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Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

Per Johdet, Marcus Nygård

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan
användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och
frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn
tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från
verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens karaktär och visa
på vilken typ av frågeställningar en callcentermanager vanligen ställs inför.

Arbetet resulterade i en testad mjukvara. Användaren av spelet har till sitt förfogande information och
funktionalitet liknande det som en callcenter- manager besitter.
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel 
som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika 
problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med 
simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser 
och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är 
att belysa callcenterbranschens karaktär och visa på vilken typ av frågeställningar en 
callcentermanager vanligen ställs inför. 
 
Arbetet resulterade i en testad mjukvara. Användaren av spelet har till sitt förfogande 
information och funktionalitet liknande det som en callcenter- manager besitter.



  

Abstract 
 
This master thesis was commissioned by Qsurvey and the purpose was to develope a 
simulation game to be used as an in-service training tool for the call center industry. Problems 
specific to call centers have been studied and documented. Care has been taken to real call 
centers both regarding the recourses and statistics implemented in the game. The main 
purpose with the software is to shed some light on the characteristics of the call center 
business and show typical problems for a call center manager. 
 
The work resulted in a tested software product in which the user is suppose to have 
information and functionality equivalent to what a real call center manager has. 
 
 



1 INLEDNING .......................................................................................................................................................... 1 
1.1 BAKGRUND ....................................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE................................................................................................................................................................ 1 
1.3 SPECIFIKATION ................................................................................................................................................. 2 
1.4 METOD BESKRIVNING....................................................................................................................................... 2 
1.5 RAPPORTENS STRUKTUR................................................................................................................................... 2 

2 LITTERATURSTUDIE OCH ÄMNESORIENTERING ................................................................................ 3 
2.1 HUR FUNGERAR ETT CALLCENTER ................................................................................................................... 3 

2.1.1 CRM (Customer Relations Management) ............................................................................................... 5 
2.1.2 Routing och schemaläggning .................................................................................................................. 7 

2.2 GENERERING AV DATA ..................................................................................................................................... 8 
2.3 CALLCENTERS OCH KÖTEORI.......................................................................................................................... 11 

2.3.1 Erlang C (M/M/N kön) .......................................................................................................................... 12 
2.3.2 Vilken modell brukar användas............................................................................................................. 13 
2.3.3 Felkällor................................................................................................................................................. 13 

2.4 SERVICE KVALITETEN PÅ ETT CALLCENTER ................................................................................................... 14 
2.5 KAPACITETS PLANERING ................................................................................................................................ 14 
2.6 OPTIMERING AV CALLCENTERS ...................................................................................................................... 16 
2.7 OPTIMERING AV FÄRDVÄGAR......................................................................................................................... 17 

3 METOD ................................................................................................................................................................ 19 
3.1 CALLCENTER SPELET I KORTHET .................................................................................................................... 19 

3.1.1 Köp utrustning ....................................................................................................................................... 20 
3.1.2 Bygg ....................................................................................................................................................... 21 
3.1.3 Utbilda ................................................................................................................................................... 22 
3.1.4 Uppdrag ................................................................................................................................................. 23 
3.1.5 Statistik................................................................................................................................................... 23 

3.2 CALLCENTER SPELETS UPPBYGGNAD ............................................................................................................. 25 
3.2.1 Nivåsystemet .......................................................................................................................................... 25 
3.2.2 Arbetsdagar ........................................................................................................................................... 25 
3.2.3 Trunk lines ............................................................................................................................................. 26 
3.2.4 Växel....................................................................................................................................................... 26 
3.2.5 Personal ................................................................................................................................................. 28 
3.2.6 IVR ......................................................................................................................................................... 30 
3.2.7 Server ..................................................................................................................................................... 31 
3.2.8 Uppdrag ................................................................................................................................................. 32 
3.2.9 Stokastiska variabler ............................................................................................................................. 34 
3.2.10 Dimensionering.................................................................................................................................... 35 
3.2.11 Väggar.................................................................................................................................................. 38 
3.2.12 Kunder.................................................................................................................................................. 38 
3.2.13 Rastplats............................................................................................................................................... 38 

3.3 GRÄNSNITTSDESIGN ....................................................................................................................................... 39 
3.4 SPEL-AI: RUTTGENERERING OCH NAVIGERING .............................................................................................. 40 

3.4.1 Navigering.............................................................................................................................................. 41 
3.5 KLASS BESKRIVNING ...................................................................................................................................... 43 

4 RESULTAT.......................................................................................................................................................... 46 
4.1 VALIDERING ................................................................................................................................................... 46 

4.1.1 Agent validering..................................................................................................................................... 46 
4.1.2 IVR validering........................................................................................................................................ 47 
4.1.3 Växel validering..................................................................................................................................... 47 
4.1.4 Prognos validering ................................................................................................................................ 49 
4.1.5 Resultat validering................................................................................................................................. 49 
4.1.6 Validering av ickestationära uppdrag .................................................................................................. 50 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER................................................................................................................. 52 
5.1 FORTSATT ARBETE.......................................................................................................................................... 53 

6 AKRONYMLISTA.............................................................................................................................................. 54 



  

7 REFERENSER .................................................................................................................................................... 55 
BILAGA A: ANVÄNDARMANUAL........................................................................................................................ 
 



Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters 

1  

1 Inledning 
 
Callcenter branschen är en snabbt växande industri och för många företag utgör dessa 
organisationer den primära länken mellan företag och kund. Det är därför viktigt att denna 
verksamhet ingår i företagets övergripande kvalitetspolicy. För att kunderna ska få bästa 
möjliga uppfattning av företaget krävs omfattande kvalitetskontroller av callcentren.  
 
Ett av de svåraste problemen för callcenter managers är dimensionering av callcentren. 
Huvudhjälpmedlen för dimensioneringen är analytiska modeller och simulering. Simulering 
har på senare år vuxit i popularitet. Det kan bero både på att simuleringsverktygen har blivit 
mer användarvänliga och på att de analytiska modellerna som används har svårt att beskriva 
dagens komplexa callcenters (2 Sid 6, 9 Sid 1). I [9] beskrivs en modell av ett callcenter som 
tar hänsyn till kunder som lägger på och försöker ringa igen och även om den modellen 
förenklas genom att anta att modellparametrarna är konstanta finns ingen analytisk lösning av 
detta problem. Användning av analytiska modeller kan dock ge bättre simuleringsresultat (1 
Sid 1). För att kvalitetssäkra och dimensionera ett callcenter krävs förståelse för de 
underliggande vetenskapliga principerna som styr effektiviteten och servicekvaliteten. Det fås 
på bästa sätt genom att använda både analytiska modeller och simulering.  
 
Ett callcenter består av ett antal resurser, vanligen är dessa personal, data- och 
telekommunikationsutrustning, som gör det möjligt att ge kunder service via telefonkontakt. 
Callcenters har ofta karaktären av större eller mindre kontorslandskap. De kan också vara 
ihopkopplade i nätverk där samtalen kopplas mellan geografiskt olika platser. Det finns två 
huvudtyper av callcenters. För in- eller utgående trafik. Med callcenters för ingående trafik 
menas att samtalen i huvudsak är initierade av någon utanför callcentret och med callcenters 
för utgående menas att samtalen i huvudskak är initierat inom callcentret.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Företaget Qsurvey arbetar med att kvalitetssäkra call support funktionen hos 
kundserviceavdelningar. Detta arbete ger ett kvalitetsindex som indikerar hur enskilda företag 
förhåller sig mot konkurrenter. Under detta arbete har företaget konstaterat behovet av en 
helhetsförståelse av verksamheten, speciellt hos mellanchefer och coacher. Insikter i hur en 
callcenter verksamhet byggs upp från grunden samt vilka krav som ställs kontinuerligt anses 
kunna höja deras förmåga att leda och utbilda på ett effektivt sätt. Qsurvey anser att denna 
helhetsförståelse kan uppnås via ett simuleringsspel. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att utveckla ett simuleringsspel med uppgift att ge anställda inom 
telefonkundtjänstverksamhet en bättre överblick över verksamheten. I examensarbetet 
kommer specifika problem och lösningar för callcenter branschen att undersökas. I detta 
arbete kommer dock bara callcenters för ingående trafik att studeras och simuleringsspelet 
kommer också bara att ta hänsyn till denna typ av callcenters. 
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1.3 Specifikation 
 
Huvudkraven på programmet är att det ska gå att välja en person, det ska gå att anta uppdrag, 
användaren ska ha en lokal samt kunna köpa utrustning, anställa personal och utbilda 
personalen. Med att välja person menas att användaren ska kunna sätta sin prägel på 
spelpersonligheten t.ex. välja namn. Användaren ska ha en lokal som måste förberedas för 
callcenter verksamhet. Denne ska kunna köpa minst en server, en växel samt dataterminaler 
till de anställda. Användaren ska också kunna anställa och utbilda personal. När användarens 
callcenter är redo ska det vara möjligt att anta uppdrag. Uppdragens volym ska fram gå och 
när ett uppdrag är färdigställt ska nya uppdrag kunna antas. 
 

1.4 Metod beskrivning 
 
Rapporten baseras på en litteraturstudie samt praktiskt arbete med programmet. 
Litteraturstudien omfattar grundläggande begrepp samt vanligt förekommande 
tekniskutrustning som används inom callcenterbranschen. Litteraturstudien tar också upp 
dimensionerings- och schemaläggningsproblem inom callcenters. 
 
Metodiken som använts vid utvecklingen av programvaran är den så kallade iterativa 
processen. En iterativ process är baserad på att bryta ned funktionaliteten för ett projekt i 
mindre delar. För varje iteration tas en del av funktionaliteten och denna del går sedan igenom 
den fullständiga ”software life cycle”. I en ”software life cycle” ingår följande faser: analys, 
design, kod and test. I slutet av varje iteration ska ett fullständigt testat system med en del av 
funktionaliteten finnas och för varje iteration bör systemets funktionalitet växa. 
 

1.5 Rapportens struktur 
 
Rapporten är uppdelad i sex olika delar; kapitel ett innefattar bakgrund, syfte, specifikation 
och metod beskrivning. Därefter följer, i kapitel två, en litteraturstudie och ämnesorientering 
med teorier och grundläggande callcenter kunskap. Kapitel tre beskriver hur simuleringsspelet 
är uppbyggt. Resultat från spelet och användartester redovisas i kapitel fyra. I kapitel fem 
diskuteras slutsatser från arbetet och infallsvinklar för fortsatt arbete. En akronymlista 
återfinns i kapitel sex. I kapitel sju återfinns slutligen en referenslista. 
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2 Litteraturstudie och ämnesorientering 
 
I detta avsnitt kommer grundläggande principer för callcenters att presenteras. Den specifika 
utrustning som behövs för att driva ett callcenter kommer att diskuteras. Grundläggande 
principer för hur data genereras och bearbetas samt grundläggande analytiska modeller för 
modellering och dimensionering kommer också att presenteras. 
 

2.1 Hur fungerar ett callcenter 
 
När en kund ringer till ett callcenter slår kunden ett telefonnummer. Företaget som är ansvarig 
för telefonnätet i detta område får då två mycket viktiga bitar information. Numret som 
kunden ringer från (detta kallas ANI, Automatic Number Identification) och numret som har 
slagits in av kunden (detta kallas DNIS, Dialed Number Identification Service). Företaget som 
har hand om telefonnätet kan då koppla kunden från dennes telefon till callcentret. Det 
nummer kunden slagit går vanligen till callcentrets privata växel (denna callas PBAX, Private 
Automatic Branch Exchange). Om detta callcenter är uppbyggt av geografiskt spridda lokaler, 
som nås via samma DNIS, kan t.ex. kundens ANI avgöra till vilken av lokalerna som PBAX:n 
ska koppla samtalet. 
 

 
Figur 2.1 Olika sätt att koppla ihop geografisk spridda callcenters i nätverk. 
 
För att koppla ihop geografiskt spridda callcenters används olika principer. I figur 2.1 visas 
några av dessa (1 sid 51). 
  

• ”Network ACD”: alla kunder ringer samma nummer men blir kopplade till olika 
callcenters beroende på var det finns agenter lediga. 

• ”Load balancing”: alla kunder ringer samma nummer men blir kopplade till olika 
callcenters beroende på t.ex. ANI.  
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• ”Overflow”: kunderna ringer olika nummer och kommer då också till olika callcenters 
men de olika callcentren kan koppla kunder till andra callcenters beroende på t.ex. 
agenttillgång.  

• ”Load balancing and overflow”: är en kombination av ”load balancing” och 
”overflow” exemplet. 

 
PBAX:n är kopplat till ett telefonnät via ett antal telefonlinjer, vilka kallas trunk lines (se 
figur 2.2). Om minst en trunk line är ledig då kunden ringer kopplas denne till PBAX:n annars 
tutar det upptaget. När ett samtal väl har kopplats till PBAX:n kan ett antal möjliga scenarier 
ske. 
 

 
Figur 2.2 Beståndsdelarna i ett callcenter. 
 
Om ett callcenter har en IVR (Interactive Voice Response unit, även kallad VRU, Voice 
Response Unit) kommer samtalet att kopplas till den. IVR är den utrustning som frågar 
kunden vilket ärende det gäller och ber denne trycka på olika knappar beroende på ärendet. Är 
callcentret ett flygbolag skulle IVR:n exempelvis be kunden trycka på ett för inrikes två för 
utrikes osv.  
 
För bankers callcenters är t.ex. runt 80% av kunderna servade inom  IVR:n och behöver 
därför ej kopplas till någon agent (1 sid 5). Om kunden har ett ärende som kräver en agent 
eller om kunden specifikt uttalar ett behov att få tala med en agent kopplas samtalet till en 
ACD (Automatic Call Distributor).  
 
För att hitta lediga agenter åt samtal som är kopplade via PABX:n används en ACD. En ACD 
är en mycket avancerad utrustning som kan bli programmerad att hitta agenter baserat på 
olika kriterium. För exemplet med flygbolaget kan ACD:n vara programmerad att hitta 
agenter som pratar samma språk som kunden. ACD:n kan få information om vilket kundens 
önskade betjäningsspråk är på ett antal olika sätt (1 Sid 6).  
 

1. Olika nummer till callcentret för olika språk, alltså olika DNIS. 
2. Via kundens interaktion med IVR:n. 
3. Via kundens nummer, alltså via ANI.  

 
ACD:n kan då hitta en lämplig agent åt kunden genom att den har alla agenter och deras 
respektive kunskaper inprogrammerade. Varje agent loggar typiskt in på ACD:n varje morgon 
med sitt login och detta login identifierar denna agent. ACD:n kan då med hjälp av en databas 
över agenterna hitta deras respektive kvalifikationer. ACD:n håller också reda på vilka 
agenter som är lediga och vilka som är upptagna. Med hjälp av all denna information kan 
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ACD:n då koppla kunden till en lämplig agent. Om ingen agent är ledig bes kunden vänta tills 
en agent med rätt kvalifikationer blir ledig. 
 
När en kund blivit kopplad till en agent använder denne information från företagets 
informationssystem för att betjäna kunden. Med hjälp av CTI (Compter-Telephone 
Integration) utrustning kan t.ex. kundens ANI användas för att bättre betjäna kunden. CTI är 
den utrustning som kopplar ihop ett företags informations- och telefonsystem. Om kundens 
ANI finns sparat i företagets databas kan information om kundens tidigare interaktioner med 
företaget användas för att t.ex. koppla kunden till en lämplig agent utan att kunden behöver 
svara på frågor av IVR:n eller att agenten får upp information om kunden utan att denna 
behöver ställa några frågor till kunden. På detta sätt kan samtalstiderna reduceras och 
kundkvaliteten höjas. CTI utrustning kan också användas tillsammans med ett CRM 
(Customer Relationship Management) system i callcentret. Ett CRM system kopplar ihop alla 
databaser där kundinformation är lagrad och därmed kan access ske till dessa från endast en 
applikation. 
 
Efter att en kund har haft interaktion med en agent brukar samtalet vara över, men det kan 
också hända att kunden blev kopplad till en agent som inte kunde betjäna kunden. Denne 
måste då bli kopplad till en ny agent. När en agent har betjänat en kund måste denne 
vanligtvis spendera tid på att efterbehandla samtalet. Det kan vara t.ex. uppdateringar av 
kundinformation i datasystemet.  
 

2.1.1 CRM (Customer Relations Management) 
 
”CRM is not any single thing or technology but rather a business model, a set of operating 
principles that should be used to guide every interaction a company has with its customer.” (7 
Sid 2) 
 
Ett företag som känner sina kunder har i dagens informationssamhälle ett stort övertag på sina 
konkurrenter. Lättåtkomlig kundinformation är ett måste för att kunna utnyttja den vetskap 
som finns lagrad om kunderna och det är grundtanken bakom CRM. All interaktion som inte 
imponerar på en kund och skapar ny information för företaget är en missad möjlighet. 
 
Kundservice har visat sig ha en avgörande betydelse för kunder. Det enda sättet att 
tillfredsställa alla kunder är genom individualiserad kundservice. Det har också visat sig vara 
mycket dyrare att knyta nya kunder till företaget än att behålla gamla kunder, därmed är det 
viktigt att kunna prioritera etablerade kunder först vid kundkontakter. En ytterligare viktig 
aspekt är att prioritera kunderna baserat på deras värde för företaget. Bara organisationer som 
är kundorienterade kan prioritera sina kunder baserade på deras värde och potential (4 Sid 7, 7 
Sid 3). 
 
Ett icke önskvärt scenario är t.ex. om en agent spenderar tid på en icke prioriterad kund 
genom att ge denne saldoinformation på ett bankkonto medan en högprioriterad kund får 
vänta i kön. Speciellt om denna information finns tillgänglig genom kanaler med lägre 
kostnad som via en IVR. I detta scenario skulle troligtvis den lågprioriterade kunden var nöjd 
efter betjäningen, men den högprioriterade kunden skulle kanske känna besvikelse över 
väntetiden. Slutsatsen blir att processerna måste vara designade för att möta kundens 
förväntningar, samtidigt måste en balans mellan kundbelåtenhet och lönsamhet finnas (7 Sid 
6).   
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Kunder bör få service baserat på dess potential för företaget och det är också en av 
grundstenarna bakom CRM, att konvertera organisationen från produktcentrerad till 
kundcentrerad organisation (se figur 2.3 och 2.4). I en kundcentrerad organisation ska bara 
finnas en kontaktpunkt för kunden och då ska det inte spela någon roll vilket ärende denna 
har. All personal som har kundkontakter måste kunna komma åt samma information. 
Informationen måste alltid vara tillgänglig och korrekt för att undvika att kunden måste 
upprepa information som denne tidigare uppgett. Därigenom uppnås både ökad kundnytta och 
effektivare organisation, som utnyttjar sina resurser på ett bättre sätt.  
 
Traditionellt brukar databaser vara produktbaserade och det leder till att information om 
samma kund finns utspridd på en mängd olika ställen. Då finns det inte heller något bra sätt 
att komma åt all denna information samtidigt. Det kan också bli problem då ändringar på ett 
ställe inte propagerar till alla databaser. Det är dessa problem som en CRM applikation är 
designad för att lösa. Figur 2.3 och 2.4 illustrerar exempel på en produktcentrerad respektive 
en kundcentrerad organisation. 
 

 
Figur 2.3 Exempel på hur en produkt centrerad organisation kan se ut. 
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Figur 2.4 Exempel hur en kund centrerad organisation kan se ut. 
 

2.1.2 Routing och schemaläggning 
 
I dagens callcenters är det inte ovanligt med agenter som har kompetens att betjäna kunder 
med en mängd olika önskemål. Det är därför viktigt att ha en ACD som kan koppla samtal 
med hänsyn till kunskapskrav (se figur 2.5), samt att ha ett schemaläggningssystem som tar 
hänsyn till kunskapsnivån hos agenterna. En ACD som kan hantera samtal med hänsyn till 
kunskapskrav kan koppla samtal som kräver olika kunskaper till samma agent, dvs. samtal 
som inkommer till olika köer kan kopplas till samma agent. Desto fler kunskapskrav som ett 
callcenter hanterar desto mer komplex blir routingen och schemaläggningen. 
 

 
Figur 2.5 Exempel på hur samtalsrouting ska ske i ett callcenter med tre olika typer av 
agenter.  
 
I ett callcenter med agenter som är tränade för flera olika typer av samtal kommer 
utnyttjandegraden av systemet att öka (alltså [Occ %] kommer att öka, se 2.2) (6 Sid 2).  
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Det finns flera strategier för att driva ett callcenter med kunder som kräver olika 
kunskapskrav av agenterna. Antag t.ex. ett callcenter med support på alla stora europeiska 
språk. En strategi är att alla agenter ska kunna betjäna alla kunder, vilket medför att systemet 
kan modelleras som ett klassiskt system med en kundtyp. För detta callcenter kommer dock 
troligen personalkostnaderna att bli mycket stora, om det ens går att hitta agenter som pratar 
alla stora europeiska språk. Det andra extremfallet är att ha en separat pool av agenter för 
varje språk, dvs. ingen agent kan betjäna två olika kundtyper. I detta fall kan callcentret 
betraktas som många små callcenters som är oberoende av varandra. Resultatet av detta är 
dock en lägre effektivitet än vad en stor pool av agenter hade resulterat i (1 Sid 42, 3 Sid 26). 
Det vanligaste är dock att varje agents kunskaper blir programmerade in i ACD:n, alltså att 
varje agent pratar en individuell delmängd av alla språk. ACD:n måste då bli programmerad 
så att samtalen kopplas och prioriteras på ett bra sätt. Om t.ex. ett callcenter har 20 agenter 
och alla av dem pratar engelska men bara en pratar svenska. Antag också att 99% av alla 
kunder måste bli betjäntade på engelska. Om en svensk kund ringer till detta callcenter skulle 
denne troligtvis få vänta väldigt länge om ingen prioritering fanns. Det är dock sällsynt med 
bra information om hur ACD:n ska användas på bästa sätt när det gäller kunskapsbaserad 
routing (1 Sid 45). 
 

2.2 Generering av data 
 
Ett callcenter generar vanligen mycket stora mängder data som kan användas för att 
kvalitetssäkra verksamheten. Både IVR:n och ACD:n registrerar ett antal uppgifter varje gång 
de aktiveras t.ex. vilken typ av uppgift de ska utföra och tidpunkten för aktiveringen. I 
praktiken kan denna information användas för att i princip återskapa den exakta gången för 
varje samtal. Vanligen sparas eller analyseras dock inte information om enskilda samtal. Det 
kan bero på att det är först nyligen som datorminnen har blivit så pass billiga att det är 
ekonomiskt försvarbart att lagra all denna information. En annan orsak kan vara att de 
program som används för att övervaka callcenters gjordes då datorminnen var dyra och 
därmed använder de endast översiktlig statistik som inparametrar. Det kan också bero på 
kunskapasbrist om varför detaljerade analyser borde utföras (1 Sid 8). Callcenters summerar 
ofta statistiken för varje halvtimme i en rapport (se figur 2.6).  
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Figur 2.6 Exempel på en ACD rapport från ett callcenter. 
 
Timekolumnen innehåller tidpunkten för starten av varje halvtimma. [Recvd] kolumnen 
innehåller antalet inkomna samtal till ACD:n. Viktigt att notera är att antalet samtal inkomna 
till ACD:n vanligen är mycket mindre än antalet samtal som PABX tar emot. Det beror på att 
IVR:n självbetjänar många. Viktigt är också att notera att kunder som inte får en trunk line, de 
som möts av en upptaget signal, inte registreras. 
 
[Answ] kolumnen innehåller antalet samtal som blev svarade av en agent. [Abn %] kolumnen 
är lika med (1-[Answ]/[Recvd])*100 och denna siffra är antalet procent som avbröt innan de 
blivit betjänade. [ASA] (Average Speed to Answer) kolumnen innehåller medelvärdet av den 
tid [Answ] samtal väntar på en agent. Viktigt att notera är att tiden som avbrutna samtal 
spenderar i kön inte ingår i ASA. För att få en helhetsbild av callcentrets kundservice krävs 
därför både [ASA] och [Abn %]. Vanligt är också att en parameter som kallas service level 
eller [TSF] (Telephone Service Factor) räknas ut. [TSF] parametern är den del av [Answ] som 
hamnar utanför en förbestämd kvalitetsnivå. Denna kvalitetsnivå är vanligen på 20 eller 30 
sekunder (1 Sid 9). [TSF] är alltså den del av samtalen som måste vänta längre än t.ex. 20 
sekunder. En mycket vanlig kvalitetsnivå när det gäller callcenters är 80/20 regeln, dvs. 80 % 
av kunderna ska betjänas inom 20 sekunder (2 Sid 5). 
 
Agenter som är inloggade på ACD:n kan vanligen ha tre tillstånd; aktiva (hanterar ett samtal), 
tillgängliga (redo att ta ett samtal) eller icke tillgängliga (hanterar inte ett samtal och är inte 
tillgängliga för att ta ett). För varje halvtimma registrerar ACD:n hur mycket tid varje agent 
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spenderar i de olika tillstånden. Då kan följande parametrar räknas fram [total aktiv], [total 
tillgänglig] och [total icke tillgänglig]. Parametern [total aktiv] är summan över alla agenters 
tid som de har spenderat i tillståndet aktiv för den aktuella halvtimman. På samma sätt 
bestäms [total tillgänglig] och [total icke tillgänglig]. Nästa parameter som räknats ut i figur 
2.6 är [AHT] (Average Handle Time, denna parameter brukar även kallas average service 
time) och den räknas ut som [total aktiv]/[Answ]. [AHT] är alltså medeltiden för varje 
halvtimma som det tar för en agent att slutföra en kundbetjäning. [AHT] brukar ibland delas i 
upp i tre delar; prat tid (medeltiden en agent pratar med kunden), väntetid (medeltiden en 
agent har kunden väntandes medan någon uppgift utförs) och efterbehandlingstid (medeltiden 
en agent spenderar på efterbehandlingsarbete). 
 
Nästa parameter, [Occ %], är lika med ([total aktiv]/([total aktive]+[total tillgänglig]))*100. 
Denna parameter är ett mått på utnyttjandegraden av ett callcenter, notera dock att tiden som 
agenterna är icke tillgängliga inte finns med i beräkningen. 
 
[On Prod %] parametern är lika med 100*([total aktiv]+[total tillgänglig])/ ([total 
aktiv]+[total tillgänglig]+[total icke tillgänglig]). Denna parameter är ett mått på hur stor del 
av tiden som agenterna faktiskt gör sitt jobb. 
 
Parametern [On Prod FTE] (där FTE står för Full Time Equivalent) beräknas som ([total 
aktiv]+[total tillgänglig])/30. Denna parameter anger i medeltal hur många FTE (FTE = antal 
agenter med [On Prod %] = 100 % som callcentret kan ersättas med) agenter som jobbade den 
aktuella halvtimmen.  
 
[Sch Open FTE] är antalet FTE agenter som blivit schemalagda att vara inloggade under den 
aktuella halvtimman, det är alltså den planerade versionen av [On Prod FTE]. 
 
[Sch Avail %] är den sista parametern i denna rapport och den beräknas som 100*[On Prod 
FTE]/[Sch Open FTE]. Denna parameter anger förhållandet mellan den tid agenterna är 
planerade att jobba (alltså tiden de är aktiva eller tillgängliga) och den faktiska tid de jobbade. 
 
Det finns i rapporten i figur 2.6 tre parametrar som kan användas för att övervaka agenternas 
produktivitet. Den första parametern räknas ut som (100-[Occ %]) och den anger hur stor del 
av tiden som agenterna väntar på samtal. Denna parameter är alltid större än noll för ett 
väldimensionerat callcenter och det beror på att både servicetiden och ankomstfrekvensen är 
stokastiska processer. De andra två parametrarna är (100-[On Prod %]) och (100-[Sch Avail 
%]) och dessa två används för att övervaka agenternas icke schemalagda avbrott från arbetet. 
De brukar därför användas för att hitta disciplinära problem bland agenterna.  
 
Ovan har statistik som är medelvärdet för alla agenter diskuterats, men det är också vanligt att 
många av dessa siffror kopplas till enskilda agenter. ACD rapporterna skiljer sig från 
callcenter till callcenter, men de följande fyra kategorierna av data är nästan alltid med (1 Sid 
10): 
 

• Siffror på antal inkomna och avbrutna samtal. 
• Service tider. 
• Utnyttjandegraden av agenterna. 
• Siffror på kötider. 
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2.3 Callcenters och köteori 
 
Den vetenskap som kallas köteori består till stor del av artiklar där olika kömodeller 
analyseras. De flesta av dessa innehåller lösningen till ett specifikt problem och det är mycket 
sällsynt att dessa artiklar validerar de analyserade modellerna mot verkliga problem, speciellt 
för service nätverk (2 Sid 7). Orsaken kan vara att kömodeller som används för 
servicenätverk, t.ex. ett callcenter, behöver ta hänsyn till mänskliga faktorer och dessa är 
mycket svåra att kvantifiera (2 Sid 15). 
 
På bilden nedan kan den tydliga analogin mellan callcenters och kömodeller ses (1 Sid 10).  
Det callcenter som figuren visar har följande resurser resurser; k stycken trunk lines, w 
stycken arbetsstationer (där w ≤ k) och N stycken agenter (där N ≤ w). Antalet platser i kön 
blir då [antal trunk lines] – [antal agenter]. Ett samtal som inkommer när alla trunk lines är 
ockuperade möts av upptaget signalen och blockeras från systemet. Kunder som möts av en 
upptaget signal kan antingen välja att ringa eller inte ringa igen. Om någon trunk line är ledig 
släpps samtalet in i systemet och ockuperar då en ledig trunk line. Om någon agent är ledig 
kopplas samtalet direkt dit annars hamnar samtalet i kön. Kunder som blir otåliga och lägger 
på i kön och kan antigen bli förlorade samtal (de försöker inte komma fram igen) eller göra ett 
nytt försök. Kunder som väntar i kön blir till slut servade och service ordningen för detta 
system är FIFO, First In First Out. När ett samtal lämnar systemet återlämnar det de resurser 
det använde. Om kunder lägger på i kön blir det bara en trunk line. Om kunden blivit servad 
av en agent däremot blir det förutom en trunk line, även en arbetsplats och en agent. Tillslut 
kan kunder som har fått service återkomma till systemet.  
 

 
Figur 2.7 Ett betjäningssystem med en kö. 
 
Antalet trunk lines sätter alltså gränsen för hur många kunder som kan vara i systemet medan 
antalet agenter sätter gränsen för hur många som kan bli servade samtidigt. Callcenter 
managers varierar ofta antalet agenter under dagen för att kompensera för en varierande 
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ankomstfrekvens. Vissa callcenters varierar också antalet trunk lines men detta kräver speciell 
utrustning. En kömodell för detta system kan konstrueras för ett givet N, i vilket inkommande 
samtal är kunder, de N stycken agenterna betjänar kunderna och antalet köplatser ändras med 
N. För en given ankomstfrekvens och betjänings tid kan då viktiga parametrar som kötider 
beräknas. Dessa typer av kömodeller är ett av grundredskapen när callcenters ska 
dimensioneras. Den enklaste och också vanligaste modellen som används är den så kallade 
M/M/N kön, eller Erlang C modellen (1 Sid 12).  
 

2.3.1 Erlang C (M/M/N kön) 
 
Det första M:et betyder att tiden mellan kundankomster är Markovsk vilket innebär att de 
följer en exponentialfördeling. Andra M:et betyder på samma sätt att betjäningstiden följer en 
exponentialfördeling. Den sista bokstaven alltså N:et anger antalet betjäningar, alltså antalet 
agenter i callcenter modellen (3 Sid 1). Från Erlang C modellen kan följande parametrar 
beräknas (3 Sid 19): 
 
 Nq(t) = antalet kunder i kön vid tiden t 
 Ns(t) = antalet kunder under betjäning vid tiden t 
 N(t) = Nq(t) + Ns(t) = antalet kunder i systemet vid tiden t 
 Q = kötiden för en kund 
 S = betjäningstiden för en kund 
 W = Q + S = totala tiden i system för en kund 
 
Erlang C modellen är en förenkling av verkligheten för den tar inte hänsyn till köstorleken, 
kunder som lägger på i kön eller kunder som inte betjänats vid första försöket utan måste 
återkomma. Om callcentret också har en IVR och agenter som är specialiserade på att betjäna 
en viss typ av kunder blir denna enkla modell ofta alltför oprecis. 
 
Erlang C modellen bygger som sagt på att tiden mellan kundankomster och betjäningstiden 
har en så kallad Markovegenskap. Denna egenskap innebär att sannolikheten för att en 
betjäning ska avslutas inom det närmaste inte beror på hur länge den pågått. Denna 
Markovegenskap finns inbyggd i exponentialfördelning och det är därför den används så 
mycket inom köteorin (3 Sid 1). Betjäningsintensiteten för ett kösystem bukar kallas µ och 
enheten är antal betjäningar/tidsenhet. Fördelningen för betjäningstiden skrivs då Exp(1/ µ).  
 
Strömmen av slumpmässigt inträffade händelser längs tidsaxeln kallas en Poissonprocess om 
de uppfyller följande krav; de inträffar enskilt, oberoende av varandra och med lika stor 
sannolikhet överallt på tidsaxeln (3 Sid 3). Poissonprocessen kan användas för att t.ex. ange 
kunders ankomst till ett betjäningssystem, såsom ett callcenter. I en Poissonprocess med 
intensiteten λ händelser/tidsenhet gäller att tiden mellan närliggande händelser är oberoende 
och Exp(1/ λ) fördelade. Alltså om tiden mellan händelser är exponentialfördelade är antalet 
händelser Poissonfördelade (8 Sid 595). 
 
De flesta applikationer inom köteori antar att servicetiden är exponentialfördelad för att det 
inte finns några bevis på att den inte är exponentialfördelad. Om medelvärdet och 
standardavvikelsen för servicetiden är nära varandra kan tiden antas vara exponentialfördelad 
(2 Sid 14). 
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När Erlang C modellen används antas systemet vara stationärt och med det menas att ankomst 
och service intensiteterna är konstanta. Det är därför nödvändigt att dela upp dagen i intervall 
t.ex. halvtimmar. Detta antagande brukar stämma ganska bra när totala intensiteten (λ+Nµ) är 
mycket större än intervall längden (1 Sid 20). 
 
För att kunna använda Erlang C modellen brukar parametrarna uppskattas med hjälp av 
historiska data, men om ovanstående antaganden inte är riktiga t.ex. om antalet ankomster inte 
är Poissonfördelade stämmer inte denna modell och den kan då ge felaktigheter i resultaten. 
Ett enkelt exempel på när Poisson antagandet är felaktigt är när kunder reagerar på externa 
händelser som t.ex. en TV reklam (2 Sid 13). 
 

2.3.2 Vilken modell brukar användas 
 
Den modell som brukar användas mest inom callcenter branschen är Erlang C (M/M/N) och 
den näst vanligaste modellen är Erlang B (M/M/s/s). Den första av dessa modeller antar att 
kön är oändlig och tar därför inte hänsyn till att systemet kan vara upptaget och den andra 
modellen antar att ingen kö kan uppkomma, då antalet kunder är lika med antalet betjäningar 
(båda är s). Om en manager beslutar sig för att eliminera kötiden är Erlang B rätt modell men 
rådande praxis går dock emot detta förfarande (2 Sid 21). Långa väntetider kan vara kostsamt 
för ett callcenter om det har ett gratisnummer, en manager kanske hellre accepterar en kund 
som fått upptaget ton än en kund som väntat i kön (och kostat pengar) och sedan lägger på 
innan den betjänats. Att dimensionera ett callcenter är alltså en avvägning mellan antalet 
upptaget signaler, väntetiden och antalet kunder som lägger på i kön. Det har visats att ca 10 
% fler trunk lines än agenter leder till ett väldimensionerat system (2 Sid 21). 
 

2.3.3 Felkällor 
 
De analytiska modeller som används inom callcenter branschen bygger på ett antal 
förenklingar. Dessa förenklingar är också felkällor som gör att modellen avviker från 
verkligheten. Här är exempel på felkällor som är svåra att kvantifiera. Ett callcenter innehåller 
ofta en IVR och den har också en service tid men lite är känd om distributionen för dennes 
service tid. Ett system med en IVR har därmed två servicestationer; en IVR följt av en agent 
och detta gör bilden mer komplicerad (1 Sid 12). Agenter kan också lägga på mitt under 
samtal med kunder för att managern kanske bara belönar arbetare efter antalet samtal. Det 
medför att en callcenter manager också kan påverka service tiderna. Annan teknik såsom CTI 
påverkar också servicetiden (2 Sid 14). Det kan t.ex. vara så att företaget använder 
förinspelade hälsnings- och adjö fraser vilket förkortar servicetider och deras stokastiska 
variation (2 Sid 14). Andra mänskliga faktorer inducerar också fel i de analytiska modellerna. 
Det kan t.ex. vara så att agenterna jobbar fortare när de är pressade osv. Erlang C modellen 
förutsätter också en kund typ som alla agenter kan betjäna baserat på FIFO regeln och detta 
stämmer ofta inte med verkligheten. Alla dessa är felkällor som gör att den enkla Erlang C 
kan ge resultat som inte stämmer med verkligheten. 
 
För att göra en korrekt modell av verkligheten behöver också kunders tålamod tas in i 
beräkningen. Tålamod har blivit definierat som den tid en kund inte är villig att vänta längre 
än och (2 Sid 15) beskriver en modell där tålamodet är en Weibull distribution. Det existerar 
idag ingen modell som tar hänsyn till alla faktorer i ett modernt callcenter men en enkel 
modell kan ofta ge någon insikt (2 Sid 16). 
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2.4 Service kvaliteten på ett callcenter 
 
De finns i huvudsak tre kvalitetsmätare på ett callcenter:  
 

1. Tillgängligheten. 
2. Effektiviteten. 
3. Agenternas interaktion med kunderna.  

 
Tillgängligheten berör parametrar nämnda i 2.2 och dessa övervakas via rapporter, se figur 
2.6. Effektiviteten i ett callcenter är motsvarigheten till omarbetning i tillverkningsindustrin. 
Kunde agenten fullständigt lösa kundens problem eller behöver kunden återkomma? Denna 
typ av kvalitet undersöks ofta genom att lyssna på slumpmässiga samtal och avgöra om 
kundens problem blev fullständigt besvarade. Med kvaliteten på agenternas interaktion med 
kunderna menas agenternas bemötande av kunderna och den undersöks på liknande sätt som 
effektiviteten men den kan också undersökas genom enkätundersökningar.  
 
Kunder i en telefonkö uppfattar servicenivån olika jämfört med kunder i en vanlig kö. Kunder 
i en telefonkö ser inga andra personer vänta och vet ingenting om sin egen köposition. I en 
vanlig kö kan kunder vara pessimistiska när de börjar köa men blir mer och mer optimistiska 
desto längre fram i kön de kommer. Detta är motsatsen från en telefonkö där kunderna ofta 
börjar köandet optimistiska då de inte vet hur lång kön är men blir mer och mer pessimistiska 
ju längre de får köa. Därför är det vanligt att kunderna i telefonköer blir noterade om sin 
köposition med jämna mellanrum (1 Sid 13). Det finns dock också fall då information om 
köpositionen kan medföra ökat antal kunder som lägger på i kön (2 Sid 16).  
 

2.5 Kapacitets planering 
 
Kapacitetsplanerare inom callcenter branschen har följande motsatsförhållande att ta hänsyn 
till, högre utnyttjandegrad av systemets resurser leder till längre väntetider för kunderna. I fall 
där callcentret är en kostnadsfri service (gratis nummer för kunden) så är kostnaden för 
callcentret ungefär linjärt stigande med kölängden (1 Sid 13), men samtidigt är agenternas 
löner är ungefär 60-70 % av kostnaden för att driva ett typiskt callcenter. Många callcenter 
managers fokuserar därför kapacitetsplaneringen på att hitta ”rätt” antal agenter (1 Sid 14). 
 
För ett normalt callcenter varierar både ankomst- och service tiderna över dagen och kan 
ibland variera kraftigt från en halvtimma till en annan. Service tiderna varierar därför att olika 
typer av kunder ringer olika tider på dagen. Över korta tidsperioder, från minut till minut t.ex. 
uppvisas ofta stor stokastisk variabilitet i antalet inkomna samtal. Över längre tidsperioder, 
som från timma till timma eller dag till dag uppvisas ofta en förutsägbar variabilitet. 
Callcenter managers försöker därför variera antalet agenter för att möta kravet på hög service 
till låga kostnader. Kapacitetsplanering innehåller ofta följande steg: 
 

1. Kömodeller används för att bestämma hur många agenter som behövs en given 
halvtimma. 

2. Schemamodeller används för att avgöra när under en given vecka eller månad varje 
agent ska arbeta. 

3. Anställningsmodeller används för att avgöra hur många agenter som måste anställas 
och utbildas varje månad. 
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De parametrar som används för inom Erlang C modellen är: 
 

λi = ankomstintensiteten för halvtimma i  
µi = 1/E[Si] = betjäningsintensiteten för halvtimma i där E[Si] är expected value 
för betjänings tiden (alltså förväntad betjäningstid).  
ui = λi / µi = trafikintensiteten 
ρi = λi / (Nµi) = ui / N = utnyttjandegraden 

 
Trafikintensiteten, ui, är enhetslös och den anger att ui enheter av service tid mottas per 
tidsenhet för halvtimma i. Även om ui inte har någon fysikalisk enhet brukar den få den 
fiktiva enheten Erlang. Utnyttjandegraden, ρi, anger hur stor del av tiden som agenterna är 
upptagna. För att inte kön ska växa mot oändligheten måste ρi < 1 eller N > ui. 
 
Här nedan är formeln för att beräkna sannolikheten att alla agenterna är upptagna: 
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Den förväntade kötiden är ASA och den beräknas som: 

))1/(1)(/1)(/1(*))(()0|(*))(( iiNNtNPQQENtNPASA ρµ −≥=>≥=  
 
Andelen kunder som inte väntar längre än T tidsenheter beräknas som: 

TN iieNtNPQTQPQPTQPTSF )1(*))((1)0|(*)0(1)( ρµ −≥−=>>>−=≤=  
 
Viktigt att notera är att N, ASA och TSF varierar från halvtimma till halvtimma och att alla 
formler är för Erlang C modellen. 
 
När N ökar minskar TSF och ASA medan P(N(t)≤N) minskar, fler agenter leder alltså till 
bättre kund service. Den vanliga gången är att ett callcenter definierar en övre gräns på ASA, 
kalla den ASA*. Sedan används ovan givna formler för att hitta ett så litet N som möjligt som 
fortfarande uppfyller kravet på att ASA ska vara mindre än ASA*.  
 
Nästa steg i dimensioneringen av ett callcenter är att använda de framräknade N:en för att 
använda dem för att hitta optimala scheman. Alltså för varje halvtimma prognostiseras µ och 
λ och med hjälp av ASA* beräknas ett värde på N för varje halvtimma. Antag att callcentret 
planerar en månad (30 dagar) i förväg och är öppet 10 timmar per dag 7 dagar i veckan, detta 
ger då 600 N värden. 
 
Ett alternativ för att hitta optimala scheman är att lösa ett IP (integer program) problem. Anta 
att planeringen innehåller i=1,…,I halvtimmas intervall och att j=1,…,J möjliga schemas 
finns. Anta vidare att cj månadskostnaden för att låta en arbetare arbeta efter schema j. 
Matrisen A definieras vidare som en I*J matris där varje element aij är 1 om en agent som 
jobbar efter schema j är tillgänglig under halvtimma i annars är aij noll. Beslutsvariabeln xj är 
antalet agenter som jobbar efter schema j och låt Ni vara de ovan framräknade antalet agenter 
per halvtimma. IP problemet som ska lösas kan då formuleras som (c’ = c transponat): 
  

Min{c’x | Ax ≥ Ni; x ≥ 0; x integer} 
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Lösningen till detta problem ger hur många agenter som ska arbeta efter varje schema men 
inte vilken person som ska jobba efter vilket schema. För stora callcenters är uppgiften att 
tillsätta personer till de olika scheman en mycket komplicerad uppgift. 
 
Från lösning till IP problemet kan det totala antalet agenter fås för planeringsperioden som 
1’x. Detta antal agenter ökas ofta med en faktor α, som brukar ligga mellan 0 och 1, genom att 
antalet agenter beräknas som 1’x/ α. Denna siffra används sedan för att beräkna hur många 
nyanställningar som måste göras. Callcenters är vanligen känsliga för ändringar i någon av de 
underliggande parametrarna speciellt under rusningstid, t.ex. antal agenter eller service tiden 
och om inte callcentret överdimensioneras så krävs mycket säkra prognostiseringar för att en 
jämn service nivå ska kunna hållas (2 Sid 9).  
 
Anställningsproblemet har ofta en tidshorisont T på 6-12 månader och antalet agenter som 
behövs för varje månad nt där t=1…T fås som beskrivits ovan. För att kunna lösa 
anställningsproblemet krävs också en approximerad andel på hur många som slutar, β och en 
approximerad ledtid som behövs för att nyanställning och utbildning, τ. Inom callcenter 
branschen är ofta antalet personer som slutar varje år stort, det finns rapporter på upp till 50 % 
per år (1 Sid 19). 
 
Problemet kan alltså formuleras på följande sätt; hur många agenter måste nyanställas denna 
månad så att vid den tid de är utbildade tillräckligt många agenter finns tillgängliga. Anta att 
yt agenter finns tillgängliga i början på månad t och att yj antal agenter börjar i början på 
månad j=t+1,…,t+τ-1 pga. nyanställningar. Antal agenter som bör anställas månad t är då: 
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2.6 Optimering av callcenters 
 
Optimering är ett vittomfattande begrepp och innebörden av det är olika från person till 
person. För ingenjörer och matematiker innebär ordet att hitta värden på vissa variabler som 
maximerar eller minimerar någon funktion under medföljande bivillkor. Inom callcenter 
branschen har ordet används för att beskriva verktyg gjorda för att övervaka och höja 
effektiviteten på callcenters (5 Sid 1). 
 
Inom callcenter industrin är något som kallas ”workforce optimization” ett vanligt begrepp 
och innebörden av detta begrepp är oftast bara fokuserat på agenternas effektivitet. En mycket 
viktig uppgift inom ”workforce optimazation” är att bestämma hur många agenter som ska 
vara på skift vid varje tidsenhet. Ett callcenter är dock nästan alltid en del av en större 
organisation och eventuella optimeringsprojekt bör evalueras mot hela organisationen och inte 
bara inom callcentret.  
 
Det första en callcenter manager bör göra när denne ska försöka optimera sitt callcenter är att 
undersöka den nuvarande operationella statusen på callcentret, dvs. undersöka eventuella 
styrkor och svagheter och försöka titta på problemen från många infallsvinklar. Om ett 
callcenter t.ex. inte kan hålla sin planerade service nivå (TSF) kan detta bero på ett antal 
orsaker t.ex. callcentret kanske inte har fått tillräcklig budget, schemaläggningen av agenterna 
är dålig eller routing av samtalen är undermålig. 
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När en manager har identifierat eventuella områden som är öppna för förbättringar bör mått 
på hur en eventuell förbättring ska mätas tas fram. De flesta callcenter har dock ofta 
tillräckligt med information i sina statistiska rapporter för att avgöra inom vilka områden som 
callcentret inte möter sina uppställa mål. 
 
Det finns i huvudsak tre grova kategorier inom vilka försäljare erbjuder 
optimeringshjälpmedel (5 sid 2). Dessa är ”contact routing optimazation”, ”human resource 
optimazation” och ”buisiness process optimazation”.  
 
”Contact routing optimazation” innebär att kunderna ska kopplas så att callcentrets resurser 
används så effektivt som möjligt. De teknologier som används inom detta område är IVR, 
CTI och ”routing engines”. IVR och CTI används för att optimera betjänings- och kötiden och 
”routing engines” används för att se till att rätt agent får rätt samtal kopplat till sig. 
 
”Human resource optimization” är metoder för att öka agenternas prestation och där ingår 
bla.; utbildning och träning, statistik för enskilda agenter för att göra en kvantitativ 
bedömning, personlighetstest vid anställning, lyssna på samtal i efterhand för att göra en 
kvalitativ bedömning och system som gör det möjligt för agenterna att få realtids status 
information (t.ex. information om kölängder mm.). 
 
”Business process optimazation” är tekniker som försöker förbättra det finansiella läget för 
callcentret samt integrera det närmare med moderorganisationen. Följande tekniker ingår i 
denna optimerings kategori; simulering och modellering, data management (verktyg för att 
lättare tolka genererat data) och CRM (för att behålla sina kunder). 
 
Även om optimering och effektivisering är viktigt så är ändå lönsamhet viktigast och om ett 
företag endast fokuserar på optimering och effektivisering kan det lätt missa chanser till att 
öka lönsamheten genom att erbjuda personlig service till värdefulla kunder som också 
förväntar sig att få det (7 Sid 6). Varje callcenter måste avgöra vad som är vitigast; hög 
effektivitet eller korta väntetider. Svaret på denna fråga varierar från callcenter till callcenter 
beroende på om kostnaden för att ha väntande kunder eller om agentkostnaden dominerar (1 
Sid 25). 
 

2.7 Optimering av färdvägar 
 
För att kunna hitta ”bästa” vägen från en nod (eller nyckelpunkt) till en annan krävs att dessa 
noder har vissa kända attribut. Dessa noder måste också vara ihopkopplade och med bågar 
(eller färdvägar) på något sätt för att det ska vara möjligt med förflyttningar mellan noderna. 
En graf definieras som en mängd noder och med tillhörande bågar. Ett nätverk är vidare en 
graf vars bågar och noder har associerade numeriska värden som t.ex. kostnad (13 Sid 1). 
 
Inom nätverk brukar följande parametrar användas: 
 

xij = mängden flöde genom båge (i,j) 
cij = kostnad att sända en enhet flöde genom båge (i,j) 
bi = specificerat behov vid nod i 
A = mängden av alla bågar tillhörande grafen 
V = mängden av alla noder tillhörande grafen 
uij = maximalt antal flödesenheter genom båge (i,j) 
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lij = minimalt antal flödesenheter genom båge (i,j) 
 
Huvudvillkoret för flödesproblem inom nätverk är: 
 
inflöde – utflöde = bi, för alla noder Vi∈  
 
bi kan ha följande värden: 
 
 om bi < 0 är nod i en källa (producerar flödes enheter) 
 om bi > 0 är nod i en sänka (konsumerar flödes enheter) 
 om bi = 0 är nod i transportnod (skickar flödes enheter vidare) 
 
Matematiskt formuleras ett minsta kostnad flödesproblem på följande sätt (13 Sid 5): 
 
min ∑

∈Aji
ijij xc

),(

 

då ∑ ∑
∈ ∈

=−
Aik Aji

iijki bxx
),( ),(

, Vi∈∀   

 ijijij uxl ≤≤ , Aji ∈∀ ),(  
 
För att ett minsta kostnad flödesproblem ska ha en möjlig lösning kravs att följande villkor är 
uppfyllt: 
 
 ∑ =

i
ib 0  

 
Ett specialfall av ett minsta kostnad flödesproblem är det så kallad kortaste vägen problemet. 
Detta problem är formulerat för att hitta ”bästa” vägen mellan två noder i ett nätverk. I ett 
kortaste vägen problem ska en flödesenhet skickas från startnod, s, till slutnod, t, så billigt 
som möjligt. Detta medför att bs = -1 då i=s, bt = 1 då i=t och bi = 0 tsi ,≠∀ . Den 
matematiska formuleringen av ett kortaste vägen problem blir således (13 Sid 14): 
 
min ∑

∈Aji
ijij xc

),(
 

då ∑ ∑
∈ ∈
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Aik Aji

ijki xx
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 0≥ijx , Aji ∈∀ ),(  
 
Lösningsalgoritmen som används i kortaste vägen problem kallas Dijkstras algoritm om alla 
bågkostnader är positiva annars kallas den Fords algoritm (13 Sid 16).  

|-1 om i = s 
|0 om tsi ,≠  
|1 om i = t 



Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters 

19  

3 Metod 
 
Den slutgiltiga programvaran byggdes i Flash MX 2004 och programmeringsspråket 
Actionscript 2.0. Detta val baserades på det faktum att en fullt fungerande prototyp skulle 
produceras på en begränsad tid. Användandet av Flash och Actionscript ger de många 
fördelarna hos ett objektorienterat polymorfiskt språk i kombination med möjligheten till 
väldigt enkel grafikhantering, utan krav på maskinnära kod. Den primära nackdelen med 
denna utvecklingsmiljö är att den rena prestandan är betydligt sämre än t.o.m. traditionellt 
långsamma språk som t.ex. JAVA. En bedömning gjordes att prestandan ändå var tillräcklig 
för den planerade applikationen och att den förenklade grafikhanteringen var ett krav för att 
hinna utveckla mjukvaran på den tillgängliga tiden. 
 
Utöver utvecklingsmiljön användes främst 3D-programvaran Blender samt Adobe Photoshop 
CS för att producera och redigera grafiken till spelet. Dessa programvaror valdes främst p.g.a. 
tidigare arbetserfarenhet med dem. 
 
För generering av slumpvärden från fördelningar användes Matlab, som även det valdes p.g.a. 
tidigare erfarenheter. 
 

3.1 Callcenter spelet i korthet 
 
Den stora centrerade skärmen används för löpande användarinformation såsom information 
om utförda köp, statusvarningar om kritisk utrustning och liknande (se figur 3.1). För mer 
information om hur spelet fungerar se Bilaga A. 
 

 
Figur 3.1 Informationsskärm för löpande information. 
 
Huvudmenyn innehåller fem alternativ: Köp Utrustning, Bygg, Utbilda, Uppdrag och 
Statistik. Alla dessa fungerar som ett läge som aktiveras vid klick. Ett läge är aktivt indikeras 
genom att kuben är vriden (se figur 3.2 till höger). När ett läge är aktiverat kan användaren 
genom att klicka i spelområdet ta fram ytterligare undermenyer för alternativet. Läget 
avaktiveras genom att klicka på avbryt. Detta visas genom att kuben vrider tillbaka sig (se 
figur 3.2 till vänster). För att kunna aktivera ett annat läge måste användaren först avaktivera 
det läge denne befinner sig i.  
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Figur 3.2 Spelets huvudmeny i två olika lägen. 
 
Nedan följer en förklaring av varje läges funktionalitet. 
 
3.1.1 Köp utrustning 
 
Under detta alternativ kan användaren hyra eller köpa all teknisk utrustning som krävs för att 
utföra ett uppdrag. Den tekniska utrustning som kan köpas är server, växel, IVR, en rastplats 
och arbetsplatser. Användaren har också möjlighet att hyra trunk lines. Trunk lines hyrs in för 
varje separat uppdrag, och när ett uppdrag är slutfört försvinner dessa automatiskt och måste 
hyras in på nytt för nästa uppdrag. Om man ej hyr några trunk lines kan inga samtal tas emot 
vilket leder till att alla inkommande samtal avvisas. Genom att klicka på spelytan fås 
undermenyn med dessa alternativ fram (se figur 3.3). 
 

 
Figur 3.3 Spelets köp utrustning undermeny. 
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3.1.2 Bygg 
 
Härifrån kan användaren bygga alla typer av innerväggar som finns tillgängliga (se figur 3.5). 
Genom att klicka på spelytan fås undermenyn med dessa alternativ fram (se figur 3.4). När en 
vägg ska placeras ut lyser den rött där det ej är tillåtet att placera ut den och grönt där det är 
tillåtet. 
 

   
Figur 3.4 Det är ej tillåtet att placera ut väggen till vänster medan det är tillåtet att placera ut 
väggen till höger. 
 
Användaren måste börja vid någon vägg med någon av de fyra raka väggarna. De olika 
korsningarna kan bara placeras på raka väggar. Mellan böjda väggar måste det också finnas 
raka väggar (se figur 3.6). 
 

 
Figur 3.5 Spelets bygg undermeny. 
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Figur 3.6 Exempel hur byggda väggar kan se ut. 
 

3.1.3 Utbilda 
 
I detta läge finns tre underalternativ (se figur 3.7), anställ personal, utbilda personal samt 
utbilda personal en och en. Genom att klicka på spelytan fås undermenyn med dessa alternativ 
fram. Genom att klicka på Anställ Personal ökar man antalet anställda med ett. Antalet 
anställda visas till höger om anställ-knappen.  
 

 
Figur 3.7 Spelets utbilda undermeny. 
 
Genom att klicka på utbilda personal går man vidare till submenyn för dessa funktioner. Varje 
anställd kan ha en utbildningsnivå mellan ett och fem, och vid anställning så har varje anställd 
nivå ett. Högre utbildningsnivå tillåter att mer avancerade uppdrag antas samt att den 
anställdes prestanda förbättras. I utbildningssubmenyn finns en knapp för varje 
utbildningssteg. På varje knapp står hur många anställda som för närvarande kan utföra 
utbildningssteget och till höger om knappen står kostnaderna för att utföra det aktuella 
utbildningssteget. Utbildningarna har alltid en relativt hög kostnad samt en tillägskostnad för 
varje anställd som genomför utbildningen. Utbilda en och en undermeny fungerar på samma 
sätt men då utbildas bara en åt gången. Utbilda en och en är dyrare än att utbilda flera åt 
gången. 
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3.1.4 Uppdrag 
 
Här kan användaren anta de uppdrag han har kvalificerat sig för. Genom att klicka på spelytan 
fås undermenyn med alla uppdrag fram (se figur 3.8). 
 

 
Figur 3.8 Spelets uppdrag undermeny. 
 
När användaren klickar på ett uppdrag visas en mer detaljerad informationsskärm med några 
viktiga attribut för uppdraget: beskrivning, svårighetsgrad, betalning, tidsomfattning, 
utbildningskrav, samt status. Beskrivning ger en kort beskrivning av uppdraget och företaget 
(se figur 3.20). 
 

3.1.5 Statistik 
 
I detta läge kan statistik kontrolleras för spelets alla delar. Det finns fem olika underalternativ; 
statistik för server, statistik för växel, statistik för IVR, statistik för enskilda anställda och 
statistik för utförda uppdrag (se figur 3.9). Du får fram dessa alternativ genom att klicka på 
spelytan. 
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Figur 3.9 Spelets statistik undermeny. 
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3.2 Callcenter spelets uppbyggnad 
 
Callcentret i spelet är ett callcenter som tar sig an uppdrag från andra företag som vill 
”outsource” sin callcenter verksamhet. Uppdraget för spelaren är alltså att driva ett callcenter 
så bra som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt. För varje uppdrag spelaren tar sig 
an och klarar med en belåten uppdragsgivare tjänar spelaren pengar. Spelaren måste dock 
köpa in komponenter och anställa personal, vilket kostar pengar.  
 
För att kunna anta ett uppdrag krävs att spelaren har köpt minst en server, en växel, en 
arbetsplats, en rastplats och anställt minst en agent. För att kunna ta samtal krävs dock också 
att användaren hyrt trunk lines. Användaren kan starta ett uppdrag utan trunk lines men då 
kan inga samtal kopplas till callcentret. 
 
De grundläggande komponenterna i spelets callcenter är förutom lokalen en växel, en server, 
en rastplats, agenter, arbetsplatser och trunk lines. Växeln tar emot inkommande samtal om 
minst en trunk line finns ledig. Växeln har sedan till uppgift att hitta en arbetsplats, som har 
en agent med rätt kunskapskrav och som inte är upptagen, till samtalet. Om ingen sådan 
arbetsplats finns ledig läggs samtalet i kön. Växeln i spelet är alltså en kombination av 
PBAX:n och ACD:n i ett riktigt callcenter. Agenten betjänar sedan samtalet och efter att 
betjäningen är klar frigörs telefonlinjen men agenten måste efterbehandla samtalet och blir 
inte ledig förrän en stund senare. När samtalet är klart skickas information till servern som 
lagrar all statistisk data om samtalet. I programmet sparas all statistik i servern och inte i 
ACD:n som i ett riktigt callcenter. I spelet används de viktigaste av de statistiska parametrar 
som beskrivits i 2.2 för att göra det verklighetstroget. 
 

3.2.1 Nivåsystemet 
 
Uppdragen som spelaren kan anta är uppdelade på fem stycken nivåer, där nivåerna anger 
utbildningskravet. Ett uppdrag som kräver utbildningsnivå fem kan inte antas förrän minst en 
agent är utbildad till nivå fem. Detta uppdrag betyder dock inte att 100 % av samtalen kräver 
utbildningsnivå fem. Det kan t.ex. vara så att 10 % av samtalen bara kräver utbildningsnivå 
ett, 20 % kräver nivå två osv. En viss del av samtalen kommer dock att kräva utbildningsnivå 
fem. En agent med utbildningsnivå fem kan även ta sig an samtal som kräver nivå ett till fyra. 
Agenternas utbildningsnivå anger alltså den svåraste betjäningen agenterna kan utföra men de 
kan också utföra alla betjäningar med lägre krav. I ett riktigt callcenter får ofta varje agent 
definiera en enskild delmängd av vilka samtal denne kan betjäna. I ett riktigt callcenter borde 
det finnas agenter som kan betjäna t.ex. samtal som kräver utbildningsnivå ett, tre och fem 
men inte två och fyra. Spelet antar att alla agenterna som anställs direkt endast kan betjäna 
samtal som kräver nivå ett. Spelet antar att informationskraven bygger på en hierarki alltså att 
en agent måste tränas för att klara nivå två före den kan klara nivå tre osv. Detta gör att 
enklare routingalgoritmer kan användas i spelet än i ett riktigt callcenter och att 
schemaläggningen blir mindre komplex. 
 

3.2.2 Arbetsdagar 
 
Varje uppdrag i spelet löper över ett förutbestämt antal arbetsdagar. När användaren inte har 
tagit sig an något uppdrag är tiden stillastående, med det menas att alla ändringar som 
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användaren vill göra sker direkt. När användaren har ett uppdrag så verkställs inte ändringar 
förrän nästa arbetsdag. En arbetsdag är nio timmar lång men i verklig tid motsvaras det av 
ungefär 28 sekunder. Varje agent jobbar dock bara åtta timmar för en av timmarna kommer 
agenten att vara på rast. Om inte användaren specificerar vilket rastblock varje agent ska ha 
kommer agenterna att gå på rast när de blir trötta. Detta inträffar ungefär mitt på dagen vilket 
motsvaras av rastblock noll i personalstatistiken. Användaren kan specificera rastblock från 
ett till åtta. Om användaren gör detta kan inte agenten gå på rasten förrän den specificerade 
timman. Rastblocket motsvaras av den timma då agenten får gå på rast. Agentens attityd 
kommer att försämras med 5 % enheter (i samma takt som agentens energi minskar) för varje 
timma den får jobba, och när agenten går på rast återställs attityden. Det optimala är alltså att 
agenterna får gå på rast mitt på dagen. Men om alla agenter går på rast samtidigt så exploderar 
kön. I spelet är varje dag en stationär process och det medför att användaren inte behöver 
tänka på, som i ett riktigt callcenter, att ankomstintensiteten är olika för olika tidpunkter på 
dagen. 
 

3.2.3 Trunk lines 
 
Antalet kunder som kan vara i callcentret samtidigt bestäms av antalet trunk lines och antalet 
kunder som kan betjänas samtidigt bestäms av antalet agenter som jobbar den dagen, om inte 
en IVR har köpts. Antalet agenter som kan jobba bestäms av antalet arbetsplatser, dvs. 
agenterna måste ha en arbetsplats för att kunna jobba. Om en IVR har köpts kommer en viss 
del av samtalen att betjänas där och i spelet har det antagits att alla samtal som kopplas till 
IVR:n kan betjänas där, de behöver därmed aldrig kopplas därifrån så de får prata med en 
agent. Spelet tar inte hänsyn till kunder som lägger på och försöker ringa igen, alla kunder 
som lägger på blir förlorade samtal. I spelet antas vidare att trunk lines hyrs på uppdrags 
basis. Användaren måsta alltså hyra nya trunk lines varje gång ett nytt uppdrag antas. Om 
användaren startat ett uppdrag utan trunk lines får användaren en varning om detta. Hyrningen 
av trunk lines är direkt så även om ett uppdrag är pågående fås de direkt och inte nästa dag. 
 

3.2.4 Växel 
 
Växeln kostar en summa pengar när den köps och då fås också en garantilängd på ett antal 
arbetsdagar. Under garantilängden kan växeln inte gå sönder men när garantilängden gått ut 
ökar sannolikheten att den ska gå sönder för varje arbetsdag. När växeln har gått sönder kan 
inga samtal kopplas in i callcentret och alla som försöker ringa kommer att sparas som 
avvisade samtal i servern. Om växeln har kö när den kraschar kommer också de samtalen som 
var i kön att sparas som avvisade samtal. På samma sätt kommer de samtal som ligger i kön 
när dagen är slut att sparas som avvisade samtal. För att undvika att växeln går sönder kan den 
underhållas. Priset för att underhålla växeln ökar med åldern. När växeln har underhållits 
kommer dess ålder att nollställas och därmed kommer garantin att börja gälla igen. När 
garantin har gått ut kommer statusfältet att varna om detta (se figur 3.10). Ett eventuellt 
underhåll av växeln kommer inte att verkställas förrän nästa arbetsdag. Den statistik som 
växeln innehåller är uppdragsspecifik, dvs. den nollställs varje gång ett nytt uppdrag antas. 
Noterbart är att ”antal mottagna samtal” boxarna innehåller antal mottagna samtal alltså ej 
samtal som försöker nå systemet då alla tunk lines är upptagna. 
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Figur 3.10 Växelns informationsfönster i spelet. 
 
Routingalgoritm ett (växelläge ett) i spelet är endast FIFO (först in först ut) så långt som 
möjligt. Det finns dock fall då ett samtal med högre betjänings krav kan få vänta 
oproportionerligt länge med denna algoritm. Se figur 3.11, i detta fall skulle den enda agenten 
som klarar både betjäningskrav ett och två bli ockuperad av ett samtal som bara kräver nivå 
ett och detta medför att det samtal som kräver nivå två då skulle få vänta medan de samtal 
som inkommit efter detta samtal skulle få betjäning. 
 

 
Figur 3.11 Principen bakom routingalgoritm 1. 
 
Routingalgoritm två försöker avhjälpa det problem som har beskrivit ovan genom att först 
undersöka hur många lediga agenter, n, det finns för närvarande och sedan sortera de n första 
samtalen med högsta krav först (se figur 3.12). Med denna algoritm kommer väntetiden att bli 
mer rättvis för de samtal som har högre krav på agenterna. Om det hade varit två samtal bland 
de tre första samtalen som krävde betjäningsnivå två så skulle dock det senare av dessa två få 
en orättvis väntan men detta är oundvikligt.  
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Figur 3.12 Principen bakom routingalgoritm 2. 
 
I figur 3.13 demonstreras en annan situation då växelalgoritm ett är ineffektiv. I detta fall 
skulle en av agenterna inte kunna betjäna något samtal och denna skulle då bara sitta och 
vänta. I så fall försämras hela effektiviteten på callcentret och inte bara kötiden. 
 

 
Figur 3.13 En svaghet med routingalgoritm 1. 
 
Med routingalgoritm två blir ovanstående scenario i stället enligt figur 3.14. I detta fall 
garanteras att så många agenter som möjligt är aktiva och därmed ökas effektiviteten på call 
centet. 
 

 
Figur 3.14 Demonstrerar styrkan med routingalgoritm 2. 
 

3.2.5 Personal 
 
Personalen kostar en summa pengar när de anställs. De kostar också en arbetsgivaravgift för 
varje dag, denna avgift måste betalas för alla agenterna även de som inte är på skift den 
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aktuella dagen. Slutligen är det också en lönekostnad som måste betalas för alla agenter som 
är på skift den aktuella dagen. De agenter som är gröna, se figur 3.15, betyder att de är på 
skift. Figur 3.15 visar fönstret innan användaren har åtagit sig något uppdrag. Eventuella 
ändringar kommer i det här skedet att vara direkta. Om användaren väljer att sparka en agent 
(sko funktionen) kommer denna att försvinna ur statistiken direkt. Vid ett pågående uppdrag 
skulle agenten inte försvinna förrän nästa dag. 
 

 
Figur 3.15 Statistikfönstret för agenterna i spelet innan ett uppdrag åtagits. 
 
Figur 3.16 visar samma statistikfönster som figur 3.15 men när ett uppdrag är pågående. Skon 
till höger om anställd nr ett betyder att denne kommer att få sparken efter den gångna dagen. 
Klockan till höger om anställd nr fyra betyder att denne kommer att börja arbeta nästa dag. 
Betjäningstiden (som också benämnts behandlingstiden) är beroende av agentens attityd och 
kommer därför att ge en fingervisning om vilka ”rötäggen” är. Användaren bör alltså försöka 
gallra ut agenterna med dålig attityd för att öka kvaliteten och lönsamheten på sitt callcenter. 
 

 
Figur 3.16 Statistikfönstret för agenterna i spelet efter att ett uppdrag åtagits. 
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Spelet tar inte hänsyn till att agenterna måste ha vilodagar och detta gör att 
schemaläggningsproblematiken förenklas. I spelet är det också samma lönekostnad för alla 
agenter och callcentret är också bara öppet från klockan 8 till 17. Detta hjälper också till att 
förenkla schemaläggningsproblematiken. I spelet antas att ingen personalomsättning sker 
baserat på personalens egna initiativ och användaren behöver därför inte planera sina 
anställningar. Om användaren beslutar sig för att anställa kan den nya personal direkt börja 
arbete. Anställningsproblemet i spelets callcenter är således förenklat till att användaren 
endast behöver hitta ett lämpligt antal agenter, n, och sedan välja de n mest effektiva 
agenterna och låta dem jobba hela perioden. Användaren måste dock tänka på hur rasterna ska 
läggas för att optimera callcentret. Användaren bör också tänka hur denne utbildar sin 
personal, detta för att det kostar mer att utbilda personalen en och en än i grupper.  
 
Om användaren inte har nog med pengar för att betala lön åt alla agenter som jobbat den 
aktuella dagen kommer de agenter som inte får lön att sluta. Detta gör att användaren måste 
tänka på att spara nog med pengar så att denne kan betala lön åt de anställda. Om användaren 
inte har nog med pengar till arbetsgivaravgiften för den aktuella dagen kommer pengar 
automatiskt att lånas till användaren. Om användarens skuld överstiger en viss summa 
kommer ett ”game over” fönster att visas. 
 

3.2.6 IVR 
 
Spelaren kan också köpa en IVR och denna enhet gör att en viss del av samtalen inte behöver 
kopplas till en agent utan kan helt betjänas inom denna enhet. Om en IVR har köpts kommer 
en viss del av samtalen att kopplas från växeln till IVR:n. Hur stor del av samtalen som kan 
betjänas inom IVR:n är uppdragsspecifikt. Precis som i ett verkligt callcenter används IVR:n 
för att reducera kötiden och minska agentbehovet och därmed de operativa kostnaderna. I 
början av varje uppdrag kommer det att kosta en summa pengar om användaren vill använda 
IVR:n. Denna summa är tänkt att motsvara den kostnad ett riktigt callcenter har för att 
programmera IVR:n för att denna ska kunna användas för det aktuella uppdraget. Så 
användaren har alltså att ta hänsyn till hur långt uppdraget är, samt hur stor del av samtalen 
som kan betjänas inom IVR:n. Detta bör vägas mot lönekostnaden för att låta agenter jobba 
för att ta reda på om det är lönt att använda IVR:n eller låta fler agenter arbeta istället. 
 
I spelet finns det ingen övre gräns på hur många samtal IVR:n kan betjäna. När en kund har 
blivit betjänad av IVR:n blir den ockuperade telefonlinjen ledig och statistik för samtalet 
lagras sedan i IVR:n. IVR:n har alltså separat statistik som inte påverkar den statistik som 
finns lagrad i servern. Detta är för att t.ex. betjäningstiden för de samtal som kopplas till 
IVR:n ofta är kortare än betjäningstiden för de samtal som kopplas till en agent. Därför skulle 
medelbetjäningstiden förkortas om de samtal betjänade av IVR:n inräknas och detta skulle 
inte bli rättvist mot agenterna. Detta är också i linje med verkliga callcenters där statistiken 
som finns lagrad i ACD:n inte påverkas av statistiken i IVR:n.  
 
IVR:ns funktioner är mycket liknande växelns med samma underhållsfunktion. Om IVR:n 
kraschar kommer callcentret att fungera men agenterna kommer att få högre arbetsbelastning 
då alla samtal måste betjänas av en agent. I vissa uppdrag där endast en låg andel av samtalen 
kan betjänas av en IVR kommer en krasch ej att påverka särskilt mycket. Om IVR:n kraschar 
medan den betjänar samtal sparas dessa samtal som avvisade samtal i servern och sedan i 
uppdragsstatistiken när uppdraget är avklarat. 
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IVR:ns statistik (se figur 3.17) är uppdragsspecifik och kommer att nollställas då ett nytt 
uppdrag börjar. IVR:ns genomsnittliga behandlingstid kommer att vara kort och kan inte 
jämföras med agenternas. Antal behandlade samtal i IVR:n kommer att vara 
uppdragsberoende men samtidigt stokastisk. Användaren får ett medelvärde på andelen samtal 
som kan betjänas i IVR:n, men sedan bestämmer slumpen hur den verkliga andelen ser ut.  
 

 
Figur 3.17 Statistikfönstret för IVR:n i spelet. 
 

3.2.7 Server 
 
Statistiken för servern är också liknade den för växeln och IVR:n. En av skillnaderna är att 
servern kan bli full och då kan inte någon mer data lagras innan den uppgraderats. Servern 
kan också precis som IVR:n och växeln också gå sönder och det innebär att ingen statistik kan 
sparas. Om ingen statistik kan sparas kan inte callcentret redovisa för sin uppdragsgivare hur 
uppdraget genomlöpt och därmed kommer uppdragsgivaren inte att betala fullt arvode 
beroende på hur länge den varit full. Med ett undantag är serverns statistik också 
uppdragsspecifik och nollställs precis som IVR:ns och växelns statistik vid starten på varje 
nytt uppdrag. Undantaget är kapacitetssiffran som sparas i servern, den nollställs inte. Om 
användaren vill se statistik över tidigare genomförda uppdrag kan detta ses under uppdrags 
statistik. 
 
I figur 3.18 visas två kötider, genomsnittlig kötid och genomsnittlig kötid om kö. 
Genomsnittlig kötid om kö är ASA (se 2.2), det är den genomsnittliga kötiden för de samtal 
som hamnar i kön. Alltså om ett samtal inkommer då kö finns är detta medelkötiden. 
Genomsnittlig kötid tar ej hänsyn till om ett samtal inkommer då någon kö finns eller inte. 
Detta är alltså den genomsnittliga kötiden för alla samtal. Den genomsnittliga 
behandlingstiden är för alla agenter och med hjälp av denna kan enskilda agenters prestationer 
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utvärderas. Detta genom att jämföra medelvärdena för alla agenter som finns i servern med de 
individuella agenternas värden. Om någon agent skulle ligga mycket sämre än de 
genomsnittliga värdena tyder det på att agenten har dålig attityd (eller att slumpen är emot 
den, en agent kan såklart ligga sämre än medlet och ha bra attityd men sannolikheten är liten). 
För att kunna dra några slutsatser krävs dock att agenten har betjänat ett antal samtal. 
 

 
Figur 3.18 Statistikfönstret för servern i spelet. 
 

3.2.8 Uppdrag 
 
I figur 3.19 kan statistiken för utförda uppdrag ses och som bilden illustrerar är denna 
påminnande om serverstatistiken. Denna statistik kan användaren se för alla uppdrag som 
denne har genomfört. På pilarna kan användaren bläddra mellan statistiken för de olika 
genomförda uppdragen. Ratingen på genomförda uppdrag anger hur stor del av det utlovade 
arvodet för uppdraget som användaren ska få. Om som i bild 3.19 ratingen är 100 % kommer 
användaren att få 100 % av det utlovade arvodet. Om t.ex. ratingen bara varit 50 % hade bara 
50 % av arvodet fåtts.  
 



Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters 

33  

 
Figur 3.19 Statistikfönstret för genomförda uppdrag i spelet. 
 
I figur 3.20 kan den information som användaren får om ett uppdrag ses. Beskrivningen är en 
kortfattad information om uppdraget som användaren bör använda för att dimensionera 
callcentret för det aktuella uppdraget. Betjäningstiderna är orealistiskt långa och antalet 
inkomna samtal per dag är orealistiskt få men detta spelar ingen roll. Principen för 
dimensionering är densamma som i ett callcenter där betjäningstiderna är korta och antalet 
inkomna samtal är stort. Svårighetsgraden anger hur svårt ett uppdrag är att klara av, en högre 
svårighetsgrad anger att fler agenter kommer att behövas och det kommer också att vara 
svårare att få bra resultat. Högre svårighetsgrad innebär också att högre utbildningskrav krävs. 
Betalning anger hur mycket pengar användaren får om denne klarar av uppdraget med en 
rating på 100 %. Status anger om användaren kan ta sig an eller redan klarat av uppdraget. 
Användaren måste ha minst en agent på minst utbildningskravsnivån för att uppdraget ska 
vara tillgängligt. Om uppdraget antas kommer denna status att bytas till pågående och efter 
uppdragets avslutande kommer den att sättas som avklarad, vilket innebär att uppdraget inte 
kan antas igen. 
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Figur 3.20 Fönstret där användaren får uppdragsinformation i spelet. 
 

3.2.9 Stokastiska variabler 
 
Följande variabler används för att skapa en stokastisk variation i spelet: 
 
Agent attityd, kund attityd: En array med 100 normalfördelade värden med medelvärde 0.5 
och standaravvikelse 0.22 genererades. Dessa värden valdes för att en låg sannlikhet att 
värdena skulle vara över ett eller under noll skulle fås. Varje gång ett samtal (alltså en kund) 
eller en agent skapas så slumpas ett värde mellan noll och 99. Det värde som ligger på den 
positionen som just slumpats fram i normalfördelningsarrayen används sedan som attityd. 
Attityderna kan i sin tur påverka behandlingstiden. Kundens attityd påverkas i sin tur av 
kötiden där en lång kötid kommer att försämra kundens attityd. Agentens attityd påverkas av 
dess energi och callcentrets kapacitet. Energin minskar med 5 % enheter för varje timma den 
får jobba och vid rast återställs energin och därmed attityden. Kapaciteten minskar med 
antalet utrustningar som inte har väggar mellan sig (se 3.2.11). 
 
Behandlingstid: Denna tid dras från en exponentialfördelning men den påverkas också av de 
båda attityderna beskrivna ovan. Båda attityderna adderas ihop och denna summa 
multipliceras med det värde som dragits från exponentialfördelningen. Medelvärdet för de 
båda attityderna är 0.5 så därför kommer oftast denna summa att bli runt ett och därför 



Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters 

35  

kommer attityderna ej att påverka behandlingstiden i någon större utsträckning. Om båda 
attityderna skulle få låga värden så kommer behandlingstiden att förkortas och om båda 
attityderna får höga värden förlängs den.  
 
Samtalets utbildningsnivåkrav: Varje gång ett samtal skapas så slumpas samtalets 
utbildningsnivåkrav fram. För uppdrag på nivå ett är detta trivialt då alla samtal kommer att 
ha samma utbildningsnivåkrav. På de högre nivåerna får dock användaren bara veta hur 
många procent i medeltal som kommer att vara på varje nivå. Det kan alltså slumpa sig så att 
en större procentsats än den angivna kräver en hög utbildningsnivå (och det omvända gäller 
också att användaren nästan helt kan slippa samtal med höga betjäningskravsnivåer). 
  
Resultat av betjäningen: Resultatet av en betjäning kan bara ha två värden antingen fick 
kunden reda på vad den var ute efter eller inte. Resultatet beror av ett värde som dragits från 
samma normalfördelningsarray som beskrivits i stycket om attityderna och av 
svårighetsgraden på uppdraget, agentens utbildningsnivå och attityd. Samtalens 
svårighetsgrad är uppdragsbetingade och samma för alla samtal inom ett uppdrag. Ett uppdrag 
kan alltså t.ex. ha svårighetsgrad 1.8 och uppdraget är på utbildningsnivå ett. I detta uppdrag 
skulle agenter med utbildningsnivå ett haft svårt att få högsta ratingen. I spelet antas att 
utbildningsnivåerna är hierarkiska och det är därför det antagits att en agent med högre 
utbildningsnivå även kan betjäna en kund bättre på en lägre nivå.  
 
Uppdragsgivarens belåtenhet (eller ratingen som det heter i spelet): Denna beror på antalet 
förlorade samtal, antalet procent av betjäningarna som lyckats (resultatet), kundernas 
belåtenhet och antalet procent av samtalen som blivit avvisade. Förlorade samtal är de samtal 
som har betjänats när servern varit ur funktion så deras statistik ej kunnat sparas. Avvisade 
samtal är de samtal som har försökt komma in i systemet när alla trunk lines varit fulla eller 
när växeln varit kraschad samt de samtal som avvisats pga. en IVR krasch.  
 
Andel som kan betjänas med en IVR: När varje samtal skapas så kommer slumpen att 
bestämma om det aktuella samtalet kan betjänas med en IVR på samma sätt som samtalens 
utblidningsnivåkrav bestäms av slumpen. Användaren får dock reda på i medeltal hur många 
samtal som kan betjänas i IVR:n. 
 
Ankomstiderna: Dessa dras från en exponentialfördelning (se 3.2.10).  Det är viktigt att notera 
att pga. att statistiska fördelningar ej kan genereras i Actionscript därför valdes att göra detta i 
Matlab. Därför är alla fördelningar genererade i förväg och dessa kommer därför också att 
vara de samma varje gång programmet körs (detta gäller för alla fördelningar). Ett sätt att 
komma runt detta problem skulle kunna vara att generera flera fördelningar och sedan slumpa 
fram vilka fördelningar som ska användas varje gång programmet körs. 
 
Kund belåtenhet: Denna variabel räknas fram med hjälp av attityden på den agent som 
betjänat samtalet och väntetiden i kön för det aktuella samtalet.  
 

3.2.10 Dimensionering 
 
Samtalens ankomsttider för de olika uppdragen har genererats med hjälp av Matlab. I spelet 
har det antagits att ankomsttiderna för varje dag kan beskrivas som en stationär process, 
tillskillnad från verkliga callcenters där ankomsttiderna ofta antas vara en stationär process för 
varje halvtimma. I spelet kan användaren dock inte välja att agenterna ska börja jobba olika 
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tider. Användaren kan inte heller variera antalet jobbande agenter under dagen så det blir 
därför meningslöst att låta tiden mellan ankomster vara en icke stationär process för varje dag. 
Anta t.ex. att varje halvtimma kunde beskrivas som en stationär process istället för varje dag, 
då skulle användaren ändå vara tvungen att dimensionera för den värsta halvtimman därför att 
antalet jobbande agenter är konstant utöver dagen. Genom att använda en process som inte är 
stationär från dag till dag för ankomsttiderna måste användaren försöka ha ”rätt” antal agenter 
jobbande under varje dag. Till sin hjälp när det gäller att bestämma hur många agenter som 
ska jobba under varje dag vet användaren fördelningen för ankomsttiderna.  
 
I spelet finns en hjälpfunktion för användaren där denna kan köpa en prognos för något 
uppdrag, se figur 3.21. I denna figur visas hur en prognos från spelet kan se ut. Från 
prognosen kan det ses att detta uppdrag är tre dagar långt och att de prognostiserade kötiderna 
och sannolikheterna att alla agenter är upptagna är samma för alla dagarna. Detta betyder 
antingen att ingen variation i medelvärdena för de olika dagarna finns eller att en ökad 
ankomstintensitet ena dagen vägs upp av ökad en betjäningsintensitet, dvs. trafikintensiteten 
är konstant mellan dagarna.  
 

 
Figur 3.21 Prognosen för ett uppdrag i spelet. 
 
Dessa siffror har fåtts från det grafiska matlabinterface som kan ses i figur 3.22. Kötiden i 
denna prognos motsvaras av ASA i matlabinterfacet. Matlabinterfacet har använts för att 
generera exponentialfördelade värden och samtidigt räkna ut systemparametrar med Erlang C 
modellen. Alla prognoser i spelet är alltså gjorda med Erlang C. Det betyder att de är en 
förenkling av verkligheten och prognoserna kan därför vara osäkra men de visar ändå 
storleksordningen på hur många agenter som behövs. Prognoserna är också medvetet 
genererade från medelvärdet från ankomstintensiteterna. Antalet samtal är poissionfördelad 
om tiden mellan ankomster är exponentialfördelad. Detta betyder att antalet samtal som 
inkommer kan differentiera kraftigt från medelvärdet. Se figur 3.12 där medelvärdet för 
antalet inkomna samtal per dag är 30 men för den aktuella dagen som visas i bilden är antalet 
inkomna samtal 35. Det betyder att de fem agenter som räcker till när 30 samtal inkommer per 
dag inte kommer att räcka till då 35 samtal inkommer. Detta medför att kötiden då kommer att 
explodera (växa mot oändligheten) om bara fem agenter arbetar. Valet att basera de 
prognostiserade tiderna på medelvärdet för antalet inkomna samtal gjordes för det är också 
bara sådana medelvärden som existerar i verkliga callcenters. Det kan vara en bra läxa för 



Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters 

37  

användaren att se att de prognostiserade tiderna ofta måste tas med en nypa salt. Det är viktigt 
att notera att Erlang C inte tar hänsyn till olika betjäningskrav så detta får användaren ingen 
hjälp med. Anta t.ex. ett uppdrag där 50 % av de inkomna samtalen kräver nivå ett och 50 % 
nivå två. Användaren bör då ha minst 50 % nivå två personal (kom ihåg att nivå två personal 
också kan betjäna nivå ett) men anta att användaren bara har 10 % nivå två personal. Anta 
vidare att prognosen för detta uppdrag säger att med tio agenter fås korta kötider. Anta vidare 
att användaren har tio agenter men bara en med nivå två. Med största sannolikhet skulle detta 
uppdrag misslyckas pga. att antalet nivå två samtal i kön skulle explodera. Slutsatsen blir 
alltså att användaren får reda på det ungefärliga antal agenter som behövs men inte hur många 
som behövs på varje nivå, men grundregeln är desto fler på högre nivå desto bättre. De 
prognostiserade värdena tar inte heller hänsyn till efterbehandlingstiden för betjäningarna utan 
bara den faktiska tiden agenterna servar kunden.  
 

 
Figur 3.22 Det grafiska Matlab interface som använts för att få exponentialfördelade värden 
och beräkna parametrar enligt Erlang C modellen. 
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3.2.11 Väggar 
 
I spelet ges väggarna betydelse genom att agenternas attityd kommer att försämras om inte de 
tekniska utrustningarna (växel, server, IVR, arbetsplats och rastplats) har väggar mellan sig. I 
figur 3.23 kan en av informationsskärmarna från spelet ses. Kapacitetssiffran anger att 
agenternas attityd kommer att försämras med 28 % med gängse uppställning och det enda 
sättet att komma runt detta är att bygga väggar. Tekniska utrustningar måste ha väggar mellan 
sig annars drar de ner kapacitetssiffran. Det är viktigt att notera att även om alla arbetsplatser 
har väggar mellan sig så kommer kapacitetssiffran att gå ner om t.ex. växeln och servern inte 
har det. Det är inte ett helt trovärdigt scenario att agenterna jobbar sämre bara för att växeln 
och servern ligger i samma rum men vilken variabel som kapacitetssiffran påverkar spelar 
egentligen inte så stor roll. I spelet valdes att använda agenternas attityd därför att detta får 
genomslag på både behandlingstiden och kundernas belåtenhet. Det hade kunnat vara så att 
servern, växeln och IVR:n går sönder lättare om de inte är omslutna av väggar men detta får 
dock i det stora hela samma resultat, det gör det svårare att lyckas med uppdragen. 
Kapacitetssiffran kan ses som callcentrets totala effektivitet och om inte väggar byggs så 
sjunker den. 
 

 
Figur 3.23 En informationsskärm från spelet. 
 

3.2.12 Kunder 
 
Kunder inkommer till callcentret där de blir betjänade. Om kunderna inte hinner betjänas 
innan dagen är slut blir de avvisade från systemet utan att ha betjänats. I spelet antas att dessa 
kunder inte provar ringa igen någon annan dag. Det antas vidare att också kunder som inte blir 
fullständigt betjänade inte provar ringa igen. Kunder som måste vänta i kö kommer att få 
försämrad attityd beroende på hur länge de måste vänta. I verkliga betjäningssystem är också 
ofta kundernas humör beroende på kötiden.  
 

3.2.13 Rastplats 
 
Rastplatsen måste köpas innan något uppdrag kan antas. Rastplatsen är dit agenterna går när 
de har rast. I spelet används rastplatsen för att ge grafisk feedback till användaren. 
Användaren kan lätt följa när agenterna går på rast och när de kommer tillbaka.
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3.3 Gränsnittsdesign 
 
Det huvudsakliga målet med gränssnittet var att det i så stor utsträckning som möjligt skulle 
vara självförklarande och så intuitivt som möjligt för användaren. För att uppnå detta har 
grundläggande kognitiva principer som t.ex. att gömma så mycket funktionalitet som möjligt i 
grundläget använts. 
 

 
Figur 3.24 Scroll-/ zoommenyn. 
 
Zoom- och scrollfunktionaliteten är alltid fullt synlig för användaren i sitt egna menyblock. 
För att göra dessa funktioner så lättförståeliga som möjligt används väl etablerade 
standardsymboler. 
 
De ovan beskrivna åtgärderna garanterar naturligtvis inte att alla användare förstår 
gränssnittet, men eftersom målgruppen antas ha relativt god datorvana antas att huvuddelen 
bör kunna tolka det väl. 
 
För att stärka användarens känsla av överblick och kontroll används även både visuell och 
ljudlig feedback (12 Sid 27). Visuell feedback ges alltid när detta är möjligt: om en 
inredningsenhet köpes fästs denna vid musmarkören i väntan på placering, om en agent 
anställs så dyker denna upp och går till sin arbetsplats, förutsatt att en sådan redan finns. Det 
finns dock ett flertal tillfällen då det inte är praktiskt att ge visuell feedback. Ett sådant tillfälle 
är t.ex. då ett köp inte kan genomföras p.g.a. kontantunderskott. Det är då väldigt viktigt att ge 
ljudlig feedback. Därför används konsekvent ett ”positivt” och ett ”negativt” ljud som 
feedback för att indikera om en önskad operation kunde genomföras. 
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3.4 Spel-AI: ruttgenerering och navigering 
 
Spelupplägget bygger till stor del på spelarens möjlighet att själv designa sitt callcenter därför 
var det nödvändigt att designa ett robust ruttfinningssystem. För att algoritmen skall ha något 
att arbeta på byggs ett oviktat nodnätverk som täcker hela spelytan. Det ursprungliga 
nätverket byggs upp genast vid spelexekvering, innan användaren har hunnit lägga till några 
enheter. Nätverket består av ett antal noder som lagras i en tvådimensionell array, med en nod 
för varje ursprungligt farbar position på spelplanen. Varje nod innehåller utöver sin 
kartposition i x- och y- koordinater och en array med alla sina anslutna noder även attributen 
f, g, h och parent, som alla används för ruttfinnandet och kommer att förklaras närmare 
senare. Till en början är alla noder farbara, så därför kopplas alla noder ihop med sina fyra 
närmaste grannar. Eftersom spelet bara har ytor som antingen är farbara eller icke farbara så 
finns inget behov för ett viktat nodnätverk. Eftersom nätverket måste uppdateras varje gång 
användaren lägger till något till spelkartan användes en binär variabel som indikerar om 
nätverket är aktuellt, eller om förändringar har skett. Denna variabel kontrolleras innan en rutt 
skall beräknas, och om den indikerar att nätverket inte är aktuellt så uppdateras detta innan 
ruttberäkningen görs. Inlagda enheter i spelytan hanteras genom att de noder de befinner sig 
på inte kopplas samman med det resterande nätverket. På så sätt tillåts inte de AI-styrda 
spelagenterna att färdas över den ytan.  
 
Ruttfinningsalgoritmen baseras på den i spelsammanhang väldigt vanliga A*- algoritmen, 
som i sin tur har likheter med på Djikstras algoritm. Algoritmen använder sig av de tidigare 
nämnda attributen f, g, h och parent. Attributet g (goal) är den faktiska beräknade kostnaden 
för att färdas från startnoden till den aktuella noden. Attributet h (heuristic) är värdet på den 
heuristik som används för att uppskatta kostnaden för färden mellan den aktuella noden och 
målnoden. I spelet används Manhattan- distance som heruristik. Manhattan- distance är 
summan mellan differensen i x- led och y- led mellan start- och målnod. Attributet f (fitness) 
är summan av g och h. Attributet parent lagrar från vilken nod algoritmen har nått den 
aktuella noden. Algoritmen använder sig dessutom av en öppen och en stängd lista där noder 
lagras efter vissa typer av behandling.  
 
Den algoritm som används använder sig av följande pseudo- kod (11 Sid 107): 
 

1. Låt P = startnoden. 
2. Beräkna f, g och h- värden för P. 
3. Addera P till den öppna listan. I det här läget är P den enda noden i listan. 
4. Låt B = den nod från den öppna listan med lägst f- värde. 

a. Om B är målnoden, avsluta algoritmen då en rutt är funnen. 
b. Om den öppna listan är tom, avsluta algoritmen, rutt kan ej finnas. 

5. Låt C = en nod kopplad till B. 
a. Beräkna f, g och h- värden för C. 
b. Kontrollera om C finns med på den öppna eller stängda listan. 

i. Om sant, kontrollera om den nya rutten har ett lägre f- värde. 
1.  Om sant, uppdatera rutten. 

ii. Om falskt, addera C till den öppna listan. 
c. Upprepa steg 5 för alla noder som är anslutna till B. 

6. Flytta B från den öppna till den stängda listan och upprepa från steg 4. 
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Denna algoritm körs varje gång en AI- styrd agent skall färdas till en ny position, vilket 
händer varje gång en anställd antingen anländer till eller lämnar arbetsplatsen eller rastplatsen. 
Under spelets gång ökar antalet AI- agenter kraftigt, vilket medför att en relativt låg 
exekveringstid är ett måste för ett smidigt spelförlopp. Med denna algoritm hittas i rimligt 
stora nätverk optimala lösningar på väl under en sekund.  
 

3.4.1 Navigering 
 
När en agent begär en rutt från A*- algoritmen får den svar i form av en array med alla noder 
den ska traversera, inklusive målnoden. Agenten måste sedan färdas mellan alla dessa noder 
på ett visuellt tilltalande sätt. Eftersom alla AI- agenter skall vara människor är det inte rimligt 
att de endast rör sig lod- och vinkelrätt med knivskarpa 90- graders vändningar. Agenterna har 
därför tilldelats en maximal hastighet, en kurvhastighet samt en maximal vinkelhastighet som 
de måste hålla sig till när de färdas över spelytan. Agenten rör sig alltid mot den första noden i 
rutt- arrayen. När denna är nådd kasseras den från arrayen och en ny tillfällig målnod antas. 
Detta upprepas tills hela rutten är avverkad.  
 

 
Figur 3.25 En agent traverserar en beräknad rutt. Rutten är utritad för att möjliggöra 
felsökning. 
 
Agenter som färdas över spelytan accelererar till maximal hastighet under raksträckor för att 
när en kurva detekteras sänka farten till kurvhastigheten och påbörja rotationen med den 
maximala vinkelhastigheten. Denna kurvtagning medför problemet att hörnnoderna inte 
kommer att kunna träffas. Detta illustreras i figur 3.26. 
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Figur 3.26 Del av en rutt. Punkterna visar nodernas exakta placering och de svarta linjerna 
agentens rutt i kurvorna. 
 
Som figur 3.26 illustrerar kommer centrum av hörnnoderna aldrig att passeras. Om vi inte tar 
hänsyn till detta kommer agenten således aldrig att kunna följa rutten korrekt. Detta medför 
alltså att hörnnoderna måste hoppas över. Navigeringsalgoritmen avgör om en nod bör hoppas 
över med enligt följande pseudo- kod, som körs efter att en ny delmålnod har valts: 
 

1.  Kontrollera om den nuvarande delmålnoden skiljer sig i x- led eller y- led 
från den förra delmålnoden. 

2.  Kontrollera om nästa delmålnod skiljer sig i x- led eller y- led från den 
nuvarande delmålnoden. 

3. Om steg 1 och 2 ger motsatta svar skall den nuvarande delmålnoden hoppas 
över. Sätt direkt nästa delmålnod som nuvarande.  

 
Detta tillvägagångssätt ger ett mer realistiskt och dynamiskt utseende på agenternas 
färdmönster, vilket i sin tur ger dem ett mänskligare uttryck. 
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3.5 Klass beskrivning 
 
I detta avsnitt kommer klass och sekvens diagram att presenteras för att ge läsaren en 
översiktlig bild av hur spelet är uppbyggt. Figur 3.27 visar hur de olika klasserna är 
ihopkopplade. En pil innebär att den klassen där pilen startar innehåller en instans av den 
klass där pilen slutar. 
 

 
Figur 3.27 Koppling mellan klasser. 
 
I figur 3.28 kan beroende mellan klasserna ses. En klass är beroende av en annan klass om 
den använder något tillhörande den andra klassen. Klassen Personal använder någon funktion 
eller något attribut från klassen Tid. Klassen Personal är därför beroende av klassen Tid. I 
stora programmeringsprojekt försöker ofta programmerarna att minimera 
beroendeförhållandena. Det är därför att beroendeförhållanden har en tendens att försvåra 
ändringar. Ändringar i en klass kan innebära att ändringar i de klasser som är beroende av den 
aktuella klassen också måste göras. 
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Figur 3.28 Beroende mellan klasser. 
 
I figur 3.29 kan ett sekvensdiagram ses. Detta diagram visar gången för hur uppdrag antas. 
Funktioner i klassen Menyer anropas då användaren beslutar sig för att anta ett uppdrag. Från 
Menyer skapas då en instans av klassen Uppdrag. Denna instans registreras sedan i klassen 
Generator. Från klassen Game körs regelbundet tester för att avgöra om Generator har ett icke 
tomt Uppdrag attribut. Om attributet innehåller ett Uppdrag sätter Game attributet generera till 
true i Generator. När detta händer hämtar funktioner från Generator fördelningar från 
Uppdrag och skapar instanser av Samtal med hänsyn till fördelningarna. Samtalen skickas 
sedan från Generator till en instans av Växel. Samtal instanserna har attribut som visar om de 
kan betjänas av en IVR eller inte. Om betjäningen kan utföras i en instans av klassen IVR 
skickas samtalen dit (om användaren köpt den) annars skickas de till en instans av klassen 
ArbetsPlats. Från ArbetsPlats instansen skickas sedan data till en instans av klassen Server. 
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Figur 3.29 Sekvens diagram för hur ett uppdrag antas och samtalen skickas mellan klasserna. 
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4 Resultat 
 
Programmet som har utvecklats i detta examensarbete uppfyller de krav som finns angivna i 
specifikationen i kapitel ett. Användaren kan sätta sin prägel på spelpersonen genom att ange 
namn och kön. Användaren tilldelas sedan en tom lokal som användaren måste utrusta. När 
användaren har tillräckligt med utrustning och personal kan denne börja anta uppdrag. 
Uppdragen har en tydligt angiven tidsomfatting och efter ett avslutat uppdrag får användaren 
feedback på hur uppdraget genomlöpt. Användaren kan sedan anta nya uppdrag. För att 
komma vidare i spelet krävs också att användaren utbildar sin personal för att kunna anta 
svårare uppdrag. 
 

4.1 Validering 
 
I detta stycke kommer exempel ur callcenterspelet att redovisas och diskuteras för att visa på 
att spelet uppvisar ett trovärdigt beteende. De exempel som tas upp här kommer dock inte att 
köras tillräckligt många gånger för att påvisa några statistiska samband utan de är endast till 
för att visa på ett rimligt beteende hos spelet. För att kunna dra några slutsatser bör mellan 
500 och 1000 körningar göras för ett enkelt system (10 Sid 224). 
 

4.1.1 Agent validering 
 
Om uppdrag ett körs fem gånger med fyra nivå ett agenter och ingen IVR utrustning (samt tio 
trunk lines) fås kötiderna enligt tabell 4.1. 
 

  Kötid om kö Kötid 
1 28,6 6,7 
2 25,3 4,2 
3 49,2 14,8 
4 34,2 5,7 
5 42,7 12,8 

Medel 36   
Tabell 4.1 Uppdrag ett med fyra agenter och alla agenter tar rast när de blir trötta (ungefär 
samtidigt). 
 
Medelkötiden om kö för de fem körningarna har förkortats med 44 % då fyra agenter jobbar i 
stället för då tre jobbar (se tabell 4.6). Det går inte att dra några slutsatser på hur mycket 
tiderna förkortas efter bara fem körningar men detta visar ändå på att tiderna förkortas med 
antalet agenter.  
 
Om agenternas rastperioder specificeras till period tre, fem och sju så kommer inte agenterna 
att gå samtidigt på rast och då fås följande värden, se tabell 4.2. 
 

  Kötid om kö Kötid 
Antal 
avvisade 

1 60,1 20 2 
2 76,9 27,5 2 
3 46,3 19,1 1 
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4 80,4 20,1 2 
5 45,5 14,1 1 

Medel 61,84 20,16   
Tabell 4.2 Uppdrag ett med tre agent med olika rastperioder. 
 
Det är också denna gång omöjligt att dra några definitiva slutsatser efter bara fem körningar 
men det verkar som om kötiderna minskar något då inte alla agenter går på rast samtidigt (se 
tabell 4.2). Detta beror dock också på vilka rastperioder användaren specificerar att agenterna 
får använda. Det optimal ur agenternas arbetssynpunkt är att låta agenterna gå på rast mitt på 
dagen. 
 

4.1.2 IVR validering 
 
För uppdrag ett kan i medeltal 50 % av samtalen betjänas inom IVR:n, i tabell 4.3 kan 
resultatet efter fem körningar med två agenter samt en IVR ses. 
 

  Kötid om kö Kötid 
Antal 
avvisade 

1 40 14,3 0 
2 16,8 3,6 0 
3 137,8 31,8 2 
4 98,8 37,1 3 
5 46.2 9.9 1 

Medel 58,68 17,36   
Tabell 4.3 Uppdrag ett med två agenter och IVR utrustning. 
 
Kötiderna under detta experiment är mer varierade än då ingen IVR men fler agenter finns. 
Detta beror på att om många samtal som kräver att betjänas av någon agent kommer i rad så 
blir kötiderna långa. Om däremot det slumpar sig så att samtal som måste betjänas av agenter 
inte ankommer med högre frekvens än 1/(betjäningstiden/2) så kommer kötiden att vara 
nästan noll. 
 

4.1.3 Växel validering 
 
Växeln har olika routnings algoritmer och i detta stycke testas de olika algoritmerna för att 
kontrollera om någon är effektivare än den andra. Om uppdrag fyra körs med sju agenter 
varav två av dem är nivå två utbildade samt 14 trunk lines fås siffrorna enligt tabell 4.4. I 
denna tabell finns data från tio körningar av uppdrag fyra med ovanstående specifikationer 
samt med växelläge ett. 
 

      Uppdrag 4       
  N=7        

  
 Växelläge 

1        

  
Kötid om 

kö Kötid Antal avvisade Rating
Antal samtal 
1 

Antal Samtal 
2 Behandlingstid

1 54,9 24,7 4 99,8 66 16 114,9 
2 77,5 25,1 13 87,7 62 18 134,5 
3 58,7 22,8 4 99,4 66 18 107,5 
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4 32 11,5 6 97,6 69 15 113,3 
5 40 14,7 8 94,2 60 24 101,4 
6 28,7 8,4 5 99,8 63 21 97,9 
7 80,3 28,2 8 94 68 13 132 
8 61,2 25,3 6 97,2 65 18 129,3 
9 44,9 14,3 12 90,1 54 27 112,2 

10 78,5 32 8 92,2 62 20 138,6 
Medel 55,67     95,2     118,16 
Tabell 4.4 Uppdrag fyra körts med sju agenter (varv två med nivå två), 14 trunk lines, 
ospecificerade rastperioder samt växelläge ett. 
 
I tabell 4.5 har samma uppdrag körts med samma specifikationer som ovan men växelläget 
som använts denna gång var två. 
 
      Uppdrag 4       
  N=7        

  
 Växelläge 

2        

  
Kötid om 

kö Kötid Antal avvisade Rating
Antal Samtal 

1 
Antal samtal 

2 Behandlingstid
1 54,9 20,1 4 100 68 18 97,1 
2 46,6 17,2 8 95,3 54 29 99,2 
3 62,4 28,1 4 99,8 64 17 122,4 
4 74,4 34,1 10 90,7 57 24 123,3 
5 68,4 27,2 6 97,3 65 16 111,1 
6 73 25,7 10 92,5 63 18 115,3 
7 47,7 18,6 3 99,8 73 12 96 
8 51,5 13,5 4 100 62 22 95,7 
9 79,4 23,7 7 96,6 62 20 100,7 

10 48,7 16,9 6 98,5 55 29 95,5 
Medel 60,7     97,05     105,63 
Tabell 4.5 Samma specifikationer som i tabell 4.4 förutom växelläget. 
 
Ur dessa två tabeller är det omöjligt att säga vilket växelläge som är bäst. Växelläge två 
verkar ge längre kötider men högre rating än växelläge ett. Det är dock, som nämnts i kapitel 
tre, en god del stokastiskvariation som påverkar alla dessa resultat så det är därför mycket 
svårt dra några slutsatser om inte mycket stora mängder körningar görs. ”Antal samtal” 
kolumnerna innehåller hur många samtal som inkommit på respektive utbildningsnivå. Enligt 
specifikationen ska 30 % av samtalen vara på nivå två och detta stämmer ganska väl med vad 
som uppmäts, i tabell 4.5 är 25 % av samtalen på utbildningsnivå två. Det är viktigt att 
komma ihåg att också slumpen påverkar detta värde och att endast medelvärdet är 30 %. 
 
Det är också viktigt att notera är att en kortare kötid för ett uppdrag ej behöver betyda att 
uppdraget är bättre genomfört. Som i de två tabellerna ovan, i det fallet då växelläge ett 
användes var kötiden kortare men antalet avvisade samtal var i genomsnitt 7,4 stycken per 
körning och med växelläge två var detta värde 5,2 stycken. Det är troligen också detta värde 
som avspeglar sig på att ratingen är högre då växelläge två används. Avvisade samtals kötider 
räknas inte in i kötiderna i programmet så därför kan ett sämre genomfört uppdrag ändå 
uppvisa bättre kötider. 
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4.1.4 Prognos validering 
 
I tabell 4.6 kan statistik från uppdrag ett, med tre nivå ett agenter, tio trunk lines och 
ospecificerade rastperioder ses. Från Matlab med hjälp av Erlang C modellen, dvs. 
prognostiseringsfunktionen, fås att med tre agenter borde medelkötiden för de samtal som 
inkommer när det finns kö vara runt 39 minuter. Matlab värdet tar dock inte hänsyn till 
efterbehandlingstiden om denna räknas in blir Matlab värdet 51 minuter. Matlab värdet skiljer 
sig ändå från det verkliga värdet men det beror på de stokastiska variationerna som Erlang C 
inte tar hänsyn till. Under alla fem körningar blev minst ett samtal avvisat, alla agenterna har 
raster samt både agenterna och kunderna har normalfördelade attityder. 
Prognostiseringsfunktion är dock inte till för att exakt förutspå hur callcentret kommer att bete 
sig. Den är bara tänkt att vara en hjälp för användaren att få en fingervisning om hur många 
agenter som behövs. Det är viktigt att notera att de samtal som avvisats inte kommer med i 
statistiken över kötiderna. Om t.ex. en användare vid dagens slut har en lång kö kommer de 
samtalen att räknas som avvisade samtal och deras kötider kommer då inte att registreras. 
 

 
  Kötid om kö Kötid 

Antal 
samtal 

Antal 
avvisade 

1 69,66 41,8 30 5 
2 56,94 27,1 30 2 
3 41,82 21,6 30 1 
4 48,6 25,1 30 1 
5 104,76 48,9 30 5 

Medel 64,356 32,9    
Matlab 39       

Tabell 4.6 Uppdrag ett med tre agenter och alla agenter tar rast när de vill. 
 

4.1.5 Resultat validering 
 
I tabell 4.4 och 4.5 som visar resultaten efter körningar med uppdrag fyra kan det ses att ett 
högre antal avvisade samtal med största sannolikhet kommer att ge en lägre rating. Rating är 
indirekt påverkad av slumpvärden genom att den påverkas av resultatet av de genomförda 
samtalen. Därför kan dock ett uppdrag med några avvisade samtal ge högre rating än ett 
uppdrag med noll avvisade samtal. I tabell 4.7 demonstreras att ett större antal agenter med 
största sannolikhet kommer att ge en högre rating. I denna tabell har uppdrag ett körts fem 
gånger med tre respektive fyra agenter och tio trunk lines. 
 

  N=3 N=4 
  Rating Rating 

1 86,8 100 
2 96,2 100 
3 87,2 100 
4 97,3 100 
5 93,2 100 

Tabell 4.7 Uppdrag ett med 3 respektive 4 nivå ett agenter och tio trunk lines. 
 
Utbildningsnivån på agenterna påverkar också ratingen, i tabell 4.8 kan data ses från 
körningar med uppdrag ett och med tre nivå två agenter (jämför med tabell 4.7). Ur dessa 
värden kan effekten, även på uppdrag med lågt utbildningsnivåkrav, av agenternas 
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utbildningsnivå ses. Det lönar sig alltså att ha högt utbildade agenter i alla situationer, men i 
detta fall är det dock troligen bättre att satsa pengarna på en till nivå ett agent. Att det lönar 
sig bättre med en extra agent beror på att ratingen påverkas relativt mycket av antalet avvisade 
samtal och detta är kraftigt beroende av antalet agenter. 
 

  N=3 (nivå 2) 
  Rating 

1 100 
2 98,3 
3 100 
4 96,9 
5 100 

Tabell 4.8 Uppdrag ett med tre nivå två agenter och tio trunk lines. 
 

4.1.6 Validering av ickestationära uppdrag 
 
I detta avsnitt kommer ickestationära uppdrag att presenteras, alltså uppdrag där antingen 
ankomst- eller betjäningsintensiteten förändras mellan dagarna. I tabell 4.9 kan data från 
uppdrag två ses när det har körts med två olika personaluppställningar. 
 

  Alternativ 1 Alternativ 2 
  Rating Rating 
1 90,1 97,3 
2 98,3 92 
3 92,6 97,3 
4 93,8 97,5 
5 93,8 92,8 

Medel 93,72 95,38 
Tabell 4.9 Uppdrag två med två olika personaluppställningar. 
 
I alternativ ett jobbade sex agenter alla dagarna och i alternativ två jobbade agenterna enligt 
följande: 

• 5 agenter dag 1 
• 6 agenter dag 2 
• 7 agenter dag 3 
• 6 agenter dag 4 
• 6 agenter dag 5 

 
I både alternativen jobbar total 30 agenter under hela uppdraget och alla andra inställningar är 
identiska mellan de två alternativen. 
 
Från tabell 4.9 ser det ut som om alternativ två ger lite bättre rating och detta är logiskt med 
tanke på att medelankomstintensiteten för dag tre är 50 % högre än för de andra dagarna, se 
figur 4.1. Med detta exempel påvisas att under ickestationära uppdrag bör antalet agenter som 
jobbar ändras mellan arbetsdagarna för att på så vis ta hänsyn till den ändrade 
arbetsbelastningen mellan dagarna. 
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Figur 4.1 Den beskrivning användaren har av uppdrag två. 
 
Prognosen för uppdrag två anger också att fler agenter bör jobba dag tre. I figur 4.2 kan 
prognosen för uppdrag två ses och ur denna kan utläsas att för dag tre bör sju agenter finns 
tillgängliga. 
 

 
Figur 4.2 Prognosen för uppdrag två. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Callcenter managers ställs inför svåra problem när de ska försöka optimera sin verksamhet. 
Det första som måste bestämmas när ett callcenter ska startas är hur telefonsystem skall vara 
uppbyggt. Skall alla kunder ringa samma nummer eller ska olika kunder ringa olika nummer? 
Skall callcentret ligga på en geografisk position eller ska det delas upp i mindre callcenters 
med olika geografiska positioner? Svaren på frågor liknande de ovanstående kommer att ha 
betydelse för den fortsatta verksamheten. Det är därför viktigt att redan från början försöka få 
insikt i callcenter verksamhetens omfattning.  
 
För att utveckla ett utbildningsspel krävs att användaren ställs inför valmöjligheter och att 
användaren får tydlig feedback på sina val. I simuleringsspelet som utvecklades i detta 
examensarbete antas att callcentret befinner sig på en geografisk position och inte har någon 
möjlighet att dela upp verksamheten. Genom detta antagande förbises problematiken 
associerad med olika principer för ihopkoppling av geografiskt spridda callcenters. I 
programmet som utvecklats i detta examensarbete handlar användarens valmöjligheter om att 
försöka optimera antalet agenter.  
 
Ett av de stora forskningsområdena förknippat med callcenters är köteori. Inom köteorin 
försöker forskare hitta lämpliga modeller som beskriver olika typer av betjäningssystem. 
Analytiska modeller blir ofta för komplicerade för att lösa och därför är simulering ett 
växande verktyg inom callcenter dimensionering. För att kunna använda simuleringsverktyg 
krävs dock pålitliga data över samtals- och betjäningsintensiteter. Callcenters som har haft 
igång sin verksamhet under en längre tidsperiod har ofta dessa data men för nystartade 
verksamheter är detta ett större problem. I detta examensarbete antas att användarens 
callcenter vet samtals- och betjäningsfördelningarna. Precis som i riktiga callcenters är det 
managerns (eller i spelet användarens) uppgift att försöka, med hjälp av de data som finns, 
anpassa antalet agenter. I spelet får användaren information om fördelningar men i riktiga 
callcenter är det managerns uppgift att se till så denna data samlas in och analyseras. 
Analysen går ut på att försöka hitta mönster i insamlade data för att kunna prediktera 
belastningen för callcentret vid framtida tidpunkter. Spelet är dock inte ämnat att vara 
fullständigt verklighetsbaserat utan ska bara få upp användarens ögon för de specifika 
problem som existerar. 
 
Det stora problemet inom detta examensarbete, förutom programmeringen, har varit att hitta 
lämpliga faktorer för alla siffror som ska påverka varandra. Om t.ex. en kund får vänta x antal 
minuter vad händer med dess attityd? Kommer kundens försämrade attityd att påverka 
behandlingstiden genom att kunden påpekar allt som varit dåligt? Alla parametrar i spelet har 
chansats fram utan några som helst empiriska undersökningar. Då programmeringen har tagit 
en stor del av tiden, bara grundlogiken har varit tidskrävande, har det inte funnits någon tid till 
empiriska studier. 
 
I kapitel fyra finns några exempel från spelet och dessa visar på att spelet uppvisar ett logiskt 
beteende. Det viktigaste i detta examensarbete är att spelet uppvisar ett logiskt beteende som 
användare lätt kan ta till sig. Spelets verklighetstrogenhet har inte prioriterats speciellt högt 
beroende på ringa tidsomfattning. 
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5.1 Fortsatt arbete 
 
Låta kunderna bli kopplade från IVR:n tillbaka till agent-kön. Låta kunder som inte blivit 
betjänade med belåtenhet återvända till systemet samt låta kunder lägga på och låta de som 
lagt på innan de blivit betjänade återvända. Använda mer avancerade prognostiserings 
hjälpmedel för att hjälpa användaren att bestämma antalet agenter och samtidigt demonstrera 
hur en mer avancerad modell exaktare kan uppskatta agent antalet och andra nyckelvärden 
som ASA. 
 
Göra spelet till ett multiplayer spel där användare kan tävla mot varandra över ett nätverk. Då 
skulle användare med hög grad av tillfredställda kunder kunna ta uppdrag från användare med 
lägre grad av tillfredställda kunder. Användare skulle då också kunna samarbeta och koppla 
ihop sina callcenters i nätverk. 
 
För att få simuleringsspelet mer verklighetstroget skulle det också vara möjligt att lägga till ett 
av de stora problemen inom callcenterbranschen nämligen personalomsättningen. Det flesta 
callcenters har stora problem med att en stor andel av personal bara jobbar inom organisation 
under en begränsad tid. Det är därför svårt att satsa på att utbilda personal då de troligtvis inte 
kommer att bli långvariga inom företaget. En av huvudfaktorerna för att det är så hög 
personalomsättning i callcenterbranschen är att de flesta anställa inte ser några 
karriärmöjligheter. Det skulle också vara möjligt att lägga in detta i spelet, att personalen 
måste kunna avancera i graderna annars kan de sluta självmant. 
 
En annan ändring som skulle göra det svårare för användaren är att bara ge användaren 
statistik, alltså antalet inkomna samtal och deras betjäningstider och inte ge användaren några 
fördelningar. Om användaren bara fått en stor tabell med data hade det varit dennes jobb att 
sedan försöka hitta mönster. 
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6 Akronymlista 
 
ANI Automatic Number Identification 
DNIS  Dialed Number Identification 
PBAX  Private Automatic Branch Exchange 
IVR  Interactive Voice Response unit 
ACD Automatic Call Distributor 
CTI  Computer Telephone Integration 
CRM Customer Relationship Management 
PSTN Public Switched Telephone Network 
TSF Telephone Service Factor 
ASA Average Speed to Answer 
FTE Full Time Equivalent 
AHT Average Handle Time 
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Bilaga A: Användarmanual 
 
På bilden nedan kan spelskärmen ses. Högst upp i mitten är en informationsskärm med löpande 
information såsom utförda köp och statusvarningar.  
 

 
 
Antal behandlade- och avvisade samtal visas på den lilla skärmen i det nedre vänstra hörnet. I 
mitten skärmen på vänster sida visas information om hur mycket pengar, skulder användaren har, 
kapaciteten på call centret, vilken arbetsdag det är för det aktuella uppdraget samt hur länge 
användaren har spelat totalt. Se sida sex för information om kapaciteten och skulden. 
 
Huvudmenyn innehåller fem alternativ: Köp Utrustning, Bygg, Utbilda, Uppdrag och Statistik. 
Alla dessa fungerar som ett läge som aktiveras vid klick på text. Att läget är aktivt indikeras 
genom att kuben vrider sig. När ett läge är aktiverat kan användaren genom att klicka i 
spelområdet ta fram ytterligare undermenyer för alternativet. Läget avaktiveras genom att klicka 
på avbryt. Detta visas genom att kuben vrider tillbaka sig. Avbryt kan användas närhelst 
användaren vill avbryta något. För att kunna aktivera ett annat läge måste användaren först 
avaktivera det läge han befinner sig i. Riv funktionen ligger inte i huvudmeny men fungerar som 
ett av huvudmenyns lägen. Om riv är aktiverat måste det avaktiveras först innan något av 
huvudmenyns lägen kan aktiveras. Riv aktiveras och avaktiveras genom att användaren klickar på 
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text riv. När riv är aktiverat och användaren klickar på en byggd vägg kommer den väggbit 
användaren kickar på att rivas. 
 
Nedan följer en förklaring av varje läges funktionalitet: 
 
Köp Utrustning: Under detta alternativ kan användaren hyra eller köpa all teknisk utrustning 
som krävs för att utföra ett uppdrag. All utrustning utom IVR:n och trunk lines kostar bara en 
engångssumma. Trunk lines hyrs in för varje separat uppdrag, och när ett uppdrag är slutfört 
försvinner dessa automatiskt och måste hyras in på nytt för nästa uppdrag. Om man ej hyr några 
trunk lines kan inga samtal tas emot vilket leder till att alla inkommande samtal avvisas. IVR:n 
kostar en engångssumma men också en programmeringssumma för varje uppdrag. Genom att 
klicka på spelytan fås undermenyn med dessa alternativ fram. 
 
Bygg: Härifrån kan användaren bygga alla typer av innerväggar som finns tillgängliga. Genom 
att klicka på spelytan fås undermenyn med dessa alternativ fram. Användaren måste börja vid 
någon vägg med någon av de fyra raka väggarna. De olika korsningarna kan bara placeras på raka 
väggar. Mellan böjda väggar måste det också finnas raka väggar. 
 
All utrustning samt väggarna lyser grönt där det är tillåtet att placera dem och rött där det ej är 
tillåtet. 
 
Utbilda: Det finns tre stycken underalternativ, anställ personal, utbilda personal samt utbilda 
personal en och en. Genom att klicka på spelytan fås undermenyn med dessa alternativ fram. 
Genom att klicka på anställ personal ökar man antalet anställda med ett. Antalet anställda visas 
till höger om Anställ-knappen. Genom att klicka på utbilda personal går man vidare till 
submenyn för dessa funktioner. Varje anställd kan ha en utbildningsnivå mellan ett och fem, och 
vid anställning så har varje anställd nivå ett. Högre utbildningsnivå tillåter att mer avancerade 
uppdrag antas samt att den anställdes prestanda förbättras. I utbildningssubmenyn finns en knapp 
för varje utbildningssteg. På varje knapp står hur många anställda som för närvarande kan utföra 
utbildningssteget och till höger om knappen står kostnaderna för att utföra det aktuella 
utbildningssteget. Utbildningarna har alltid en relativt hög kostnad samt en tillägskostnad för 
varje anställd som genomför utbildningen. Utbilda personal en och en fungerar på samma sätt. 
Det är dyrare att utbilda personal en och en än i grupp om mer än två stycken ska utbildas. Det är 
bara möjligt att välja mellan att utbilda en och en eller alla på en nivå. Om fem stycken agenter 
befinner sig på nivå ett kan användaren alltså inte väja att utbilda tre av dem på samma gång. 
 
Uppdrag: Här kan användaren anta de uppdrag han har kvalificerat sig för. Genom att klicka på 
spelytan fås undermenyn med alla uppdrag fram. Spelet tillåter inte att spelaren antar uppdrag 
innan server, växel, arbetsplats samt minst en anställd har införskaffats. Det går att anta uppdrag 
utan några inhyrda trunk lines, men de anställda kan då inte ta emot några samtal. När man 
klickar på ett uppdrag visas en mer detaljerad informationsskärm med några viktiga attribut för 
uppdraget: beskrivning, svårighetsgrad, betalning, tidsomfattning, utbildningskrav, samt status. 
Beskrivning ger en kort beskrivning om uppdraget och företaget. Svårighetsgrad visar hur 
avancerat uppdraget är och ett högre värde här påverkar både behandlingstid samt hur lätt det är 
för enskilda anställda att hjälpa kunderna. Betalning anger hur mycket pengar som maximalt 
intjänas efter ett lyckat genomförande av uppdraget och tidsomfattning anger hur många 
speldagar som uppdraget pågår. Utbildningskrav visar vilken nivå personalen måste ha för att 
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uppdraget skall kunna antas. Om detta krav uppfylls visas attributet status som tillgängligt. Om 
uppdraget antas kommer denna status att bytas till pågående och efter uppdragets avslutande 
kommer den att sättas som avklarad, vilket innebär att uppdraget inte kan antas igen. Längst ner i 
den detaljerade informationssidan finns knappar för att antingen anta uppdraget, backa tillbaka 
till uppdragslistan eller köpa en prognos. Efter avslutat uppdrag tilldelas du en rating på hur väl 
du har genomfört det. Denna rating kan användaren läsa av i det stora infoföstret samt i 
uppdragsstatistiken. Denna rating påverkar även hur mycket betalning användaren erhåller för 
uppdraget.  
 
Statistik: I detta läge kan du kontrollera statistik för spelets alla delar. Det finns fem olika 
underalternativ: Statistik för Server, växel, IVR, enskilda Anställda samt för utförda uppdrag. Du 
får fram dessa alternativ genom att klicka på spelytan. Statistiken för server, växel och IVR är 
uppdragsbaserade, med undantag för ålder och kapacitet, och nollställs varje gång ett nytt 
uppdrag antas. 
 
Statistik för server visar löpande information för serverstatus samt det pågående uppdraget. 
Serverns attribut är garantilängd, kapacitet, status, ålder, antal avvisade samtal, antal behandlade 
samtal, andel lyckade samtal, genomsnittlig kundnöjdhet, genomsnittlig behandlingstid, 
genomsnittlig kötid och genomsnittligt kötid om kö. Så länge serverns ålder är lägre än dess 
garantilängd finns ingen risk för serverkrasch. När åldern är högre än garantilängden ökar risken 
för serverkrasch för varje dag som passerar. Om servern kraschar kan ingen statistik lagras, vilket 
ger ett kraftigt negativt utslag på den rating spelaren erhåller för uppdraget. Om för mycket 
statistik förloras får man automatiskt en rating på 0%, vilket kommer att innebära att ingen 
betalning erhålls. För att undvika serverkrasch är det viktigt att underhålla servern, vilket 
återställer åldern till 0 dagar. Kostnaden för underhåll ökar med serverns ålder. Servern har även 
en maximal kapacitet, som måste uppgraderas för att undvika att servern blir full. Om servern blir 
full ger detta samma effekt som om den kraschar. Uppgradering och underhåll görs med de 
dedikerade knapparna i undermenyns underkant. Om spelaren befinner sig mellan uppdrag så 
utförs förbättringarna genast. Under pågående uppdrag utförs förbättringen i början av nästa 
arbetsdag. Serverns statusattribut visar varningar om serverns prestanda. Om serverns garanti är 
utgången eller kapaciteten är nästan fylld så visas varningar här. Dessa varningar visas även i det 
centrerade infofönstret. För det pågående uppdraget visas löpande prestandaparametrar; antal 
behandlade samtal, antal avvisade samtal, andel lyckade samtal, genomsnittlig kundnöjdhet, 
genomsnittlig behandlingstid, genomsnittlig kötid och genomsnittlig kötid om kö. Genomsnittlig 
kötid om kö är genomsnittlig kötid för de samtal som inkommer då kö finns (alltså ASA) och 
genomsnittlig kötid är motsvarande siffra för alla samtal. De siffror som finns lagrad i statistik för 
server är för de samtal som kopplats till arbetsplatser (alltså ej de samtal som kopplats till IVR:n). 
 
Statisk för växel är liknande statisk som den för server med ålder, garantilängd och status. Växel 
kan precis som server krascha men i motsats kan den ej bli full. Växelläget anger vilken 
växelalgoritm som ska användas. Genom att klicka på siffran ändras växelläget.  
 
Växelläge ett i spelet är endast FIFO (först in först ut) så långt som möjligt. Det finns dock fall då 
ett samtal med högre betjänings krav kan få vänta oproportionerligt länge med denna algoritm. Se 
figur nedan, i detta fall skulle den enda agenten som klarar både betjäningskrav ett och två bli 
ockuperad av ett samtal som bara kräver nivå ett och detta medför att det samtal som kräver nivå 
två då skulle få vänta medan de samtal som inkommit efter detta samtal skulle få betjäning. 
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Växelläge två försöker avhjälpa det problem som har beskrivit ovan genom att först undersöka 
hur många lediga agenter, n, det finns för närvarande och sedan sortera de n första samtalen med 
högsta krav först (se figur nedan). Med denna algoritm kommer väntetiden att bli mer rättvis för 
de samtal som har högre krav på agenterna. Om det hade varit två samtal bland de tre första 
samtalen som krävde betjäningsnivå två så skulle dock det senare av dessa två få en orättvis 
väntan men detta är oundvikligt. 
 

 
 
I figuren nedan demonstreras en annan situation då växelalgoritm ett är ineffektiv. I detta fall 
skulle en av agenterna inte kunna betjäna något samtal och denna skulle då bara sitta och vänta. I 
detta fall försämras hela effektiviteten på call centret och inte bara kötiden. 
 

 
 
Med växelläge två blir ovanstående scenario i stället enligt figuren nedan. I detta fall garanteras 
att så många agenter som möjligt är aktiva och därmed ökas effektiviteten på call centet. 
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I statisk för växel anges också hur många samtal som har mottagits på varje utbildningsnivå. 
 

 
 
I statisk för IVR finns också ålder, garantiländ och status och precis som för växeln kan IVR:n 
bara krascha. IVR:n har också ett fält där det står, använda IVR:n. Om användaren klickar till 
höger om denna text växlar orden ja och nej fram och tillbaka. Ja betyder att IVR:n kommer att 
användas och nej att den ej kommer att användas. Om användaren inte har tillräckligt med pengar 
till IVR:ns programmeringskostnad i början av uppdraget kommer denna ruta automatiskt att 
sättas till nej. IVR:ns ålder kommer bara att öka de dagar då den används.   
 
I statisk för IVR:n anges också hur många samtal som har behandlats av IVR:n och den 
genomsnittliga behandlingstiden.  
 
I statistik för enskilda anställda visas ungefär samma attribut som för det pågående uppdraget fast 
på personalbasis. Det är i detta läge man kan utvärdera sina anställda för att avgöra om någon bör 
avskedas. För att avskeda en anställd klickar man på skosymbolen i undermenyns underkant. Den 
byter då färg till grön för att indikera att avskeda-läget är aktivt. Klicka sedan på den anställdes 
indexnamn längst till vänster för att utföra avskedningen. Mellan uppdrag utförs det på en gång, 
men under pågående uppdrag utförs det i början av nästa dag. För att visa att den anställde har 
markerats för avskedning kommer en skosymbol att visas vid indexnamnet.  Om man har fler 
anställda än arbetsplatser bestämmer man här även vilka som ska arbeta. Om en anställd är tillsatt 
på en arbetsplats så lyser indexnamnet grönt, annars lyser det rött. Genom att klicka på 
indexnamnet när man inte är i avskedningsläget så förändrar man denna status. Spelet tillåter 
dock inte att fler anställda är aktiva än antalet arbetsplatser. Även denna funktion utförs genast 
mellan uppdrag men med fördröjning på en dag under pågående uppdrag. Om en anställd väntar 
på att börja indikeras detta med ett rött indexnamn med en klocksymbol bredvid. Om en anställd 
väntar på att bli ledig så visas det med ett grönt indexnamn med en klocka bredvid.  
 
Det är även här en användare kan specificera rastperioder för de anställda. Genom att klicka i 
rutan där siffran för den aktuella rastperioden visas kan användaren byta rastperiod. Om 
användaren gör detta mellan uppdrag kommer siffran att byta värde från noll till åtta. Om 
användaren gör detta under ett pågående uppdrag kommer en till siffra att bli synlig till höger om 
den första siffran. Siffran till höger byter värde då användaren klickar under pågående uppdrag. 
Siffran till vänster är rastperioden för idag och siffran till höger anger vilken rastperiod agenten 
ska ha under de kommande dagarna. Om rastperioden har siffran noll anger detta att agenten 
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kommer att gå på rast när dess energi understiger 75 %. Energin för agenterna minskar med 5 % 
per timma. Rastperiod ett till åtta innebär att agenten kommer gå på rast den timma som 
rastperioden specificerar. Call centret är öppet nio timmar så t.ex. period fem innebär att agenten 
kommer gå på rast efter fem timmar och då är dess energi 75%. 
 
I statistik för utförda uppdrag kan användaren kontrollera hur sina utförda uppdrag har gått. Här 
visas samma statistik som för det pågående uppdraget i serven samt vilken rating spelaren erhöll 
för uppdraget.  
 
I tabellen nedan kan kostnader för olika resurser och tjänster ses. 
 
  Kostnader 

Personal 
Engångskostnad=20000, Lön=10000/dag, 
Arbetsgivaravgift=10000/dag 

Server Engångskostnad=40000 
Växel Engångskostnad=50000 
IVR Engångskostnad=50000, Programmeringskostnad=50000/uppdrag 
Arbetsplats Engångskostnad=40000 
Trunk lines Hyra=1000 per st och uppdrag 
Rastplats Engångskostnad=20000 
Köpa prognos Engångskostnad=50000/uppdrag 
 
Alla engångskostnader är det inget konstigt med, användaren måste ha minst den summan för att 
kunna köpa något. Personal kostar också lön för varje dag de är aktiva (om de lyser grönt i 
statistik för enskilda anställda) samt arbetsgivaravgift för varje dag (även om de ej är aktiva). Lön 
kommer att dras från användaren i slutet av varje arbetsdag. Om användaren inte har tillräckligt 
med pengar till lön kommer den anställda att sluta. Arbetsgivaravgiften kommer att dras från 
användarens konto i början på varje arbetsdag. Om användaren inte har tillräckligt med pengar 
till denna kommer automatiskt pengar att lånas till användaren. Det är detta som är skulden på 
den mittersta skärmen till vänster. När användaren klarar ett uppdrag kommer pengar automatiskt 
att dras till att betala skulden från den betalning användaren erhållit för klart uppdrag. 
Arbetsgivaravgiften kan bara betalas allt eller inget. Anta att arbetsgivaravgiften för en dag är 
7000 och användaren har 5000, då kommer alla 7000 att lånas. 
 
Prognosen har en engångskostnad och användaren måste ha denna summa på kontot när denne 
klickar på köp prognos. Prognoser måste köpas för varje uppdrag separat. När användaren köpt 
en prognos för ett uppdrag kan användaren klicka kostnadsfritt på köp prognos knappen för detta 
uppdrag. I prognostiseringsläget visas bara information för de dagar som återstår av uppdraget. 
 
Kapaciteten på den mittersta vänstra informationsskärmen anger effektiviteten på call centret. 
Varje gång användaren köper någon utrustning som kan placeras på spelplanen kommer 
kapaciteten att minska. Det enda sättet att komma runt detta är att bygga väggar mellan dessa. 
Utrustningar får inte ha en klar siktlinje mellan sig och det enda sättet att blockera siktlinjerna är 
att bygga väggar. 
 


