic är Simul8:s eget programmeringsspråk som tillåter användaren att beskriva 
exakt hur simuleringen ska agera. Detta är ofta nödvändigt när komplexa operationer ska 
simuleras för att kunna åstadkomma en korrekt avbild av verkligheten. Visual Logic skiljer 
sig från vanlig programmering genom användandet av ”steg för steg” -logik, vilket innebär att 
den kod som är tillgänglig i den specifika raden kommer upp som valalternativ. Alltså, 
användaren ser vilka kodalternativ som finns tillgängliga och det uppdateras kontinuerligt allt 
eftersom ny kod skrivs in. Är koden felaktig markeras den i rött. Det innebär att kodföljden 
aldrig behöver bli fel.  
 
 

2.3 Labels 
Labels innehåller information av olika slag som binds till arbetsobjekten. Varje arbetsobjekt 
kan innehålla information från flera olika labels, vilka även kan ändras under simuleringens 
gång. Denna information går sedan att använda på en mängd olika sätt för att styra 
förutsättningar i simuleringen. I arbetsstationerna finns alternativ för vad som ska hända med 
arbetsobjekten beroende på informationen i ett visst label. Detta kan även styras med hjälp av 
Visual Logic.  
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Om exempelvis kötiderna i ett sjukhus ska simuleras och där patienterna är själva 
arbetsobjekten så kan man sätta ett label ”sjukdom” på varje patient. I Work entry points får 
varje patient ett speciellt nummer tilldelat sitt ”sjukdomslabel” där de olika numren motsvarar 
en viss sjukdom. Denna information kan sedan användas för att bestämma var patienten ska ta 
vägen i simuleringen, hur lång tid patienten behöver behandlas, hur patienterna ska prioriteras 
inbördes, mm.  
 
Det finns även special-labels som t.ex. ”WORK TIME” och ”WAIT TIME” som kan vara 
väldigt användbara. Dessa två övervakar hur lång tid arbetsobjekten befinner sig i en 
arbetsstation, respektive i en kö. Dessa special-labels är väldigt användbara när resultaten ska 
summeras och beskrivs mer utförligt under rubrik ”3. Eniro 118 118 Simulering”.  
 

2.4 Global Data Items (globala dataobjekt) 
I ”Information store” visas alla globala dataobjekt. Med globala, i detta fall, menas att de 
alltid har samma värde oberoende av var i simuleringen de används, till skillnad från t.ex. 
labels som kan ha olika värden beroende på vilket arbetsobjekt som avses. 
 

2.4.1 Kalkylblad 
Kalkylblad är en typ av globalt dataobjekt som är väldigt användbart för att lagra stora 
mängder information som kan komma att används i simuleringen. Data från kalkylbladen kan 
användas som referens för alla objekt i simuleringen, antingen genom att hämta från eller att 
skriva data till kalkylbladen. Exempelvis kan all indata definieras i kalkylblad varpå 
arbetsstationer med hjälp av Visual Logic läser av datat vid valda tidpunkter. På samma sätt 
kan resultat skickas åt andra hållet, från arbetsstationer till ett kalkylblad. Informationen blir 
då väldigt lätthanterlig eftersom det går att definiera på överskådligt sätt i kalkylbladet precis 
hur datat ska presenteras.  
 
När Simul8 kommunicerar med Excel genom Visual Basic är kalkylblad särskilt användbara. 
Genom kodning i Visual Logic kan indata och utdata i början och i slutet av varje 
simuleringsrunda kopieras mellan Excel och kalkylblad i Simul8. Eftersom programmen på 
detta sätt endast behöver kommunicera med varandra i början och i slutet av varje 
simuleringsrunda så förhindras att simuleringen saktas ned.  
 

2.4.2 Globala simuleringsobjekt 
Det går även att skapa globala simuleringsobjekt som refererar till alla de simuleringsobjekt 
av samma typ som används i simuleringen. Man kan till exempel skapa ett globalt 
simuleringsobjekt som heter ”Alla köer” som refererar till alla köer i simuleringen. Genom att 
utföra ändringar på detta globala simuleringsobjekt så utförs samma ändringar på alla köer i 
simuleringen, det vill säga alla objekt som ingår i undergruppen köer. Detta är väldigt 
användbart tillsammans med Visual Logic då en förändring kan utföras på flera objekt av 
samma typ med hjälp av endast ett kommando.  
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2.5 Distributions (fördelningar) 
Fördelningar utgör en viktig roll i simuleringen för att åstadkomma de statistiska 
tidsvariationer som existerar i verklighetens system. Det finns en rad fördefinierade 
fördelningar att välja mellan men det går även att skapa egna fördelningar för specifika 
ändamål. 
 
 
2.6 Result Manager (resultathanteraren) 
Resultathanteraren är ett verktyg som underlättar hanteringen av de resultat som genereras i 
samband med simuleringar. Genom att samla de resultat som anses vara viktiga på ett ställe så 
får man en bättre överblick, möjlighet att spåra förändringar i resultaten gentemot tidigare 
simuleringar, samt möjlighet att summera medelvärdet av flertalet trials. Alla resultat i Simul8 
går att addera till resultathanteraren, utöver detta kan även specifika celler i Simul8:s 
kalkylblad adderas och därmed övervakas med samma metod. 
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3 Eniro 118 118 Simulering 

3.1 Grundstruktur 
Simuleringen är uppdelad i de tre olika systemen Nord, Mitt och Syd precis som 
verklighetens 118 118-system. De tre systemen är uppbyggda exakt likadant och innehåller 
alla tjänsterna 118 118, 118 119, 118 228, Väckning beställ, Väckning utför, Texttelefon, 
Svara, Kundtjänst, Supersök samt fyra stycken valfria alternativ (Ny1, Ny2 Ny3 och Ny4) för 
framtida bruk. Vidare har varje system tio olika tillgängliga kombinationsval (OG:n), varje 
kombination med valfritt antal telefonister.  
 
Nord, Mitt och Syd har alla sina egna kösystem som är relativt komplexa beroende på 
118 118:s rerouting-funktion. Reroutingen är konstruerad aningen annorlunda än i 
verklighetens system, i simuleringen flyttas nämligen samtalen till skillnad från det riktiga 
systemet där telefonisterna flyttas. Det beror på att den komplexa logiken som skulle krävas 
för att specificera detta inte är möjlig att för varje enskild telefonist i simuleringen. Rerouting 
är däremot möjlig att åstadkomma med användandet av flera köer, detta ger i slutändan 
samma resultat.  
 
Samtalen äntrar simuleringen i någon av de 13 Work entry points som representerar de olika 
tjänsterna. Efter detta routas samtalen vidare till någon av köerna i Nord, Mitt eller Syd för att 
därefter slussas vidare till en arbetsstation så fort någon telefonist blir ledig. Samtalen 
bearbetas och skickas sedan vidare till tjänstens Work Exit Point där samtalet slutligen lämnar 
simuleringen.  
 
Varje tjänst har sin egen uppsättning av köer, totalt finns sju köer för varje tjänst. I första 
skedet routas samtalet ut från sin Work Entry Point till någon av köerna i kategori ett, det vill 
säga till Kö 1 i antingen Nord, Syd eller i Mitt. På denna nivå kan det ej ske någon rerouting 
mellan systemen.  
 
 

3.2 Inkommande samtal och labels 
Det finns 13 Work Entry Points, en för varje tjänst. Dessa är döpta till Ink 118 118, Ink 
118 228 och så vidare. Tiden mellan ankomst för samtalen hämtas från kalkylbladet ”Indata” 
vilket kan ses under rutan ”Inter arrival times” i ”Work Entry Point Properties”. Ink 118 118 
hämtar information från kalkylbladet ”Indata” i rutan ”Indata[2,15], Ink 118 228 från 
”Indata[3,15]” och så vidare. [2,15] står för kolumn 2 och rad 15 i det aktuella kalkylbladet. 
Fördelningen är exponentiell och sätts i rutan ”Distribution”.  
 
I menyn ”Routing out” i ”Work Entry Point Properties” bestäms till vilka köer samtalen 
routas ut. Från alla Work Entry Points kan samtalen routas till Kö 1 Nord X, Kö 1 Mitt X och 
Kö 1 Syd X, där X representerar den aktuella tjänsten. De valbara köerna syns i rutan till 
höger medan vilken disciplin som ska användas för routingen väljs i menyn till vänster. Eniro 
118 118 Simulering använder en procentuell routing mellan Nord, Mitt och Syd som måste 
sättas via ett label istället för alternativet ”Percent”. Detta eftersom procentsatsen i ”Percent” 
endast kan ändras manuellt.  Således måste alltså ett Label användas och i detta fall används 
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label ”Product Type” som innehåller information om hur stor procentandel av samtalen som 
ska routas till Nord, Mitt och Syd för respektive tjänst.  
 
I menyn ”Label Actions” sätts egenskaper för de olika labels som är kopplade till de 
arbetsobjekt som skapats i aktuellt Work Entry Point. Totalt används sex olika labels i 
simuleringen; Product Type, Reroutingnivå 1,Reroutingnivå 2, WORK TYPE, WORK TIME 
och WAIT TIME. Varje arbetsobjekt som skapas innehåller samtliga sex labels redan från 
början, dock har dessa inget värde förrän någon aktion utförs för att bestämma detta värde. 
Under ”Label Action” finns ett antal val för hur värdet på dessa labels ska bestämmas.  
 

• Product Type – Är satt till att kopiera värdet från de egenkomponerade fördelningarna 
”Distr 118 118”, ”Distr 118 228” (se vidare 3.7 Fördelningar) och så vidare beroende 
på vilken tjänst som avses.  Det innebär att detta label kommer att innehålla 
information om med vilka procentsatser samtalen ska routas ut till Nord, Mitt och Syd. 
Denna information används sedan i ”Routing Out”-menyn som tidigare beskrivits.  

 
• WORK TYPE – Ett speciallabel som är inbyggt i Simul8 som tillsammans med två 

andra speciallabels, WORK TIME och WAIT TIME är användbart för att samla 
resultat. Med hjälp av dessa övervakas all tid som arbetsobjekt spenderar i köer 
respektive i arbete. I ”Ink 118 118” sätts WORK TYPE till 1, i ”Ink 118 228” till 2 
och så vidare. Det är alltså WORK TIME och WAIT TIME som används för att 
övervaka tiden och WORK TYPE som bestämmer hur resultaten ska sorteras, i detta 
fall med avseende på tjänst. Genom kommandot ”Result by worktype” kan sedan 
information om medelarbetstid och medelväntetid erhållas från varje specifik tjänst.  

 
• Reroutingnivå 1 & 2 – Två olika labels som innehåller information om efter hur lång 

tid ett samtal ska kunna reroutas på de två olika reroutingnivåerna. Själva reroutingen 
sker inte här, utan senare i köerna, men labelvärdet sätts här. Till skillnad från övriga 
labels så sätts värdet genom Visual Logic via Visual Logic-knappen. Detta genom att 
kopiera information från kalkylbladet ”Indata” genom kommandot ”SET 
Reroutingnivå 1 = Indata[k,r], där k (kolumn) och r (rad) varierar med de olika 
tjänsterna.  

 
Utöver ovanstående labels används tidigare nämnda WORK TIME och WAIT TIME. Dessa 
två labels aktiveras på egen hand när arbetsobjektet skapas och börjar genast övervaka kötid 
respektive arbetstid. Det behöver således inte anges några specifika värden för dessa labels.   

 

3.3 Köer 
 
Förklaring 
Varje tjänst har sin egen uppsättning köer, sju till antalet för varje tjänst. Anledningen till det 
höga antalet är att systemets rerouting simuleras i köerna. Olika regler gäller för varje kö och 
samtalen ”hoppar” mellan köerna enligt förutbestämda regler. Köerna är indelade i tre nivåer, 
’Kö 1’, ’Kö 2’ och ’Kö alla’. De tre olika systemen Nord, Mitt och Syd har alla varsin ’Kö 1’ 
och ’Kö 2, medan det endast finns en ’Kö alla’ per tjänst som är gemensam för alla tre 
systemen.  
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Utöver detta finns ytterligare en typ av köer vars enda syfte är att reglera medelväntetiden 
som systemet räknar ut. Dessa är benämnda till ’Kö Sist’ och är placerade i anslutning till 
växlarna. Deras funktion beskrivs utförligare under avsnittet Växlar.  
 
Initialt routas ett samtal till ’Kö 1’ i något av systemen. Om samtalet inte har besvarats inom 
en viss tid som bestäms av ”Reroutingnivå 1” kommer samtalet att flyttas till ’Kö 2’ i samma 
system. Om samtalet förblir obesvarat till dess att ”Reroutingnivå 2” nås, flyttas samtalet till 
’Kö alla’ (Se figur 1). 
 

 
Figur 1. Schematisk bild av kösystemet för en tjänst. Routepilarna visar potentiella vägar samtalen kan ta 
genom kösystemet. De tjocka pilarna visar hur samtalen reroutas. 
 
 
Samtalen flyttas alltså mellan köerna, men det är växlarna som sätter regler för vilket samtal 
som ska besvaras. (Köerna försöker aldrig att aktivt förflytta samtal till växlarna utan är helt 
passiva. Det är istället växlarna som routar in samtal när det finns lediga telefonister.) Alla tre 
växlar söker alltid efter samtal i ’Kö Alla’ i första hand, eftersom de är dessa samtal som 
väntat längst. Är ’Kö Alla’ tom så letar växlarna i ’Kö 2’ i det egna systemet. Om även denna 
kö är tom kollar växeln om det finns några samtal i någon av de andra två systemens ’Kö 2’.  
Om detta inte är fallet så finns inget samtal som har väntat längre än Reroutingnivå 1 och 
samtal tas från Kö 1 i det egna systemet.  
 
 
Inställningar 
 
Kö 1  
Under propertiesfliken finns Shelf Life-funktionen som används för att ange efter hur lång tid 
ett samtal ”blir gammalt” och ska förflyttas någon annanstans. För att erhålla denna 
information används label ”Reroutingnivå 1” som fastställdes i Work Entry Point. Detta 
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innebär att samtalen som finns i kön innehåller information via sitt label om hur länge de ska 
stanna i kön innan de skickas vidare.  
 
Vad som ska hända med samtalen när Shelf Life har uppnåtts anges i fliken Visual Logic 
under knappen ”VL On Expire”. Koden som används är: ”Move Work Item To Kö 2 [X]” där 
X anger vilket system som samtalet ska flyttas inom samt vilken tjänst som avses. I ”Kö 1 
Nord 118 118” lyder alltså denna kod: ”Move Work Item To Kö 2 Nord 118 118”.  
 
Kö 2 
Inställningarna är i stort sett likadana som i Kö 1, förutom att i Shelf Life så används label 
”Reroutingnivå 2” istället för att avgöra när samtalen ska flyttas. I ”VL On Expire” är koden 
”Move Work Item To Kö Alla [X]”, där X är anger tjänst. 
 
Kö alla 
Kö alla innehåller inga speciella inställningar eftersom detta är den sista kön, inga samtal 
förflyttas härifrån förutom när de hämtas från växeln. 
 
Kö sist 
I Kö sist finns inga speciella inställningar för att styra dess funktioner, dock används Visual 
Logic i syfte att räkna ut tjänstens servicegrad. Under fliken ”Visual Logic” i ”VL on exit” 
nyttjas koden: 
 
Kod • IF WIPROPERTY["TIME IN SYSTEM"]  >=  Indata[X,98] 

              SET Resultat[X,1]  =  0 
 

• IF WIPROPERTY["TIME IN SYSTEM"]  <  Indata[X,98] 
              SET Resultat[X,1]  =  1 

Åtgärd WIPROPERTY beskriver arbetsobjektens egenskaper och egenskapen ”TIME IN SYSTEM” 
övervakar hur länge det aktuella arbetsobjekt som passerar kön har funnits i systemet. I 
kalkylbladet ”Indata[X,98]” finns angivet inom vilken tidsram den aktuella tjänstens 
serviceprocent ska presenteras (där kolumnen ”X” varierar mellan 1 och 13 beroende på tjänst). 
Första stycket innebär alltså att om samtalet som lämnar ’Kö sist’ har funnits i systemet i längre 
än ”Indata[X,98]” sekunder så ska ”Resultat[X,1]” sättas till 0. Andra stycket säger tvärtom att 
om samtalet varit i systemet i kortare än ”Indata[X,98]” sekunder så ska ”Resultat[X,1]” sättas 
till 1. 
Kolumn 1-13 i rad 1 i kalkylbladet ”Resultat” övervakas av Simul8:s ”Results Manager” som 
löpande samlar information om vilka värden som finns i cellerna. Resultatet blir en procentsats 
som anger hur stor andel av samtalen som har köat kortare än Indata[X,98] sekunder, alltså hur 
stor andel som klarar servicemålet.  

 

3.4 Växlar 
Växlarna är i grunden arbetsstationer, dock utförs inget riktigt arbete här. Deras syfte är 
endast att se till att samtalen kommer in i rätt ordning för att sedan direkt skicka samtalen 
vidare. I Work Center Properties är således arbetstiden satt till 0 sekunder med fördelningen 
”fixed” så att ingen variation förekommer. Växlarna fungerar automatiskt och kräver därmed 
inte att någon Resurs (telefonist) används.  
 
Som tidigare beskrivits används speciallabels som WORK TIME och WAIT TIME för att 
övervaka den tid samtalen hos varje tjänst spenderar i kö respektive i arbete. Ett problem som 
uppstår är att samtal fastnar i växlarna även fast arbetstiden är noll, utifall inga telefonister 
finns lediga. Eftersom växlarna är arbetsstationer så uppfattas det så som att samtal som 
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fastnat i växlarna bearbetas, fast de egentligen köar. För att undkomma detta problem är varje 
växel direkt ansluten till en kö (Kö sist [tjänst]) dit inkommande samtal skickas direkt.  
 
Routing in 
Alla växlar routar alltså in samtal från fem olika köer. Rutiner för detta definieras i Routing 
In-menyn i Work Center Properties. Under fliken ”Selection Method” syns alla köer som är 
kopplade till växeln i fråga, tillsammans med ett antal valbara discipliner. Köerna är 
numrerade från 1-5 enligt följande ordning: 
 

6. Kö alla  
7. Kö 2 i det egna systemet 
8. Kö 2 i något av de andra två systemen 
9. Kö 2 i något av de andra två systemen 
10. Kö 1 i det egna systemet  

 
Disciplinerna som används är ”Priority” och ”Oldest”. Priority innebär att köerna prioriteras 
utifrån listan ovan, samtal routas alltså i första hand från Kö alla. Oldest innebär att växeln 
letar i alla köer efter det samtal som har väntat längst. Vilken av disciplinerna som ska 
användas beror på hur kösituationen ser ut och ändras löpande med hjälp av Visual Logic. 
Visual Logic-koden finns tillgänglig i ”Before Selecting” under ”Options”-fliken. Varje växel 
har fyra block med kod. Nedan följer en förklaring av koden och som exempel används koden 
i växeln ”Växel Nord 118 118”.  
 
Kod • IF Kö sist Nord (118 118).Count Contents  >  0 

  Block Current Routing 
Åtgärd Innebär att växeln inte routar in några fler samtal förrän Kö sist är tom. Detta medför att det 

aldrig kommer att finnas fler än ett samtal i Kö sist.  
 
 
 

 
Kod • IF Indata[21,21]  =  0 

  Block Current Routing 
Åtgärd Cell [21,21] i kalkylbladet ”Indata” innehåller information som beskriver om tjänsten 118 118 

som avses i detta fall används i det aktuella systemet (Nord, Mitt eller Syd) som växeln är 
placerad i. Detta hindrar alltså växeln från att routa in samtal om inga telefonister finns 
tillgängliga att besvara tjänsten.  

 
 

 
Kod • IF Kö 2 Nord 118 118.Count Contents  >=  1 

  Set Route In Discipline    Växel Nord 118 118 ,  Priority 
Åtgärd Om något samtal befinner sig i Kö 2 i det aktuella systemet så kommer disciplinen ”Priority” 

att användas. Växeln prioriterar i detta fall samtal från Kö alla i första hand och samtal från Kö 
2 i samma system i andra hand i enighet med numreringen i listan ovan. Något vidare scenario 
finns inte eftersom regeln slutar gälla så fort Kö 2 är tom.  

 
 

 

Kod • ELSE 
 Set Route In Discipline    Växel Nord 118 118 ,  Oldest 

Åtgärd Om inget av ovanstående kriterier gäller så ändras inroutingsdisciplinen till ”Oldest”. 
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I detta fall kommer alltså de samtalen med längst väntetid att routas in i första hand oberoende 
av vilken kö de befinner sig i. Eftersom både Kö alla och Kö 2 i samma system i detta fall är 
tomma så routas nu endast samtal från de två andra Kö 2-köerna och från Kö 1 i det egna 
systemet. Då samtal som befinner sig i Kö 2-köer alltid har väntat längre än samtal i Kö 1 så 
innebär detta i praktiken att växeln först och främst letar efter samtal i någon av de andra 
systemens Kö 2-köer och routar i så fall in det samtalet som har väntat längst. Är alla Kö 2-
köer tomma så letar växeln i det egna systemets ’Kö 1’.  
 

3.5 Arbetsstationer och telefonister 
Från växeln, via Kö sist så routas samtalen vidare till någon utav systemets arbetsstationer. 
Varje växel är som mest kopplad till 10 arbetsstationer, en för varje möjlig kombination 
(OG)(Figur2).  

 
Figur 2. Schematisk bild över 118 118-tjänsten för system Nord. Samtal går via växeln till Kö Sist och 
vidare ut till någon av de tio arbetsstationer som finns tillgängliga.  
 
Vidare kan varje telefonistgrupp besvara samtal från max 13 tjänster samtidigt. Vilka tjänster 
en telefonistgrupp ska besvara kan givetvis varieras mellan olika kombinationer (Figur 3). 

 
Figur 3. System Nord med tio olika kombinationer (OG:n) som alla använder ett varierande antal 
tjänster. 
 
 
Inställningar 
 
Arbetsstationer 
Den tid som varje samtal bearbetas i en arbetsstation anges i ”Work Center Properties”. 
Fördelningen som används är även i detta fall exponentiell med ett medelvärde som anges 
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utifrån kalkylbladet ”Indata”.  Vilken cell som ska användas anges i rutan under ”Average” 
och varierar från tjänst till tjänst. Exempelvis använder alla 118 118-arbetsstationer 
information i ”Indata[2,10]”, 118 228-stationerna använder ”Indata[3,10]” osv.  
 
I rutan ”Resources” anges vilken telefonistgrupp som arbetsstationen ska använda sig av. 
Detta beror av vilken kombination arbetsstationen tillhör, exempelvis använder alla 
arbetsstationer i Kombination 1 i Nord telefonistgruppen ”T Nord 1”. De arbetsstationer som 
hanterar tjänsten ”Väck utf” har dock en extra inställning som de övriga saknar. ”Try to stay 
here until work in queue is done” är ikryssad på samtliga Väck utf-stationer vilket innebär att 
telefonisten i fråga kommer att utföra alla väckningar som är bokade innan den kan användas 
i någon annan arbetsstation.   
 
I ”Routing In” under fliken ”Change Over” definieras arbetsstationens, och därmed tjänstens 
ställtid. Enligt inställningen ”Every Nth Work Item=1” så förekommer alltså en ställtid efter 
varje avslutat samtal, och ställtiden hämtas från fördelningen ”Ställtid(Tjänst)” (skiljer sig för 
varje tjänst). Arbetsstationen kommer med andra ord inte att routa in några nya samtal förrän 
den slumpade tiden från fördelningen ”ställtid(tjänst)” har passerat.  
 
I ”Routing Out” anges inga speciella inställningar eftersom varje arbetsstation endast routar ut 
till ett enda ställe, ”Work Exit Points”.   
 
Arbetsstationernas priority-inställningar definieras inte i varje specifik arbetsstation, utan 
bestäms med hjälp av Visual Logic i Simul8:s ”On Reset Logic”. En arbetsstations prioritet 
anger hur den prioriteras av telefonisterna när en telefonist har flera potentiella arbetsstationer 
att välja mellan. Funktionen utnyttjas i det här fallet för att ge olika tjänster olika prioritet 
sinsemellan.   
 
Replicate-rutan är satt till 300 vilket innebär att varje arbetsstation som mest kan använda 300 
telefonister samtidigt, eftersom varje telefonist kräver en arbetsstation för att kunna utföra 
arbete. Med andra ord kan maximalt 300 telefonister arbeta samtidigt med en viss tjänst i 
varje specifik kombination (OG).  
 
Telefonister 
En telefonistgrupp motsvarar de telefonister som arbetar med en viss kombination tjänster, 
dvs. antal telefonister i varje OG.  Inställningar gällande antalet telefonister i varje 
telefonistgrupp och deras tillgänglighet är möjlig att definiera i ”Resource Properties” på varje 
enskild telefonistgrupp. Detta görs dock smidigare via Visual Logic i ”On Reset Logic” 
eftersom ett stort antal telefonistgruppers egenskaper ska ändras samtidigt.  
 
Även resultat i form av resursutnyttjning hos telefonisterna hämtas via Visual Logic. Detta 
sker i ”On End Trial Logic”, alltså i slutet av varje Trial. Därmed definieras inga inställningar 
i ”Resource Properties”-menyn.   
 

3.6 Kalkylblad och globala simuleringsobjekt 
I simuleringen används tre olika interna kalkylblad, Resultat, Resultat WORK ITEM och 
Indata. Till ’Resultat WORK ITEM’ skrivs de resultat som Simul8 genererar genom 
specialfunktionen ”Result By Work Type” (alltså de resultat som genereras via WORK TIME 
och WAIT TIME). Omfattningen på kalkylbladet beror helt på hur många och vilka tjänster 
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som används, och därför har detta resultat dedikerats ett eget kalkylblad. Resterande resultat 
skrivs med hjälp av Visual Logic till kalkylbladet ’Resultat’ i slutet av varje trial. Efter att 
simuleringen är klar kopieras resultaten från båda kalkylbladen till resultatfliken i Excelfilen 
Ind.xls.  
 
Indata kopieras tvärtom från Excel innan ett trial börjar köras. Detta eftersom informationen 
gällande alla förutsättningar i simuleringen definieras i Excel. Kalkylbladet kopieras rakt av 
vilket innebär att ’Indata’ är en exakt kopia av excelbladet ’Grund’ i Ind.xls.  
 
Simuleringen använder även tre globala dataobjekt ’Alla T’, ’Alla Köer’ och ’Alla WC’. 
Dessa globala dataobjekt refererar till grupper av simuleringsobjekt av samma typ, 
telefonister, köer och arbetsstationer. Detta används av Visual Logic för att utföra 
förändringar på ett stort antal objekt samtidigt.  

3.7 Fördelningar 
Utöver den fördefinierade exponentiella fördelningen som används för ankomstintensitet och 
samtalstid, så används även två grupper egenkomponerade fördelningar. Dessa finns 
tillgängliga i ”Distributions” under menyn ”Objects”. Den första kategorin ’Distr Tjänst’ (en 
för varje tjänst) har till uppgift att bestämma hur de inkommande samtalen routas ut till de tre 
olika systemen. Detta är en sannolikhetsfördelning med tre olika utgångsvärden 1, 2 eller 3. 
Alla samtal med utgångsvärdet 1 går till Nord, 2 till Mitt och 3 till Syd. Via Visual Logic 
definieras i början av varje trial hur stor sannolikheten är för fördelningen att anta de 
respektive värdena.  
 
Den andra kategorin egenkomponerade fördelningar heter ”Ställtid(Tjänst)” (en för varje 
tjänst) och används som namnet antyder för att definiera ställtiden mellan varje samtal. För 
detta används en vanlig medelvärdesfördelning där medelvärdet hämtas från rad 11 i 
kalkylbladet indata.  

3.8 Visual Logic 
Visual Logic används på en mängd olika ställen i simuleringen för att styra vad som ska 
hända men även för att skriva och inhämta information. Utöver den kod som förekommer i de 
olika simuleringsobjekten så används en hel del allmän kod vid specifika fördefinierade 
tidpunkter. Dessa inkluderar:  

• Before Reset Logic – Körs precis innan simuleringen startas om. 
• On Reset Logic – Körs när simuleringen startas om. 
• On End Trial Logic – Körs i slutet av varje trial. 

 
 
Before Reset Logic 
 
Kod • Clear Sheet    Resultat WORK ITEM[1,1] 
Åtgärd Raderar all data i kalkylbladet “Resultat WORK ITEM” 
 
 
Kod • Clear Sheet    Resultat[1,1] 
Åtgärd Raderar all data i kalkylbladet ”Resultat” 
 
 



 Bilagor         

 14 

Kod • Get from EXCEL    Indata[1,1] ,  "[Ind.XLS]Grund" ,  1 ,  1 ,  30 ,  110 
Åtgärd Kopierar data från excelfilen ”Ind.xls”, blad ”Grund”. Med utgång från cell [1,1] kopieras 

30 kolumner och 110 rader. Det innebär att en exakt kopia av bladet Grund i Excel 
kopieras direkt till kalkylbladet ”Indata” som finns i Simul8.  

On Reset Logic 
 
Kod • SET Warm Up Period  =  Indata[2,109] 
Åtgärd Hämtar information om hur lång uppvärmningstiden ska vara i simuleringen innan resultaten 

börjar räknas. Detta behövs eftersom alla telefonister är tillgängliga, och alla köer är tomma i 
början av simuleringen 

 
 
Kod • SET Results Collection Period  =  Indata[1,109] 
Åtgärd Hämtar information om hur lång tid varje simuleringsrunda ska pågå. 
 
 
Kod • Set Prob-Profile Distrib Column    Distr 118 118 ,  1 ,  1 ,  Indata[2,75] 

• Set Prob-Profile Distrib Column    Distr 118 118 ,  2 ,  2 ,  Indata[3,75] 
• Set Prob-Profile Distrib Column    Distr 118 118 ,  3 ,  3 ,  Indata[4,75] 

Åtgärd Koden ovan har till uppgift att bestämma hur de inkommande samtalen routas ut mellan de tre 
olika systemen, i detta fall för 118 118-tjänsten. Som tidigare nämnts används egenkomponerade 
diskreta fördelningar för detta ändamål. ’Distr 118 118’ är alltså en fördelning som kan anta tre 
olika värden, 1,2 eller 3. Sannolikheten för att anta värde 1 hämtas från kalkylbladet 
”Indata[2,75]” enligt koden i första raden. Andra radens kod beskriver fördelningens sannolikhet 
att anta värde 2, vilket hämtas från ”Indata[3,75]”, och sista raden fördelningens sannolikhet att 
anta värde 3, vilket alltså hämtas från ”Indata[4,75]”. I Label actions hos ’Ink 118 118’ sätts 
sedan label ”Product type” till att anta något av värdena 1,2 eller 3 enligt fördelningen Distr 
118 118. I Ink 118 118:s routing out-meny används detta label för att bestämma om samtalen ska 
routas till 1 (Nord), 2 (Mitt) eller 3 (Syd). På samma sätt används liknande kod för de resterande 
tjänsterna. 

 
 
Kod • IF Indata[1,4]  =  0 

LOOPOBJECTS all STORAGE BINS with Alla köer 
  IF Alla köer.Index  =  1 

     Erase Simulation Object    Alla köer 
Åtgärd Om värdet i “Indata[1,4]” är 0 (vilket det är om tjänsten 118 118 inte används) så ska funktionen 

LOOPOBJECTS användas. Funktionen letar igenom alla simuleringsobjekt av en viss typ, i detta 
fall alla köer som är kopplade till det globala simuleringsobjektet ”Alla köer”, vilket alla köer i 
simuleringen är. Alla köer som har index = 1 kommer sedan att raderas från simuleringen. Alla 
köer är på förhand inställda till att innehålla ett visst index just för att ovanstående kod ska kunna 
användas. Index är tjänsteberoende, dvs. alla 118 118-köer har index 1, alla 118 228-köer index 2 
osv. Koden ovan efterföljs alltså av 12 likadana block, en för varje tjänst. 

 
 
Kod • IF Indata[1,4]  =  0 

  Erase Simulation Object    Växel Nord 118 118 
  Erase Simulation Object    Växel Mitt 118 118 

  Erase Simulation Object    Växel Syd 118 118 
Åtgärd Raderar de växlar som är förknippade med tjänsten utifall tjänsten inte används 
 
 
Kod • IF Indata[1,4]  =  0 

                        Erase Simulation Object    Färdiga 118 118 ,  0 
Åtgärd Raderar simuleringsobjektet ”Färdiga 118 118” utifall tjänsten inte används. 
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Kod • IF Indata[1,4]  =  0 

                        Erase Simulation Object    Färdiga 118 118 ,  0 
Åtgärd Raderar simuleringsobjektet ”Färdiga 118 118” utifall tjänsten inte används. 
 
 
Kod • IF Indata[2,21]  =  0 

  Erase Simulation Object    WC (118 118 Nord) 1 ,  0 
• IF Indata[2,38]  =  0 

  Erase Simulation Object    WC (118 118 Mitt) 1 ,  0 
• IF Indata[2,55]  =  0 

  Erase Simulation Object    WC (118 118 Syd) 1 ,  0 
Åtgärd Koden ovan refererar endast till arbetsstationerna 118 118 i kombination 1 i Nord, Mitt 

respektive syd. Samma kod finns dock till alla systemets 390 potentiella arbetsstationer, vilket 
resulterar i 780 rader kod, varför endast de tre första visas ovan. Detta medför tillsammans med 
koden som tidigare beskrivits att endast de simuleringsobjekt som ska användas för tillfället 
finns med i simuleringen. Resten har med hjälp av koden ovan raderats. Detta resulterar i sin tur 
i en snabbare simuleringstid och att simuleringen blir mer överskådlig då det syns exakt vilka 
tjänster och kombinationer som används.  
 

 
 
Kod • IF Indata[2,34]  = 0 

  Erase Simulation Object    T Nord 1 
Åtgärd Raderar telefonister som inte används. Ett kodblock för varje telefonist, totalt 30 stycken.  
 
 
Kod • LOOPOBJECTS all RESOURCES with Alla T 

  Set Availability Percentage    Alla T ,  Indata[1,104] 
Åtgärd Söker igenom alla telefonister är kopplade till det globala simuleringsobjektet ”Alla T” (vilket 

alla telefonister i simuleringen är), och sätter deras tillgänglighetsprocent till det värde som står 
i ”Indata[1,104]”. Detta appliceras alltså endast på de telefonister som inte redan har raderats, 
och alla telefonister får samma tillgänglighet.  

 
 
Kod • LOOPOBJECTS all RESOURCES with Alla T 

IF Alla T.Index  =  1 
     SET Alla T.Max Available  =  Indata[2,34] 
IF Alla T.Index  =  2 

SET Alla T.Max Available  =  Indata[3,34] 
Åtgärd Söker igenom alla telefonistgrupper och i de fall då index = 1 så sätts antalet tillgängliga 

telefonister i telefonistgruppen till värdet i ”Indata[2,34]”. T Nord 1 har index 1, T Nord 2, 
index 2, osv., fram till T Syd 10 som har index 30. 

 
 
Kod • LOOPOBJECTS all WORK CENTERS with Alla WC 

IF Alla WC.Index  =  1 
     SET Alla WC.Priority  =  Indata[1,93] 

  IF Alla WC.Index  =  2 
      SET Alla WC.Priority  =  Indata[2,93] 

Åtgärd Koden för att bestämma en tjänsts prioritet. Alla arbetsstationer som tillhör tjänsten 118 118 har 
index 1, 118 228 index 2 osv. vilket redan är fördefinierat. Detta gör att olika tjänster kan ha 
olika prioritet. Rad 93 i Indata innehåller information om huruvida tjänsterna har prioritet 1 
eller 2.  
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On End Trial Logic 
 
Kod • Get Result    Resultat[1,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,2]: Value 

• Get Result    Resultat[2,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,3]: Value 
• Get Result    Resultat[3,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,4]: Value 
• Get Result    Resultat[4,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,5]: Value 
• Get Result    Resultat[5,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,6]: Value 
• Get Result    Resultat[6,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,7]: Value 
• Get Result    Resultat[7,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,8]: Value 
• Get Result    Resultat[8,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,9]: Value 
• Get Result    Resultat[9,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,10]: Value 
• Get Result    Resultat[10,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,11]: Value 
• Get Result    Resultat[11,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,12]: Value 
• Get Result    Resultat[12,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,13]: Value 
• Get Result    Resultat[13,24] ,  Average ,  Resultat WORK ITEM[3,14]: Value 

Åtgärd I slutet av varje simulering beräknas resultaten genom att ta medelvärdet av alla individuella 
trials. Som tidigare beskrivits så övervakar Simul8 den tid som varje samtal spenderar i kö 
respektive i arbete genom speciallabels. Denna information skickas till kalkylbladet ”Resultat 
WORK ITEM”. Koden ovan sammanställer informationen från ”Resultat WORK ITEM”, 
räknar ut medelvärdet av alla trials och skriver in resultatet i rad 24 i kalkylbladet ”Resultat”.  

 
 
Kod • Get Result    Resultat[1,2] ,  Average ,  Resultat[1,1]: Value 

• Get Result    Resultat[2,2] ,  Average ,  Resultat[2,1]: Value 
• Get Result    Resultat[3,2] ,  Average ,  Resultat[3,1]: Value 
• Get Result    Resultat[4,2] ,  Average ,  Resultat[4,1]: Value 
• Get Result    Resultat[5,2] ,  Average ,  Resultat[5,1]: Value 
• Get Result    Resultat[6,2] ,  Average ,  Resultat[6,1]: Value 
• Get Result    Resultat[7,2] ,  Average ,  Resultat[7,1]: Value 
• Get Result    Resultat[8,2] ,  Average ,  Resultat[8,1]: Value 
• Get Result    Resultat[9,2] ,  Average ,  Resultat[9,1]: Value 
• Get Result    Resultat[10,2] ,  Average ,  Resultat[10,1]: Value 
• Get Result    Resultat[11,2] ,  Average ,  Resultat[11,1]: Value 
• Get Result    Resultat[12,2] ,  Average ,  Resultat[12,1]: Value 
• Get Result    Resultat[13,2] ,  Average ,  Resultat[13,1]: Value 

Åtgärd Som tidigare nämnts så räknas varje tjänsts servicegrad ut i Kö Sist genom att Visual Logic 
skriver en 1:a i Resultat[x,1] om servicemålet uppfylls eller en 0:a om servicemålet inte 
uppfylls. Genom koden ovan så övervakas alla ettor och nollor som skrivs i en cell av 
Resultathanteraren, och resultatet med medelvärde från alla trials presenteras i samma 
kalkylblad, fast en rad längre ner.  

 
 
Kod • Get Result    Resultat[2,10] ,  Average ,  T Nord 1: Utilization % 
Åtgärd Beräknar medelvärdet från alla trials gällande telefonistgrupp ”T Nord 1”:s utnyttjandegrad och 

skriver in resultatet i kalkylbladet ”Resultat”. Detsamma görs även för resterande 
telefonistgrupper.  

 
 
Kod • Set in EXCEL    Resultat[2,10] ,  "[Ind.XLS]Resultat" ,  2 ,  50 ,  10 ,  3 

• Set in EXCEL    Resultat[1,24] ,  "[Ind.XLS]Resultat" ,  1 ,  25 ,  13 ,  1 
• Set in EXCEL    Resultat[1,2] ,  "[Ind.XLS]Resultat" ,  2 ,  19 ,  13 ,  1 
• Set in EXCEL    Resultat WORK ITEM[2,2] ,  "[Ind.XLS]Resultat" ,  2 ,  34 ,  1 ,  15 

Åtgärd Ovanstående rader kopierar information från kalkylbladen ”Resultat” och ”Resultat WORK 
ITEM” från Simul8 till bladet Resultat i Excel.  
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3.9 Användargränssnitt i Excel 
Som tidigare nämnts är simuleringen uppbyggd med ett användargränssnitt i Ms Excel. 
Excelfilen som används heter Ind.xls och innehåller två flikar, Grund och Resultat. I Grund 
specificeras alla indata till simuleringen, information som kopieras till Simul8 i början av 
varje simuleringsrunda. På samma sätt kopieras resultaten i slutet av varje simuleringsrunda 
från Simul8 till fliken Resultat i Excel.  
 
Simuleringen går även att styra från Excel, och för att detta ska fungera så krävs en del 
kodning via Visual Basic. Längst ner i fliken Grund finns fem knappar med vilkas hjälp 
simuleringen styrs och en textruta där antalet trials ska specificeras. Knapparnas funktioner 
styrs av Visual Basic, alla med sin egen kod. Denna kod finns i Visual Basic Editor under 
Verktyg/Macro.  
 
Knapp Åtgärd Kod 
Starta simulering Startar programmet Simul8, 

laddar filen ”Eniro 
118118.simulering” och 
aktiverar funktionen Reset. 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Set MYSIMUL8 = GetObject("", 
"SIMUL8.S8Simulation") 
MYSIMUL8.Open "D:\Simul8 
Professional\Ny\Eniro118118.Simulering.S8" 
MYSIMUL8.ResetSim (0) 
End Sub 

Reset Stänger filen ”Eniro 
118118.Simulering,  öppnar 
den på nytt och aktiverar 
funktionen Reset. 

Private Sub Commandbutton2_Click() 
MYSIMUL8.Close 
MYSIMUL8.Open "D:\Simul8 
Professional\Ny\Eniro118118.Simulering.S8" 
MYSIMUL8.ResetSim (0) 
End Sub 

Kör trial Kör de antal trials som 
specificerats i Textruta 1. 

Private Sub CommandButton3_Click() 
MYSIMUL8.TrialSim TextBox1, True 
End Sub 

Stop Stoppar den trial som pågår. Private Sub Commandbutton4_Click() 
MYSIMUL8.TrialCancel 
End Sub 

Avsluta simulering Stänger Simul8. Private Sub CommandButton6_Click() 
MYSIMUL8.Quit 
End Sub 

 
 

Som synes så aktiveras Reset när simuleringen startas. Detta görs för att aktivera logiken i 
”Before Reset Logic” och ”On Reset Logic” i Simul8 som bland annat hämtar indata från 
Excel och tar bort alla objekt i simuleringen som inte ska användas för tillfället.  
 
Resetknappen stänger simuleringsfilen, öppnar den igen och aktiverar efter det funktionen 
Reset. Detta görs för att de ändringar som gjorts i Excelfilen Ind.xls ska utföras. Resetlogiken 
i Simul8 tar endast bort objekt som inte används, inga nya objekt läggs till. Därför måste filen 
laddas om på nytt för att eventuella simuleringsobjekt som inte använts i tidigare 
simuleringsrundor ska återaktiveras.  
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3.10 Säkerhet 
Både Excelfilen och Simul8-filen är skrivskyddade för att ändringar inte ska kunna göras av 
misstag. Simul8-filen låses upp i ”Protection” under Tools-menyn. Excelfilen låses upp under 
Verktyg/skydd/Ta bort bladets skydd.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 4 Schematisk bild över hela simuleringen med alla tre system och hela kedjan från inkommande 
samtal till utgående samtal.  
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Figur 5 Schematisk bild över hela simuleringen med alla tre system och hela kedjan från inkommande 
samtal till utgående samtal, inklusive alla potentiella vägar inkommande samtal kan ta. 
 
 

 
 
 


