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Sammanfattning  
Fungerande nö dsamtalscallcenter a r viktigt i ett fungerande samha lle fö r att 
na  nö dsta llda medbörgare sa  snabbt söm mö jligt. Fö r att uppra ttha lla ett va l-
fungerande öch köstnadseffektivt nö dsamtalcallcenter a r ra tt bemanning 
vid ra tt tidpunkt en viktig faktör. Vad söm a r ra tt bemanning berör sa ledes 
pa  antal inkömmande samtal vid den aktuella tidpunkten, fö r att ta reda pa  
detta kra vs en prögnöstiseringsmödell med göd passförm. Denna undersö k-
ning har granskat mö jliga prögnöstiseringsmödeller öch ja mfö rt 
GMDH(Gröup Methöd öf Data Handling), Hölt-Winter, GMDH neurala na t-
verk öch slumpvisa tra d utifra n sMAPE, symmetric Mean Absölute Percen-
tage Errör, öch könfidensintervall givet reellt data fra n SOS Alarm. Resultatet 
fra n undersö kningen visar att GMDH, Hölt-Winter öch GMDH neurala na t-
verk a r va l presterande mödeller givet sMAPE. Hölt-Winter-metödiken har 
fö rdelen att den a r enkel öch finns implementerad i vanlig prögramvara sa  
söm Micrösöft Excel, metödiken ger döck breda spann i dess prögnöstisering 
na r könfidensintervall anva ndes. GMDH öch GMDH neurala na tverk visar pa  
göd anva ndbarhet genöm deras könfidensintervall. Undersö kningen visar 
pa  att GMDH neurala na tverk sammantaget presterar ba st öch att slumpvisa 
tra d visar pa  den sammantaget svagaste prestatiönen. En intressant slutsats 
a r att GMDH:s kriterium fö r mödellselektiön uppenbarligen inte varit öpti-
malt i detta fall da  GMDH neurala na tverk presterat ba ttre a n GMDH:s ur-
sprungsmetödik. 

Nyckelord: Prögnöstisering, GMDH, Hölt-Winter, Neurala na tverk, Slump-
visa tra d. 
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Abstract 
A well-functiöning emergency call center is necessary in a functiöning söci-
ety tö reach and help peöple in need as fast as pössible. In örder tö maintain 
such a service right staffing levels are needed at the right möment. Which 
staffing level that is cörrect is due tö the numbers öf incöming calls at that 
möment. Tö knöw höw many calls that will came in the future söme kind öf 
predictiön mödel is needed. This study has reviewed several mödels tö fi-
nally cömpare GMDH (Gröup Methöd öf Data Handling), Hölt-Winter, GMDH 
neural netwörks and Randöm Tree. The mödels have been cömpared due tö 
sMAPE, symmetric Mean Absölute Percentage Errör and due tö cönfidence 
intervals. The result shöw that GMDH, Hölt-Winter and GMDH neural net-
wörks are well functiöning mödels för this kind öf predictiöns. The Hölt-Win-
ter-mödel is simple and is implemented in ördinary söftware such as Mi-
crösöft Excel, höwever, it did nöt perförm sö well due tö cönfidence intervals 
thöugh it pröduced very wide span that decreases the usability. GMDH and 
GMDH neural netwörk shöw a göd usability and gööd perförmances due tö 
böth cönfidence intervals and sMAPE. GMDH neural netwörk has the överall 
best result while Randöm Tree has the överall wörst result. An interesting 
cönclusiön is that the criteriön in the GMDH mödel is nöt öptimal in this case 
thöugh GMDH neural netwörk shöw a better perförmance.  

Keywords: Predictiön, GMDH, Hölt-Winter, Neural netwörks, Randöm Tree. 
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Förord 
Stört tack till Jimmy fö r hja lp med java-parser fö r att strukturera va derdata 
(annars hade bara det tagit ma nader), pappa fö r all excel-hja lp öch framfö r-
allt till Leif öch Klas fö r all hja lp öch stö ttning. 
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Terminologi  
Nedan fö ljer en fö rteckning av fö rkörtningar. 

Förkortningar 

ARIMA Autö-Regressive Integrated Möving Average  

ANN 
 
GMDH 
 
MAPE 
 
MASE 
 
sMAPE 
 
RMSE 
 

Artificial Neural Netwörks 
 
Gröup Methöd öf Data Handling 
 
Mean Absölute Percentage Errör 
 
Mean Absölute Scaled Errör 
 
Symmetric Mean Absölute Percentage Errör 
 
Rööt-Mean-Square Errör 
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1 Inledning 
En viktig grundsten i ett fungerande samha lle a r att persöner i nö d snabbt 
kan fa  hja lp. Fö r att uppra ttha lla ett va lfungerande öch köstnadseffektivt 
nö dsamtalcallcenter a r ra tt bemanning vid ra tt tidpunkt en viktig faktör, ge-
nöm ra tt bemanning kan samtal besvaras inöm körta svarstider samtidigt 
söm nö dsamtalcallcentret fö rblir köstnadseffektivt. Vad a r da  ra tt beman-
ning? Detta berör pa  hur ma nga samtal söm inkömmer under en given tids-
periöd. Det a r da rfö r det a r viktigt att hitta en mödell söm kan prögnöstisera 
inkömmande samtal pa  ett tillfö rlitligt sa tt.  

 

1.1 Bakgrund 

En vanlig metödik fö r att prögnöstisera inkömmande samtal till callcenter 
bygger pa  att samtalen antas inkömma enligt en pöissönfö rdelning. En 
pöissönfö rdelning a r en fö rdelning söm uppkömmer fö r ha ndelser söm 
intra ffar slumpma ssigt i fö rha llande till tid eller rum. Denna typ av metödik 
praktiseras idag a ven pa  nö dsamtalcallcenter. Detta a r ej la mpligt da  
inkömmande samtal till ett nö dsamtalcallcenter inte uppfyller kriterierna 
fö r en sa dan fö rdelning. Inkömmande samtal a r inte öberöende av varandra; 
flera samtal kan rö ra samma ha ndelse öm den sker under en tidpunkt da  
ma nga ma nniskör ser ha ndelsen öch öm det finns faktörer söm direkt 
pa verkar antal ha ndelser sa  söm t.ex. störmar, hö gtider, evenemang öch 
terrörattentat. [1] 
 
En fö rsva rande faktör a r att ölika typer av ha ndelser sa  söm störmar, 
terrörda d öch hö gtider pa verkar antal inkömmande samtal. 
Prögnösmetöderna ma ste da rav ha fö rma gan att ta hö jd fö r öva ntade 
ha ndelser öch samtidigt inte pröducera felaktiga prögnöser efter att en 
ha ndelse söm inneba r övanligt ma nga inkömmande samtal intra ffat. Vissa 
typer av dessa ha ndelser söm genererar störa samtalstöppar utgö r 
öfö rutsa gbara ösa kerheter. Det bö r ej blandas ihöp med risker da  en risk 
inkluderar sannölikheter i na gön förm (öbjektiva eller subjektiva) medans 
en ösa kerhet inte inkluderar na gön förm av sannölikhet. [2] [3] [4] [5] [6] 
 

Prögnöstisering av inkömmande samtal har tva  anva ndningsömra den; pla-
nering av bemanning pa  la ng- öch kört sikt, da r la ng sikt innefattar planering 
fö r framtida dagar öch kört sikt innefattar planeringen av raster under en 
arbetsdag. Fö r att prögnöserna ska ge sa  stör nytta söm mö jligt kra vs ett la-
göm tidsintervall da r sma  avvikelser tas med (t.ex. fler samtal mellan 12-
12:15) samtidigt söm den ö vergripande bilden framga r.  
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1.2 Övergripande syfte och mål 

Syftet med arbetet a r att bidra med kunskap inöm ömra det 
prögnöstiseringsmetödik, detta genöm att utva rdera vilken typ av 
prögnöstiseringsmödell söm bö r anva ndas fö r att ba st prögnöstisera 
inkömmande samtal till ett nö dsamtalcallcenter.  
 

1.3 Avgränsningar 

Syftet avgra nsas genöm att arbetet genömfö rs hös SOS Alarm. Detta inneba r 
att estimeringsmödeller fö r inkömmande samtal kömmer att utva rderas 
inöm ramen fö r SOS Alarm:s verksamhet.   
 
Ytterligare avgra nsningar a r att fökusera pa  den körtsiktiga planeringen av 
inkömmande samtal. 
 

1.4 Forskningsfråga 

Förskningsfra gan söm arbetet avser att besvara a r: Vilken prögnöstiserings-
mödell a r ba st anpassad fö r att prögnöstisera inkömmande samtal till ett 
nö dsamtalcallcenter? 
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2 Teori  
I detta kapitel presenteras teörier söm ligger till grund fö r undersö kningen 
öch hur dessa anva nts i tidigare förskning. Dessa metöder delas in i 
prögnöstiserande metöder fö r att prögnöstisera data, beskrivande metöder 
fö r att analysera datastrukturer i det givna data, utva rderingsmetöder fö r att 
utva rdera prögnöstiserat data öch ö vrig metödik söm bl.a. lyfter hur tidigare 
förskning hanterat praktikaliteter söm ölika typer av tidsindelning av data.   
 

2.1 Prognostiserande metoder 

I detta delkapitel presenteras metöder fö r prögnöstisering söm kan vara re-
levanta fö r undersö kningen. 

 

2.1.1 Poissonfördelade stationära processer samt icke-homogen 
poissonprocess 

En pöissönfö rdelning a r en fö rdelning söm uppkömmer fö r ha ndelser söm 
intra ffar slumpma ssigt i fö rha llande till tid eller rum. Om en stökastisk 
variabel X har sannölikhetsfunktiönen söm presenteras i ekvatiön 1 med 
tillhö rande tabell 1. Innebö rden av definitiönen ger att ha ndelser söm sker 
öberöende av varandra öch söm ha nder pa  en slumpma ssig tidpunkt fö ljer 
en pöissönfö rdelning. [1]  
 

𝑝𝑋(𝑘) =
𝜇𝑘

𝑘!
𝑒−𝜇                                                                                                            (1) 

 

Tabell 1 Beskrivning av variabler konfidensintervall 

X Stökastisk variabel 
𝑝𝑋 Sannölikhetsfunktiön fö r stökastisk 

variabel 
𝑘 Antal öutput da r  𝑘 = 0,1,2, … 
𝜇 Va rdet pa  va nteva rdet öch 

variansen, 𝜇 > 0 
 
 
En statiöna r pröcess a r en pröcess vars sammansatta 
sannölikhetsfö rdelning inte a ndras ö ver tid. Detta inneba r att sannölikheten 
fö r inkömmande samtal a r könstant ö ver tid; sannölikheten att det 
inkömmer x antal samtal a r da rmed lika stör mellan klöckan 03-04 en 
tisdagsmörgön söm mellan klöckan 21-22 en fredagskva ll. [7] 
 

Da  fa  callcenters har en ja mn fö rdelning av inkömmande samtal söm antas 
öm en pröcess a r statiöna r (fa rre ma nniskör ringer sannölikt pa  natten a n 
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pa  dagen) finns det en variant pa  pöissönfö rdelning söm öfta anva nds fö r att 
justera fö r detta, na mligen en icke-hömögen pöissönpröcess. En icke-hömö-
gen pöissönpröcess bygger förtfarande pa  att ha ndelser eller samtal i detta 
fall sker öberöende av varandra men tilla ter att medelantalet inkömmande 
samtal varierar ö ver tid. [8] 

Da  inkömmande samtal till ett callcenter söm hanterar nö dsamtal a r berö-
ende av varandra i öch med att en ölycka kan generera ma nga samtal bö r 
inte na gön metöd söm bygger pa  en pöissönfö rdelning anva ndas fö r den typ 
av prögnöstiseringar söm detta arbete avser fö r att uppna  ett tillfö rlitligt re-
sultat. Detta da  grundantagandet fö r en pöissönfö rdelning inte a r uppfyllt.  

2.1.2 GMDH 

GMDH sta r fö r The Gröup Methöd öf Data Handling öch a r en samling av 
algöritmer vilka kan anva ndas fö r t.ex. prögnöstisk, mö nsterigenka nning 
öch öptimering. GMDH algöritmer ka nnetecknas av att dessa har ett 
induktivt tillva gaga ngssa tt vilket inneba r att algöritmen anva nder 
antaganden fö r att fö rutspa  vilken öutput en viss input kömmer att ge. [9] 
 
GMDH-algöritmer anva nder pölynöm-mödeller fö r att va lja den ba sta 
lö sningen fö r det givna pröblemet öch presenteras söm en lö sning fö r att t.ex. 
fö rutspa  trender pa  aktiemarknaden da r tidsserieanalyser öch klassiska 
neurala na tverk inte presterar tillra ckligt bra.  [9] 
 
GMDH-algöritmer fungerar pa  sa dant vis att de fö rst kra ver en samling data 
söm a r relevant fö r undersö kningen, da refter delas data upp i tva  grupper 
da r en datagrupp anva nds fö r att uppskatta köefficienter söm anva nds i 
algöritmen medans den andra datagruppen hja lper algöritmen att separera 
anva ndbart data fra n skadligt data. Denna uppdelning a r central fö r GMDH-
algöritmens effektivitet. Efter datauppdelningen skapas en uppsa ttning av 
funktiöner var kömplexitet gradvis ö kar genöm en iterativ pröcedur. Det a r 
genöm detta steg söm ölika mödeller pröduceras. Slutligen appliceras ett 
externt kriterium fö r att va lja den öptimala mödellstrukturen. Det externa 
kriteriet va ljs genöm Gö del’s öfullsta ndighetssats, vilket bygger pa  
matematisk lögik öch sa ger att inneböende begra nsningar i varje förmellt 
axiöm inneha ller grundla ggande aritmetik. [9][10] 
 

GMDH öch dess algöritmer anva nds fö r att lö sa ma nga typer av pröblematik, 
da ribland prögnöstisering av bl.a. aktiemarknaden öch andra tidsserieprö-
blem. I de fall da r det a r nö dva ndigt kömpletteras pölynömstrukturen med 
funktiöner fö r att t.ex. bygga upp en fö r data passande periödicitet. Dessa 
funktiöner a r ba de trigönömetriska funktiöner men a ven funktiöner söm 
tidsuppdelar data pa  ölika sa tt. [11][12][13] 
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2.1.3 Tidsserieanalys  

Tidsserieanalys a r ett verktyg fö r att prögnöstisera inkömmande samtal da  
tidsserieanalys anva nds fö r att undersö ka trender i serier av data ö ver tid. 
Den typ av serier söm avses har ett va rde fö r tidsangivelse öch ett va rde fö r 
en ha ndelse, en öbservatiön eller annat söm intra ffade vid den givna 
tidpunkten. Denna typ av serier kallas fö r tidsserier. Genöm tidsserieanalys 
analyseras dessa serier med avseende pa  trender öch cykler fö r att kunna 
prögnöstisera framtida va rden. [14]  
 
Analysmetöderna söm faller under tidsserieanalys kra ver att tidsintervallen 
fö r tidsserien a r könstant. Vid anva ndande av tidsserieanalys kan segmentell 
regressiön (regressiön ö ver segment av data) anva ndas fö r att avgö ra öm det 
intra ffade a r en slump eller en del av ett mö nster. Genöm att anva nda 
tidsserieanalys finns det bra verktyg fö r att hantera körrelatiöner inöm data 
söm sker ö ver tid, sa  kallade autökörrelatiöner. [14] 
 
Det finns flera typer av tidsserieanalyser, da ribland ARIMA, Expönential 
Smööthing öch Hölt-Winter. [15][16][17] 
 
I [15] lyfts AutöRegressive Integrated Möving Average (ARIMA) söm ett bra 
metödval fö r att prögnöstisera tidsserier söm t.ex. aktiepriser söm inte har 
ett faststa llt medelva rde utan söm a ndras med tid. I detta arbete sa  pa verkas 
inkömmande samtal av vilken tid pa  dygnet det a r, varpa  denna metöd a r 
relevant. ARIMA a r en metöd söm besta r av flera specialfall; AutöRegressive 
söm anva nds fö r att gö ra prögnöstiseringar av framtida va rden baserat pa  
tidigare va rden, Möving Average söm summerar feltermer i 
prögnöstiseringarna samt I fö r integrated söm hanterar att viss data ersa tts 
av mellanskillnaden mellan prögnöstiserad data öch histörisk data.  Genöm 
att addera I-termen till mödellen fa s en mödell söm hanterar icke-statiöna ra 
fall. [2] [15] 
 
ARIMA eller dess specialfall (t.ex. ARMA, AR, MA) a r i grunden byggd fö r 
linja ra mödeller da r faktörer har linja ra beröenden mellan varandra [15]. Ett 
linja rt fö rha llande mellan faktörer a r döck ingenting söm kan antas att alltid 
sta mma [16], varpa  detta kan vara pröblematiskt fö r tilla mpning inöm 
undersö kningen.  
 
Det finns flera typer av tidsserieanalyser, utö ver ARIMA finns t.ex. 
Expönential Smööthing Algöritm. Expönential Smööthing Algöritm finns 
a ven den (precis söm autö-regressiva metöder) i flera utförmningar fö r att 
passa datats struktur sa  söm öm det finns sa söngsbetönade skillnader. I 
detta fall da r det sannölikt finns sa söngsbetönade skillnader varpa  ett tilla gg 
fö r additiva fel, additiva trender öch additiva sa söngsberöenden (AAA) kan 
vara av intresse. Mödellen kallas a ven Hölts-Winter mödell. [17] 
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Mödellen har anva nts fö r att bl.a. prögnöstisera ra ntesva ngningar, trafik-

flö den öch elkönsumtiön. [18] [19] [20] 

 

2.1.4 Neurala nätverk  

Bichkule presenterar i sin artikel flera ölika mödeller söm bygger pa  
artificiella neurala na tverk, sa  kallade ANN:s fö r att prögnöstisera t.ex. antal 
inkömmande samtal till ett callcenter. Ett ANN a r ett sa tt att pröcessa 
införmatiön söm likt den ma nskliga hja rnan mö jliggö r la rande genöm att 
vikta ett na tverk av kanter öch nöder. Dessa vikter uppdateras med tid fö r 
att ba ttre mötsvara det undersö kta fenömenet. Fö rfattaren lyfter att 
traditiönella metöder sa  söm t.ex. ARIMA la mpar sig va l fö r att prögnöstisera 
linja ra applikatiöner. Fenömen i verkligheten a r döck inte alltid linja ra, varpa  
ANN-baserade metöder fungerar va l a ven fö r icke-linja ra applikatiöner. 
ANN-metöder fungerar a ven va l fö r att ta ha nsyn till sa söngsbundna 
variatiöner samtidigt söm mindre variatiöner uppta cks öch tas med i 
prögnösen. Neurala na tverk kan hantera flera variabler söm har ett 
kömplext fö rha llningssa tt till varandra. Tre ölika typer av ANN-metöder 
testas i [21], back pröpagatiön (BP) , back prögagatiön med mömentum 
(BPM) samt Super Self-Adapting back pröpagatiön (SUPERSAB) da r 
SUPERSAB visar pa  ba st resultat.  [21]  
 
Aydemir, Karaatli, Yilmaz öch Aksöy har i sin artikel utvecklat en metöd söm 
bygger pa  ANN-teknik fö r att prögnöstisera antal inkömmande nö dsamtal. 
Nö dsamtalen besta r av samma kategörier söm fö r detta arbete. Metöden 
anva nder en gradient-fallande adaptiv inla rning med mömentum fö r tra ning 
da r data a r uppdelat i 80% tra ning öch 20% test. Artikelns resultat visar pa  
att deras ANN-baserade mödell a r ba ttre pa  att prögnöstisera a n trendanalys 
öch ARIMA. Den metöd söm fö rfattarna anva nt sig av antar döck ett 
öberöende mellan inkömmande samtal, ett antagande söm inte kan gö ras i 
detta fall da  en ha ndelse kan generera flera samtal öch sa ledes inte kan antas 
vara öberöende av varandra.  [22] 
 
Jalal, Hösseini öch Karlssön har i sin artikel skapat en mödell fö r att fö rutspa  
völymen av inkömmande samtal till ett callcenter genöm att kömbinera tva  
metöder söm bygger pa  neurala na tverk. De tva  metöderna söm kömbinerats 
a r Elman-NARX Neural Netwörk öch back pröpagatiön. Elman neurala 
na tverk a r ett semirekursivt neuralt na tverk söm anva nder back 
pröpagatiön fö r tra ning. Elman a r bra pa  att hitta mö nster i datasekvenser. 
Lager adderas i na tverket i takt med att algöritmen la r sig, detta gö r 
algöritmen va l la mpad fö r tidsvarierande serier av data. NARX sta r fö r 
Nönlinear Autö-Regressive with exögenöus input öch a r en metöd fö r att 
fö rutsa ga ha ndelser inöm en tidsserie. [23] 
 
Fö rfattarna till [24] pröducerar en mödell vilken ja mfö rts med en annan 
metöd söm bygger pa  neurala na tverk, na mligen time-lagged feed-förward. 



Prognostisering av inkommande samtal till nödsamtalcallcenter – En fallstudie 

hos SOS Alarm 

Maria Söderlind 2017-05-30 

 

7 

Time-lagged feed-förward a r ett ickelinja rt filter söm besta r av ett 
fö rdrö jningsminne i ett neuralt na tverk besta ende av flera skikt. Fö r att 
tra na Time-lagged feed-förward na tverk anva nds öfta back pröpagatiön. I 
ja mfö relsen visade fö rfattarnas mödell pa  ba ttre resultat. [24] 
 
Setzler, Saydam öch Park ja mfö r i sin studie en ANN:baserad metöd fö r att 
fö rutspa  nö dsamtal med bransch praxis (dynamiska öptimeringsmödeller). 
Den ANN:baserade mödellen anses ha marginellt ba ttre resultat. Den ANN-
mödell söm anva ndes var back pröpagatiön. I studien na mns en timme 
respektive tre timmar söm tidsintervall beröende pa  upptagningsömra dets 
störlek. [25] 

2.1.4.2 Levenberg-Marquardt 

Fö r neurala na tverk finns ett flertal tra ningsmetöder fö r tra ning av na tverk. 
En av dessa metöder a r Levenberg-Marquardt. Denna metöd anva nds fö r att 
lö sa icke-linja ra minsta kvadratpröblem genöm att kurvanpassa dessa, detta 
genöm att t.ex. tra na neurala na tverk fö r att fö rutsa ga vattenflö den i 
vattendrag eller fö r att tra na neurala na tverk fö r att uppta cka luktmö nster 
med hja lp av en elektrönisk na sa. [26][27][28] 

2.1.4.3 Bayesisk reglering  

Bayesik reglering a r en metöd av back-pröpagatiön typ men a r mer röbust 
da  metöden inte behö ver krössvalidering i samma utstra ckning. Mödellen a r 
röbust pa  sa  vis att den mötverkar ö vertra ning (vilket inneba r att mödellen 
fö ljer tra ningsdata fö r va l vilket mötverkar att generella slutsatser kan dras). 
[29] 

Anva ndningsömra den a r bl.a. att tra na neurala na tverk till att estimera söl-
stra lning öch fö r att mödellera cyklisk öxidatiön. [30][31]  

2.1.4.4 Skalad konjugat-gradient  

Skalad könjugat-gradient-metödiken tillhö r s.k. könjugat-gradient-metöder 
vilka bygger pa  back-pröpagatiön men anva nder andraderivatör fö r att hitta 
ett minimum. Genöm specialfallet skalad könjugat-gradient fa s en snabbare 
variant av könjugat-gradient-metöder, detta genöm att vikterna i na tverket 
justeras infö r varje iteratiön. [32][33] 

2.1.4.5 GMDH neurala nätverk  

GMDH neurala na tverk a r en hybridmetöd mellan GMDH öch neurala 
na tverk öch innefattar ett na tverk da r varje neurön har ett pölynöm 
(inneha llande funktiöner öch pölynöm) baserat pa  GMDH-metödik. 
Metöden anva nds bl.a. fö r prögnöstisering öch har visat pa  göda resultat. 
[9][13][34][35][36][37][38]  
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2.1.5 Slumpvisa träd 

Slumpvisa tra d, a ven kallat randöm trees, a r en tra dstruktur söm sa tts upp 
med hja lp av stökastiska pröcesser.  Fenömenet blev ka nt genöm Leö 
Breiman öch Adele Cutler öch a r en algöritm söm klassificerar data genöm 
att ta en inga ende vektör (data söm va ljs söm input) öch ja mfö ra detta möt 
andra grenar i tra det (andra typer av data) fö r att sedan placera respektive 
element da r det passar ba st. Slumpvisa tra d kan a ven anva ndas fö r 
regressiön öch da  tas ett medelva rde fö r vilken gren söm a r mest likt 
elementet. [39]  
 
Slumpvisa tra d a r en blandning av beslutstra d öch den maskin-la rande-
algöritmen slumpvis skög (randöm förest) da r en beslutstra dsstruktur 
kömbineras med slumpma ssiga element fö r att avgö ra hur data delas upp i 
ölika grenar öch blad. [39] 
 
Anva ndningen av kömbinatiönen mellan beslutstra d öch slumpvisa skögar 
fö r att gö ra prögnöser har anva nts tidigare fö r att bl.a. prögnöstisera utfallet 
vid örgantransplantatiön, verksamhetsanalys öch aströnömiska fenömen. 
[40][41][42] 
 
 

2.2 Beskrivande metoder 

I detta delkapitel presenteras metodik för att utröna vilka egenskaper som 
finns hos det aktuella data för att genom den informationen kunna välja den 
prognostiserande modellen som passar data bäst. 
 

2.2.1 R/S-analys 

R/S-analys, a ven bena mnd söm Rescaled Range-analys, a r ett statistiskt ma tt 
fö r att ma ta skillnader i tidsserier av ha ndelser. Söm namnet antyder sa  
bygger analysen pa  R; ra ckvidden fö r en viss tidsserie, dividerat med S; 
standardavvikelsen fö r öbservatiönerna inöm samma tidsserie. 
Genöm R/S-analys kan införmatiön fa s öm en tidscykel söm kan indikera na r 
störa, sva rfö rutspa dda ha ndelser kan intra ffa.  R/S-analys kan alltsa  a ven 
fungera söm verktyg fö r att kartla gga hur inkömmande samtal a r köpplat till 
tidscykler. [2][3] 
 
R/S-analys köpplas samman med Hurst-expönent vilken sa ger na göt öm det 
finns na göt la ngtidsminne i det data söm undersö ks, alltsa  öm en ha ndelse i 
dag pa verkar vad söm kömmer att ha nda i framtiden. Hurst-expönenten a r 
lutningen pa  kurvan söm blir mellan lögaritmerade va rden pa  R/S-analysen 
samt lögaritmerade va rden pa  störleken pa  datasetet öch a r en siffra mellan 
0 öch 1. [2][43][44] 
 
Om Hurst-expönenten a r 0,5 anses den bakömliggande pröcessen vara 
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slumpma ssig, öm Hurst-expönenten a r stö rre a n 0,5 anses den 
bakömliggande pröcessen vara en persistent tidsserie. Det inneba r att den 
anses ha ett la ngtidsminne vilket inneba r att ha ndelser söm sker pa verkar 
framtida ha ndelser. Om Hurst-expönenten a r mindre a n 0,5 anses den 
bakömliggande pröcessen vara antipresistent. Det inneba r att den inte har 
na göt minne alls öch da rmed upprepar sig öftare a n helt slumpma ssiga 
tidsserier da r ö kningar öch minskningar i data fö ljer ta tt inpa  varandra. 
Denna typ av tidsserie kallas a ven fö r medelva rdesa terga ende da  den inöm 
en kört periödicitet kretsar kring sitt medelva rde. 
 [2][43][44] 

Det finns studier söm visar pa  att R/S-analys (utan na göt tilla gg) enbart visar 
ett körrekt resultat fö r linja r utva rdering öch att resultatet inte a r reliabelt 
fö r kömplexa icke-linja ra fö rha llanden.[45][46] 

Fö r att kömma till ra tta med detta presenterade Lö ett tilla gg till R/S-analys 
da r standardavvikelsen (S:et i R/S) mödifieras genöm att inneha lla en viss 
fö rskjutning öch en kövarians mellan fö rskjutningen öch data. [46] 

Detta tilla gg a r döck ömdebatterat da  det inneba r sva righeter i att t.ex. sa tta 
dessa fö rdrö jningar pa  ett sa dant sa tt sa  att mödellen presterar sa  bra söm 
mö jligt. Kritik finns a ven att tilla gget inte a r tillra ckligt röbust. Ineffektivt 
satta fö rdrö jningar kan gö ra mödellen mindre effektiv. [47][48]  

 

2.2.2 Extrema händelser 

Vissa ha ndelser, sa  söm terrörda d, naturkataströfer öch liknande, kan be-
na mnas söm extrema ha ndelser, svarta-svan-ha ndelser eller jökereffekten. 
Dessa ha ndelser a r sva ra att fö rutspa  da  de statistiskt infaller mycket sa llan, 
samtidigt söm dess könsekvenser a r störa varpa  de a nda  kan vara av intresse 
inöm prögnöstistk.[2][3][4][5]  

Jökereffekten kan kartla ggas med hja lp av R/S-analys genöm att titta pa  
cykler i data. [2][3] 

I döktörsavhandlingen ”Predictability öf extreme events in time series” av 
Sarah Hallerberg fra n 2008 presenteras en annan metödik fö r att titta pa  hur 
sa llsynta men ömkullkastande fenömen kan fö rutspa s. Metödik lyfts fö r en 
rad ölika fall, da ribland hur man kan hantera detta vid autöregressiva metö-
der. Fö rfattaren fastsla r a ven att extrema ha ndelser skulle behö va beförskas 
ytterligare fö r att t.ex. fastsla  en definitiön av fenömenet. [4]    

Svarta-svan-ha ndelser eller black Swan events a r en annan term fö r samma 
fenömen beskrivande ha ndelser söm a r sva r att fö rutspa  men söm genererar 
störa könsekvenser. I en artikel skriven av Nafday tas en mödell fö r att 
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hantera pröblemet fram. Mödellen bygger pa  en könsekvensbaserad 
könstruktiön da r en ha ndelses sannölikhet inte behö ver fastsla s. Genöm 
detta tillva gaga ngssa tt tas röbustheten i systemet öch könsekvenser vid 
öva ntade töppar i bejakning öch hja lper till att fö rutspa  hur systemet 
reagerar pa  öva ntade, ömva lvande ha ndelser. [5] 
 
Samtliga mödeller söm hanterar ösa kerheter bö r anva ndas med fö rsiktighet 
da  det a r kömplext att fö rutspa  denna typ av fenömen. Da  arbetet berö r 
serviceniva n fö r nö dsta llda persöner a r det av stör vikt att marginaler 
vidha lls fö r att kunna garantera en tillfredssta llande serviceniva  söm inte 
riskerar liv öch ha lsa hös nö dsta llda.   
 

2.3 Utvärderingsmetoder  

Fö r att utva rdera hur va l en prögnöstisk metöd prögnösticerar finns det 
ölika tillva gaga ngssa tt. En va lanva nd metöd a r Mean Absölute Percentage 
Errör, MAPE. Denna metödik uttrycker tillfö rtra ffligheten i pröcent öch a r 
va lanva nd i studier fö r att utva rdera en prögnös tillfö rtra fflighet. Utva rde-
ringsmetöden har nackdelarna att den inte kan hantera nöll-va rden i data pa  
ett bra sa tt öch att den systematiskt sa tt fa r prögnöser med na göt fö r la ga 
prögnöser att fö redras. Fö r att kömma runt dessa nackdelar kan ett medel 
av alla va rden anva ndas, ista llet fö r att titta pa  enstaka va rden i faktiska öb-
servatiöner. [49][50][51][52]  

Genöm att gö ra ett tilla gg fö r symmetri fa s den s.k. symmetric Mean Absölute 
Percentage Errör, sMAPE. Med hja lp av detta tilla gg kan mödellen hantera 
nöllva rden i data, samtidigt söm nöllva rden skapar ösa kerheten i mödellens 
tra ffsa kerhet da  nöll-va rden kömmer ge öpröpörtiönerligt störa fel-va rden 
pa  grund av metödens uppbyggnad. Mödellen ger en pröcentsats pa  hur stör 
differens det a r mellan prögnöstiserat data öch öbserverat data mellan 0 till 
200%. [51][53]  

MASE, Mean Absölute Scaled Errör, a r en annan metödik fö r att utva rdera 
tillfö rtra ffligheten hös prögnöser söm presenterades 2006 av Röb J Hynd-
man öch Anne B. Köehler. Metöden presenteras söm va l anpassad fö r att ge 
ett ma tt pa  tillfö rtra ffligheten hös prögnöser, framfö rallt prögnöser söm rö r 
tidsserier. [54][55]  

Metödens styrkör ligger i att metöden kan hantera prögnöser söm lö per ö ver 
ölika intervall av data, metöden kan hantera nöllva rden öch metöden be-
handlar fö r hö ga öch fö r la ga prögnöser likva rdigt. [54] 

MASE finns i ölika utfö randen; beröende pa  öm data har en sa söngsbetöning 
eller inte finns ölika utfö randen. [54][56][57] 

Rööt-mean-square errör, RMSE, a r en annan metöd fö r att ma ta skillnaden 
mellan en prögnös öch öbserverat data. Mödellen anva nder sig av standard-
avvikelsen mellan prögnös öch öbserverad fö r att sammansta lla en siffra fö r 
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hur va l prögnösen matchade det öbserverade datat. RMSE kan enbart han-
tera prögnöser söm bygger pa  en variabel da  den a r beröende av variabelns 
skala. [54]  

 

2.4 Tidsintervall 

I artikeln ”Statistical analysis öf a telephöne call center: A queueing-science 
perspective” beskrivs tidsintervallet 30 min söm vanligt fö rekömmande i 
prögnöstiseringar. [58] 
 
Fö r att hantera uppdateringar öch prögnöser inöm estimeringen pa  ett 
effektivt sa tt har Rösetti, Valghese, Miman öch Pöhl tagit fram ett ramverk. 
Ramverket lyfter bland annat hur öfta parametrar bö r uppdateras; na göt 
söm a r relevant fö r detta arbete. Fö rfattarna ser det söm att antalet 
uppdateringar bö r va gas möt hur röbust systemet a r; destö fler 
uppdateringar destö tydligare blir völatiliteten samtidigt söm systemet blir 
mindre röbust. Fö rfattarna vill sedan inte la gga mer vikt vid sja lva 
avva gningen mellan völatilitet öch röbusthet utan va ljer att lyfta pröblemet 
öch fökusera pa  va rdet av att ha system söm bygger pa  prögnöser söm 
uppdateras köntinuerligt. [59] 
 
Seungwök öch He presenterar i sin artikel en metödik fö r hur kartla ggning 
av vilka tidsintervall söm bö r anva ndas vid pröcesser söm sker lö pande kan 
anva ndas. Artikeln presenterar en metödik söm bygger pa  CPN, cölöred petri 
net, söm a r en metödik fö r att bryta ner ett system i mindre delsystem fö r att 
uppta cka mö nster. Fö rfattarna la gger till ett tidsperspektiv till CPN da r 
fö rekömst öch utga ng av en ha ndelse tas med. Detta mö jliggö r att mödellen 
skulle kunna vara relevant fö r detta arbete huruvida vilket tidsintervall söm 
bö r anva ndas vid estimeringarna. [60] 
 

2.5 Liknande studier 

Fö r att fö rsa kra att undersö kningen bidrar till ny kunskap inöm ömra det har 
studier med liknande syfte, metödik eller uppbyggnad eftersö kts. Eftersö k-
ningen resulterade i att inga studier söm ja mfö r dessa metöder med avse-
ende pa  data fra n nö dsamtalcallcenter hittades. Den studie söm bedö ms 
vara na rmast a r en studie söm ja mfö r flyttande medelva rde (möving average) 
med neurala na tverk fö r att fö rutspa  inkömmande nö dsamtal. [61]  

En av de studier söm hittades ja mfö r ARIMA, neurala na tverk öch suppört 
vectör machine (SVM) vid autökörrelatiöner. Studiens resultat indikerade att 
SVM hade ba ttre kvalite  i sina prögnöser ja mfö rt med neurala na tverk öch 
ARIMA, ma tt med ma ttet MAPE (Mean Absölute Precentage Errör). [62] 
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Flera studier tittar pa  prögnöstisering av tidsserier söm enbart berör av tid 
med hja lp av data fra n callcenter da r ARIMA öch Hölt-Winter ja mfö rs. 
[63][64] 

Vid ja mfö relser av prögnöstiseringsmetöder inöm andra ömra den a terfanns 
bl.a. en ja mfö relse av sex ölika metöder da r expönential smööthing (na ra re-
laterad till Hölt-Winters metödik) presterade va l fö r att fö rutspa  elfö rbruk-
ning i na rtid. [65] 

Fö r att prögnöstisera fö rsa ljning inöm mödebranschen har bl.a. neurala na t-
verk öch expönential smööthing utva rderats. Studien tar upp kritiska fak-
törer vid prögnöstisering av möde-artiklar. [66] 

[67] na rmar sig undersö kningens a mne fast med en annan synvinkel genöm 
att titta pa  hur prögnöstisering kan anva ndas fö r att prögnöstisera arbets-
bö rda genöm att titta pa  metöder da r na gra (Hurst expönent öch neurala 
na tverk bl.a.) lyfts söm mö jliga alternativ.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras öch mötiveras metödval öch resönemang kring 
validitet öch reliabilitet presenteras. Valet av metödik avser att ligga till 
grund fö r att besvara förskningsfra gan: Vilken prögnöstiseringsmödell a r 
ba st anpassad fö r att prögnöstisera inkömmande samtal till ett 
nö dsamtalcallcenter? Arbetsga ngen under arbetet presenteras sist i 
metödik-delkapitlet. I arbetet presenteras en ja mfö relse av fyra ölika 
prögnöstiseringsmetöder. Dessa metöder besta r av GMDH, Hölt-Winter, 
GMDH neurala na tverk öch slumpvisa tra d. Det tidsintervall söm valts da r 
fyra dagar prögnöstiserar en na stkömmande dag öch da r a tta dagar 
prögnöstiserar tva  na stkömmande dagar vilket a ven appliceras med ha nsyn 
till vecködagar genöm att prögnöstisera en lö rdag baserat pa  fyra tidigare 
lö rdagar öch en helg (lö rdag öch sö ndag) baserat pa  fyra tidigare helger. 
Denna uppdelning mellan data öch prögnös baseras pa  80/20-regeln givet 
av paretöprincipen. [68] 
 

3.1 Metodik 

I detta delkapitel presenteras öch fö rklaras anva nd metödik.  
 

3.1.1 Konfidensintervall  

Fö r de mödeller söm efter genömfö rande visade pa  tillfredssta llande 
resultat med avseende pa  sMAPE gjördes bera kningar av könfidensintervall. 
Könfidensintervallet har i samtliga fall satts till 95% vilket inneba r att 
prögnösens spann med 95% sannölikhet kömmer att innefatta den verkliga 
öbservatiönen. Detta könfidensintervall valdes da  det a r ett vanligt 
fö rekömmande könfidensintervall söm öfta tillfö r va rde till en undersö kning 
[69][70] .Könfidensintervallet, K, bera knades genöm ekvatiön 2.1 med 
tillhö rande fö rklaring av variabler i tabell 2. [1][71] 
 

𝐾 = 𝑋 ± 𝑐
𝑆

√𝑛
                                                                                                           (2.1) 

Tabell 2 Beskrivning av variabler konfidensintervall 

K Könfidensintervall S Index av delad tidsserie 
X Prögnösva rden N Antal öbservatiöner 
C Könstant beröende av ö nskad 

könfidensniva  
  

 
Fö r att presentera en ö verska dlig bild av könfidensintervallen öch vad dessa 
kan tillfö ra fö r att besvara förskningsfra gan sammansta lldes hur stör 
pröcent av de öbserverade va rdena söm la g inöm könfidensintervallet samt 
hur brett (medelva rdet fö r respektive dataset) könfidensintervallet var.  
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3.1.2 Prognostiserande metoder 

I detta delkapitel presenteras de prögnöstiserande metöderna. 

 

3.1.2.1 GMDH 

Vid genömfö rande av GMDH-metödiken anva ndes prögramvaran GMDH 
Shell.  Metöden kan generellt beskrivas med völterra-funktiönen , se 
ekvatiön 4.1 med tillhö rande tabell 4. [9] 
 

𝑦 =  𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑀
𝑖=1 +  ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + ∑ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑘 + ⋯ .𝑀

𝑘=1
𝑀
𝑗=1

𝑀
𝑖=1

𝑀
𝑗=1

𝑀
𝑖=1                                                                                                                                                                                           

(4.1) 

Tabell 4 Beskrivning av variabler volterra-funktionen 

Y Utdata 𝑎𝑖𝑗𝑘 Vektör med köefficienter 
vilka fungerar söm vikter. 
Indexeringen (i,j,k) anger 
höpparning till 
respektive data 

𝑥𝑖𝑗𝑘 Indata med index (i,j,k) givet 
vilka indata (i detta fall datum 
öch inkömmande samtal) söm 
a r sammanköpplade 

 

 
GMDH-metödiken arbetssa tt presenteras i pseudököd 1. GMDH genererar 
mödeller kömpönerade av neurala na tverk eller pölynömfunktiöner söm i 
sin tur inkluderar ölika funktiöner öch/eller pölynöm.  [9][13][72][73][74]  
 

Algörtim: GMDH 

Fö rutsa ttning: Givet ett dataset ꝺ= {(𝑥𝑖𝑗, 𝑦𝑖𝑗)}, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 =

1,2, … , 𝑚; där antal träningsdata är nt och antal testdata är 𝑛𝑐 så att 𝑛𝑡 +
𝑛𝑐 = 𝑛 
La t kömplexiteten  𝐼 = 1 da r det la gsta felet 휀 = 𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑡 öch la t 
aktiveringspölynömet vara 𝑝(𝑥𝑖,𝑥𝑘) = ℎ(𝑥𝑖,𝑥𝑘)𝑎 → 𝐻[ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛]𝑇 

1 Funktion GMDH 
2 Fö r alla 𝑐, 𝑐 = (𝑚, 2) kömbinatiöner av variablerna 𝑥𝑖 , 𝑥𝑘, 𝐼 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑟  
3 Skapa pölynömet 𝑝𝑙𝑐(𝑥𝑖,𝑥𝑘) fra n varje kömbinatiön: 

3A Uppskatta köefficienterna 𝑎𝑐 genöm OLS*-anpassning: 𝑎𝑐 = (𝐻𝑇 𝐻)𝐻𝑡𝑦 

3B Utva rdera externa kriteriet, EK, av pölynömet 𝑝𝑙𝑐(𝑥𝑖,𝑥𝑘) = ℎ 𝑎𝑐 , 𝐸𝐾 =
1

𝑛
∗

 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑝𝑙𝑐(𝑥𝑖,𝑥𝑘))2𝑛𝑡
𝑖=1  

3C Bera kna mödellens urvalskriterium genöm regulariserat medelfel, 
(𝑅𝐴𝐸): 𝑅𝐴𝐸𝑐 = 𝑓(𝐸𝐾𝑐) 
4 Strukturera pölynömen* med avseende pa  𝑅𝐴𝐸𝑐 öch va ö lj r av dessa söm 
har la gre kriterieva rden 
5 Ta det la gsta felet i bejakning: 휀(𝐼 + 1) = min {𝑅𝐴𝐸𝑐} 
6 Om 휀(𝐼 + 1) > 휀 avsluta, annars sa tt 휀 =  휀(𝐼 + 1) öch förtsa tt 
7 Pölynömets utkömmande va rde antar nuvarande variabel 𝑥𝑐 ≡ 𝑝𝑙𝑐 
8 Upprepa pröceduren med tra ningssteget 𝐼 = 𝐼 + 1 
*OLS= Ordinary Least Squares 
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*Pölynöm kan kömpletteras med trigönömetriska funktiöner vid 
periödiciteter i data [13] 

Pseudokod 1 Beskrivning av GMDH-metodiken 

 

3.1.2.2 Holt-Winter 

Tidsserieanalys representeras genöm en Expönential Smööthing-metöd da r 
man kömpenserar fö r sa söngsbetönade skillnader med tilla gget AAA, a ven 
kallat fö r Hölt-Winters metöd. ARIMA-metödiken var fö rst tillta nkt da  den i 
vissa studier visat sig ba ttre a n Hölt-Winters metöd [75] men ARIMA-
metödiken visade sig inte vara kömpatibel med undersö kningens data 
(tröligen da  data saknar linja ritet) vilket gav resultat med da lig tillfö rlitlighet 
varpa  Hölt-Winters metöd valdes. Hölt-Winters metöd har visat göda 
resultat i andra typer av prögnöstiseringar, t.ex. i [17][18][19]. 
 
Metödiken presenteras genöm ekvatiön 5.1-5.7 öch tabell 5. [76][77] 
 
 
�̂�𝑡 + ℎ𝑡 = 𝑙𝑡                                                                                                               (5.1) 
𝑙𝑡 = α𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)𝑙𝑡−1                                                                                            (5.2) 
�̂�𝑡 + ℎ|𝑡 = 𝑙𝑡 +  ∑ 𝜙𝑗𝑏𝑡 + 𝑠𝑡−𝑚+ℎ𝑚

+
ℎ
𝑗=1                                                                 (5.3) 

𝑙𝑡 = α(𝑦𝑡 − 𝑠𝑡−𝑚) + (1 − 𝛼)(𝑙𝑡−1 + 𝜙𝑏𝑡−1)                                                      (5.4) 
𝑏𝑡 = β(𝑙𝑡 − 𝑙𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝜙𝑏𝑡−1                                                                        (5.5) 
𝑠𝑡 = γ(𝑦𝑡 − 𝑙𝑡−1 − 𝜙𝑏𝑡−1) + (1 − 𝛾)𝑠𝑡−𝑚                                                          (5.6) 
Da r m a r antalet sa sönger öch ℎ𝑚

+ = ⌊(ℎ − 1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚⌋ +1.                          (5.7) 
 

Tabell 5 Beskrivning av variabler Holt-Winter-metodik 

𝑦𝑡 Element i tidsserie vid 
tidpunkt t (variabel, 
öbserverat va rde) 

𝑠𝑡  Sa söngsparameter vid 
tidpunkt t , uppra ttha ller 
sa söngsbetöning i data 

𝑙𝑡 Prögnösva rde fö r tidpunkten t 
(variabel, prögnöstiserat 
va rde) 

𝑏𝑡  Ba sta prögnöstisering vid 
tidpunkt t (variabel, 
selekterat prögnöstiserat 
va rde) 

ℎ𝑡 h tidssteg frama t γ Sa söngsutja mningsparameter, 
0≤γ≤1 

Α Utja mningsparameter söm fa s 
genöm estimering av 
minimum av summerade 
kvadrerade fel-
prögnöstiseringar 

𝛽 Parameter söm pa verkar 
fö ra ndringstakten i en trend  

Α Parameter söm utja mnar data, 
0< α<1 

𝜙 Trendda mpande parameter 
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3.1.2.3 GMDH neurala nätverk 

I teöri-delen framkömmer förskning söm visar pa  att neurala na tverk skulle 
kunna vara en metödik att inkludera fö r att besvara arbetets förskningsfra ga. 
Da  neurala na tverk testades i sin ursprungliga förm (ba de med MATLAB- öch 
Weka-verktyg) framköm döck mycket da liga resultat. Detta medgav att 
GMDH neurala na tverk valdes söm metödik.  
 
Dessa na tverk skiljer sig möt de andra neurala na tverk söm anva nts da  
na tverkets struktur inte a r besta mt pa  fö rhand utan anpassas utifra n datat. 
Genöm att testa GMDH-neurala na tverk urskilt fra n GMDH-metödiken 
undersö ks hur va l metödvalet i GMDH-metödiken fungerar fö r detta data.  
GMDH neurala na tverk-metödiken illustreras genöm pseudököd 2. 
[72][73][74] 
 

Algörtim: GMDH neurala na tverk 
Fö rutsa ttning: GMDH neurala na tverk kra ver att data prepareras fö r att 
vara inöm intervallet (0,1) 
1 Funktion GMDH neurala na tverk 

2 Transförmera data 𝛼𝑡  att anta va rden (0,1) i datasetet 𝜔𝑡 =  
𝛼𝑡+𝛿1

𝛿2
 da r 

𝛿1 = |𝛼𝑡| + 1 öm min (𝛼𝑡) ≤ 0, 0 om min(𝛼𝑡) > 0 och  𝛿2 = max(𝛼𝑡 + 𝛿1) +
1  
3 Na tverkets struktur skapas genöm att varje neurön i na tverket anva nder 
fyra transfereringsfunktiöner da r den med la gst PMSE* anva nds i 

respektive fall. Sigmund-funktiönen: 𝑧 =
1

1+𝑒−𝑦 , Radiell Bas-funktiönen: 𝑧 =

𝑒−𝑦2
 , Pölynömfunktiönen: 𝑧 = 𝑦 , Tangens-funktiönen: 𝑧 = tan (𝑦) 

4 Na tverkets struktur, givet en tidsserie med 𝑡 tidsmarkeringar köpplade 
till 𝑝 datapunkter med ö kande antal fö rskjutningar 𝐿: 
L             z             𝑥1            𝑥2         …        𝑥𝑝 

1            𝜔𝑡         𝜔𝑡−1       𝜔𝑡−2      …       𝜔𝑡−𝑝 

2          𝜔𝑡−1       𝜔𝑡−2       𝜔𝑡−3      …       𝜔𝑡−𝑝−1 

3          𝜔𝑡−2       𝜔𝑡−3       𝜔𝑡−4      …       𝜔𝑡−𝑝−2 

:                  :                :                 :            :            : 
𝑡 − 𝑝   𝜔𝑝+1       𝜔𝑝       𝜔𝑝−1      …            𝜔1 

5 Inversfunktiönen till transförmfunktiönen(steg 3) anva nds fö r att sa tta 
de prögnöstiserade va rdena till ra tt intervall genöm funktiönen 𝛼𝑡 = 
𝜔𝑡×𝛿2 − 𝛿1 

*PMSE Predicted Mean Square Errör 

Pseudokod 2 Beskrivning av GMDH neurala nätverk-metodiken 
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3.1.2.4 Slumpvisa träd 

Fö r denna undersö kning anva nds Weka söm verktyg fö r att gö ra en 
prögnöstisering med hja lp av slumpvisa tra d. Prögnöstiseringen gö rs i 
Weka:s timeseriesFörecasting-paket vilket erbjuder mö jligheten att sa tta 
vilken typ av tra ningsalgöritm söm ska tra na upp mödellen söm sedan gö r 
prögnöserna. I detta fall valdes slumpvisa tra d da  tidigare förskning visat pa  
göda resultat öch na gra körta testkö rningar med andra tra ningsalgöritmer 
söm bekra ftade detta. Verktyget söm anva ndes mö jliggjörde att datats 
periödicitet kunde kömma till anva ndning, i detta fall valdes att systemet 
sja lv fick detektera periödiciteten. Detta val gjördes da  resultat fra n andra 
metöder visar pa  en periödicitet men exakta egenskaper fö r denna a r inte 
ka nt.  
 
Slumpvisa tra ds algöritm visas genöm pseudököd 3.  
 

Algörtim: Slumpvisa tra d 
Fö rutsa ttning: Ett tra nings-set 𝑆 = (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) öch attribut 
𝐴 söm tas fra n datama ngden 
1 Funktion SlumpivsaTra d (𝑆, 𝐴) 
2 𝐻 ← 0 
3 𝑆𝑖 ← Ett baggingurval fra n 𝑆  
4  ℎ𝑖 ← Slumpma ssig tra d-la rning( 𝑆𝑖, 𝐴) 
5 𝐻 ← 𝐻 ∪ {ℎ𝑖} 
6 La mna tillbaka 𝐻 

Pseudokod 3 Beskrivning av Slumpvisa träd-algoritmen [39][78] 

 
Ekvatiön 6.1 öch tabell 6 beskriver bagging-urvalet. [78] 
 

𝑓 =
1

𝐵
∑ 𝑓𝑏(𝑥′)𝐵

𝑏=1                                                                                                        (6.1) 

Tabell 6 Beskrivning av variabler bagging-urval 

F Tra ningsdata x’ Prögnösdata 
B Antal data söm va ljs att bli 

tra ningsdata 
  

 

3.1.3 Beskrivande metoder 

I detta delkapitel presenteras den beskrivande metöd söm fö rekömmer i 
undersö kningen. 
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3.1.3.1 R/S-analys 

R/S-analysgenömfö randet presenteras i ekvatiön 3.1-3.11da r ekvatiön 3.1-
3.4 beskriver uppdelningen av data öch ekvatiön 3.5-3.11 beskriver hante-
ringen av uppdelat data. I tabell 3 presenteras ekvatiönernas variabler. 

𝑁 = 𝑀 − 1                                                                                                                   (3.1)    
da r 𝑁𝑖 = log (𝑀𝑖+1/𝑀𝑖) fö r varje 𝑖 = 1,2,3, … . , (𝑀 − 1)                               (3.2) 
𝐴 ∗ 𝑛 = 𝑁                                                                                                                     (3.3) 

𝑒𝑎 =
1

𝑛
∗ ∑ 𝑁𝑘,𝑎

𝑛
𝑘=1                                                                                                      (3.4)   

𝑚 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                                                                                              (3.5) 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑚 𝑓ö𝑟 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑛                                                                            (3.6)        
𝑧𝑡 =  ∑ 𝑦𝑖 𝑓ö𝑟 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑛𝑡

𝑖=1                                                                            (3.7) 
𝑅𝑡 = max(𝑧1, 𝑧, … . , 𝑧𝑡) − min(𝑧1, 𝑧2, … . , 𝑧𝑡) 𝑓ö𝑟 𝑡 = 1,2,3, … . , 𝑛               (3.8) 

𝑆𝑡 = √
1

𝑡
∑ (𝑥𝑖 − 𝑚(𝑡))2𝑡

𝑖=1  𝑓ö𝑟 𝑡 = 1,2,3, … . , 𝑛                                                (3.9) 

𝑅/𝑆 =
𝑅𝑡

𝑆𝑡
                                                                                                                    (3.10) 

𝐻 =
log (𝑅/𝑆)

log 𝑛
                                                                                                              (3.11) 

Tabell 3 Beskrivning av variabler R/S-analys 

M La ngden pa  hela tidsserien m Medelva rde fö r tidsserie 
N La ngden pa  uppdelade tidsserie 𝑥𝑡, 𝑥𝑖 Element i tidsserien med 

avseende pa  tidsindex 
A Uppdelning av tidsserie N 𝑦𝑡, 𝑦𝑖 Justerat medelva rde med 

avseende pa  tidsindex 
𝐼𝑎 Index av delad tidsserie fö r 

respektive del (a) 
𝑧𝑡 Kumulativa avvikelsen med 

avseende pa  tidsindex 
𝑁𝑘,𝑎 Index av element i tidsserie fö r 

elements plats (k) öch 
respektive del (a) 

𝑅𝑡 Ra ckvidden med avseende pa  
tidsindex 

N La ngd 𝑆𝑡 Standardavvikelse med 
avseende pa  tidsindex 

𝑒𝑎 Slutgiltig uppdelning av 
tidsserie fö r respektive del (a) 

R/S R/S-analyssvar 

  H Hurst-expönenten 

3.1.4 Tidsintervall 

Fö r att gö ra en göd prögnöstisering söm a r anva ndbar fö r callcenters söm 
hanterar nö dsamtal a r det viktigt att estimeringarna sker ö ver ett relevant 
tidsintervall. I teörin har na gra studier hittats söm pa talar ölika mö jliga 
tidsintervall baserat pa  att de a r vanligt fö rekömmande eller att de passat 
va l in i de studier söm beskrivs. Inga studier har hittats söm pa  ett fö r denna 
undersö kning pa  ett tillfredssta llande sa tt bidrar till att besta mma ett 
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la mpligt tidsintervall fö r prögnöserna. Med bakgrund av detta har 30 min 
satts söm tidsintervall da  det beskrivs söm ett vanligt fö rekömmande 
tidsintervall. Detta mötiveras med att det tenderar att bli en fö r stör 
spridning vid körtare tidsintervall fö r att ge en ö verblickbar bild av la get öch 
la ngre tidsintervall tenderar att generalisera införmatiönen i fö r stör grad.  
 
 

3.1.5 Utvärderingsmetodik 

Fö r att hitta en passande utva rderingsmetödik granskades den 
prögnöstiserade datan. Da  öbserverade va rden inneha ller nöllva rden 
la mpar sig inte MAPE da  den inte ger na göt resultat fö r nöllva rden 
(nöllva rden ger divisiön med nöll).  MASE-metödiken har pötential att passa 
denna typ av data med en tydlig sa söngsbetöning. Pröblem uppsta r döck na r 
enbart en periödla ngd (ett dygn bedö ms vara den ö verha ngande 
periödiciteten i data) ska prögnöstiseras pa  grund av förmelns utförmning 
da  det finns en divisiön med periödla ngden inkluderad. Detta gö r att denna 
metöd inte kan anva ndas fö r att utva rdera en-dags-prögnöserna vilket 
diskvalificerar metöden.  
 
RMSE-metödiken har pötential att fungera da  undersö kningen enbart har en 
variabel (na mligen tid) i bejakande. Pröblemet med RMSE a r att den ger en 
siffra fö r hur bra prögnösen sta mmer söm enbart sa ger na göt öm den sa tts i 
ja mfö relse med datat:s va rden, t.ex. kan ett RMSE pa  2 vara bra öm va rdena 
i data ligger kring 100 men da ligt öm va rdena ligger kring 4. 
 
Det alternativ söm a nda  fungerar fö r att hantera ba de nöllva rden, en-dags-
prögnöstisk öch ölika störlek pa  inkömmande data a r sMAPE, varpa  den 
metödiken anva nds. sMAPE:s metödikens tillva gaga ngssa tt presenteras i 
ekvatiön 7.1 öch tabell 7.  
 

𝑠𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑

|𝑃𝑇−𝑂𝑇|

(|𝑂𝑇|+|𝑃𝑇|)/2

𝑛
𝑇=1                                                                                  (7.1) 

Tabell 7 Beskrivning av variabler sMAPE 

T Tidsindex  𝑂𝑡 Observerade va rden med 
avseende pa  tidsindex 

N Antal element 𝑃𝑡  Prögnöstiserade va rden 
va rden med avseende pa  
tidsindex 

 

3.2 Tillvägagångssätt   

Arbetet inleddes med att pröcessa data fö r att sedan kunna anva nda data i 
mödelleringarna fö r att ta fram prögnöserna fö r inkömmande samtal.  
Inkömmande samtal sammansta lls genöm att summera samtalstiden fö r 
varje samtalstyp öch tötala samtal pa  30-minutersbasis. Olika tidsintervall 
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att sammansta lla data pa  har undersö kts öch metödik fö r detta har sö kts 
utan framga ng fö r denna typ av data.  
 
En R/S-analys genömfö rdes öch Hurst-expönenten tögs fram, utifra n Hurst-
expönenten mötiverades metödvalet. R/S-analyser gjördes fö r summan av 
inkömmande samtal i hela landet fö r tiö dagar i fö ljd i ma nadsstart i januari, 
april, juli öch öktöber 2016 samt fö r samma tidsperiöder men med fem 
efterfö ljande dagar. Fö r att fa  en inblick i huruvida stad skiljer sig fra n land 
gjördes a ven en R/S-analys fö r respektive tidsserie. 
 
Da refter sattes neurala na tverk upp i MATLAB:s Neural Netwörk Time 
Series-verktyg öch prögnöser utvanns ur dessa. Detta efterfö ljdes av 
prögnöser fra n ett GMDH-verktyg (GMDH shell) samt Hölts-Winter 
prögnöser fra n Excel. Neurala na tverk prö vades ytterligare en ga ng i Weka i 
förm av ett mulit-perceptrön-na t fö r att sedan ersa ttas med GMDH neurala 
na tverk. Prögnöser gjördes med hja lp av slumpvisa tra d i Weka.  
 
Utva rdering av prögnöserna genömfö rdes med hja lp av sMAPE-metödik. 
Samtliga prögnöser öch de verkliga va rdena fö r den tid söm prögnöstiserats 
fö r sammansta lldes med hja lp av pivöttabeller i Excel, varpa  sedan sMAPE 
implementerades i Excel.  
 
Da  det fanns utrymme inöm tidsramen fö r ytterligare undersö kningar 
anva ndes respektive metödik en ga ng till fö r att fö rutspa  med avseende pa  
vecködag da r lö rdag öch sö ndag respektive bara lö rdag prögnöstiserades 
med hja lp av fö rega ende dagar med samma vecködagsammansa ttning. Valet 
av vecködagar grundas i att helgerna öfta inneba r mer fölk i rö relse vilket 
indikerar pa  att det skulle kunna vara stö rre spridning i antal inkömmande 
samtal under helgerna. En stö rre spridning i inkömmande samtal skulle 
kunna sa tta metöderna pa  extra stört test.  
 

3.2.1 Datainsamling  

Datainsamlingen a gde rum genöm att data plöckades ut fra n SOS Alarms 
interna system da r samtliga inkömmande samtal sparas. Data bestöd av en 
tidsnötering öch en nötering per inkömmande samtal. Detta 
sammansta lldes till att visa antal inkömmande samtal köpplad till varje 
halvtimme. Datas genömga ende struktur visas genöm figur 1.  

 

Figur 1 Datastruktur på insamlat data 
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3.3 Reliabilitet och validitet    

Fö r att garantera att arbetet ha ller en hö g kvalite  a r det av hö g vikt att göd 
reliabilitet öch validitet erha lls.   
 

3.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten bena mns söm ett ma tt pa  hur könsekvent ett resultat a r, alltsa  
hur tröva rdiga resultaten a r. Fö r att resultaten ska vara tröva rdiga ska de inte 
pa verkats av genömfö raren utan upprepas vid samma metödik öavsett 
ma nniskan baköm [79] [80]. I denna undersö kning har reliabiliteten 
tillgödösetts genöm anva ndande av va lka nd metödik söm har göd fö rankring 
i tidigare förskning öch genöm störa datama ngder av hö g kvalite  (data direkt 
fra n reell verksamhet). Den störa datama ngden söm anva nts avser 
inkömmande samtal fra n hela landet under flertalet tidsperiöder (tiö 
sammanha ngande dagar i januari, april, juli öch öktöber samt fem 
efterfö ljande helger med samma ma nadsurval). Genöm anva ndandet av de 
beskrivna data fa s en tillfö rlitlig grund fö r undersö kningen vilket ger en 
undersö kning med göd statistisk signifikans vilket verkar fö r att 
undersö kningen ha ller en göd reliabilitet.   
 
I denna undersö kning har tötalt 3840 ölika tidsintervall inneha llande tötalt 
749 519 inkömmande samtal analyserats, samtliga data a r ha mtad ur SOS 
Alarms databas i vilken verksamheten i dagsla get sja lv ha mtar data fö r 
analys av verksamheten.  
 
Det finns flertalet sa tt att ma ta reliabilitet, fö r praktiska tilla mpningar 
rekömmenderas ekvatiön 8.1 vilken fö rklaras i tabell 8 [81]. 

𝑟𝑦 =
𝜎1

2

𝜎1
2+𝜎𝑒

2                                                                                                                    (8.1) 

 

Tabell 8 Beskrivning av variabler reliabilitetsmått 

𝑟𝑦 Ett ma tt pa  reliabilitet genöm 
en uppskattning av 
körrelatiönen mellan 
prögnös öch felva rde.  𝑟𝑦 

representeras med ett va rde 
mellan 0-1 da r 1 visar pa  
perfekt reliabilitet. 

𝜎𝑒
2 Variansen (standardavvikelsen 

i kvadrat) av felet i prögnösen. 
Felet har definierats söm 
differensen mellan öbserverat 
va rde öch prögnöstiserat 
va rde. 

𝜎1
2 Variansen av prögnöstiserade 

va rden 
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Resultatet fra n reliabiliteten av de ölika prögnösmetöderna presenteras i 
figur 2.  

 

Figur 2 Prognosmetodernas reliabilitet 

 
 

3.3.2 Validitet 

Validiteten i denna undersö kning utga r fra n att ma ta ra tt saker fö r att kunna 
besvara förskningsfra gan söm sta lls. Genöm att ja mfö ra de inkluderade me-
töderna med hja lp av ett vanligt fö rekömmande ma tt (sMAPE) kan försk-
ningsfra gan besvaras vilket grundas i börgar fö r att undersö kningen har 
ma tt det den avser att ma ta. En fö rutsa ttning fö r att uppra ttha lla en valid 
undersö kning a r att undersö kningen a r reliabel. Denna undersö kning a r re-
liabel öch valid genöm anva ndande av reliabelt data öch valida metöder. [79] 
[80] [81] 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet fra n undersö kningen. Hela rsresultaten 
a r en sammansta llning da r resultatet fö r respektive metöd har lagts samman 
fö r alla ma nader. Detta ger en ö verblick av metödens prestanda öberöende 
av specifika ma nadsskillnader.  

 

4.1 Konfidensintervall  

Könfidensintervallets störlek representerar hur ma nga inkömmande samtal 
det i snitt skiljer mellan den ö vre öch undre könfidensniva n.  I figur 3 visar 
hur stör andel av respektive dataset:s öbserverade va rden söm ligger inöm 
könfidensintervallet. Figur 4 visar pa  könfidensintervallets störlek i förm av 
medeltalet av inkömmande samtal mellan den ö vre öch undre könfidensin-
tervallsniva n.  

 

Figur 3 Andel av observerade värden inom givet konfidensintervall 

 

Figur 4 Konfidensintervallets medelstorlek för respektive dataset 
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4.2 Ekvationer från GMDH  

Fra n GMDH gavs ekvatiöner fö r respektive pröducerad mödells uppbyggnad. 
I detta delkapitel presenteras varje mödells uppbyggnad schematiskt da r 
varje mödell bygger pa  metödik presenterad i metöd-kapitlet. Söm beskrivet 
fö r GMDH sa  kan pölynöm ersa ttas med funktiöner i vissa fall i enlighet med 
[13] varpa  funktiöner fö rekömmer inba ddat med eller ista llet fö r pölynöm i 
na gra fall. Fö r detaljer rö rande va rden, funktiöner öch pölynöm se bilaga B.  

Tabell 9 Sammanställning av modelluppbyggnad GMDH. 𝑣𝑥 står för ett värde, 
𝑓𝑥 står för en funktion och 𝑝𝑥 står för ett polynom, 𝑁𝑥 står för en neuron i en 

nätverksstruktur.  

GMDH 8:2 januari 𝑌 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑣3 + 𝑁2 ∗ 𝑣4 

𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑁3 + 𝑁3 ∗ 𝑣4 𝑁3 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑝1 + 𝑝1 ∗ 𝑣4 

GMDH 8:2 april  

𝑌 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑣3 + 𝑓2 ∗ 𝑣4 + 𝑓3 ∗ 𝑣5 + 𝑝2 ∗ 𝑣6 + 𝑓4 ∗ 𝑣7 + 𝑝3 ∗ 𝑣8 + 𝑝4 ∗ 𝑣9

+ 𝑓5 ∗ 𝑣10 + 𝑓6 ∗ 𝑣11 + 𝑝5 ∗ 𝑣12 + 𝑓7 ∗ 𝑣13 + 𝑓8 ∗ 𝑣14 + 𝑓9 ∗ 𝑣15

+ 𝑓10 ∗ 𝑣16 + 𝑓11 ∗ 𝑣17 + 𝑝6 ∗ 𝑣18

+ 𝑝7 ∗ 𝑣19+𝑝8 ∗ 𝑣20+𝑝9 ∗ 𝑣21+𝑝10 ∗ 𝑣22+𝑓12 ∗ 𝑣23 

GMDH 8:2 juli 𝑌 = 𝑣1 − 𝑁6 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 

𝑁2 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑁3 + 𝑁3 ∗ 𝑣4 𝑁3 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑁4 + 𝑁4 ∗ 𝑣4 

𝑁4 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑁5 + 𝑁5 ∗ 𝑣4 𝑁5 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑁6 + 𝑁6 ∗ 𝑣4 

𝑁6 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑝1 + 𝑝1 ∗ 𝑣4  

GMDH 8:2 öktöber  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝2 ∗ 𝑣3 + 𝑝3 ∗ 𝑣4 + 𝑝4 ∗ 𝑣5 + 𝑝5 ∗ 𝑣6 + 𝑝6 ∗ 𝑣7 

GMDH 4:1 januari  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓2 ∗ 𝑣3 + 𝑓3 ∗ 𝑣4 + 𝑓4 ∗ 𝑣5 + 𝑓5 ∗ 𝑣6 

GMDH 4:1 april  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑣3 + 𝑓1 ∗ 𝑣4 + 𝑓3 ∗ 𝑣5 + 𝑓3 ∗ 𝑣6 + 𝑓4 ∗ 𝑣7 

GMDH 4:1 juli  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑣2 + 𝑝3 ∗ 𝑣3 + 𝑝4 ∗ 𝑣4 + 𝑝2 ∗ 𝑣5 + 𝑝4 ∗ 𝑣6 

GMDH 4:1 öktöber  
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𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑣3 + 𝑝1 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑣4 + 𝑝1 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑣5 + 𝑝2 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑣6 + 𝑝3 ∗ 𝑣7

+ 𝑝3 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑣8 

GMDH Lö rSö n januari  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑓2 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑣3 + 𝑓3 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑣4 + 𝑝4 ∗ 𝑝5 ∗ 𝑣5 + 𝑝6 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑣6 + 𝑓3 ∗ 𝑝6

∗ 𝑣7 + 𝑝7 ∗ 𝑝8 ∗ 𝑣8 + 𝑓2 ∗ 𝑝6 ∗ 𝑣9 + 𝑝9 ∗ 𝑝5 ∗ 𝑣10 + 𝑓3 ∗ 𝑝10 ∗ 𝑣11 + 𝑝5

∗ 𝑝6 ∗ 𝑣12 + 𝑓3 ∗ 𝑝1 ∗ 𝑣13 + 𝑓4 ∗ 𝑝6 ∗ 𝑣14 + 𝑓2 ∗ 𝑝11 ∗ 𝑣15 + 𝑓5 ∗ 𝑝11 ∗ 𝑣16

+ 𝑓2 ∗ 𝑝12 ∗ 𝑣17 + 𝑝5 ∗ 𝑝11 ∗ 𝑣18 

GMDH Lö rSö n april 𝑌 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 

𝑁2 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁3 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁4 ∗ 𝑣3 

𝑁4 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑁5 ∗ 𝑣3 𝑁5 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDH Lö rSö n juli  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝2 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑣3 + 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑣4 + 𝑓2 ∗ 𝑣5 + 𝑝3 ∗ 𝑣6 + 𝑝4 ∗ 𝑝5 ∗ 𝑣7

+ 𝑝6 ∗ 𝑝7 ∗ 𝑣8 + 𝑓3 ∗ 𝑝8 ∗ 𝑣9 + 𝑓4 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑣10 + 𝑓4 ∗ 𝑝1 ∗ 𝑣11 

GMDH Lö rSö n öktöber 𝑌 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 

𝑁2 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑣3 ∗ 𝑁3 𝑁3 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDH Lö r januari 𝑌 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑣3 + 𝑁2 ∗ 𝑣4 

𝑁2 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑁3 ∗ 𝑣3 + 𝑁3 ∗ 𝑣4 𝑁3 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑁4 ∗ 𝑣2 + 𝑁4 ∗ 𝑣3 

𝑁4 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑁5 ∗ 𝑣2 + 𝑁5 ∗ 𝑣3 𝑁5 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑁6 ∗ 𝑣2 + 𝑁6 ∗ 𝑣3 

𝑁6 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 − 𝑝1 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑣3 + 𝑣4  

GMDH Lö r april  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓2 ∗ 𝑣3 + 𝑓3 ∗ 𝑣4 + 𝑓4 ∗ 𝑣5 + 𝑓5 ∗ 𝑣6 + 𝑓6 ∗ 𝑣7 + 𝑓7 ∗ 𝑣8 + 𝑓8 ∗ 𝑣9 + 𝑓9

∗ 𝑣10 + 𝑓10 ∗ 𝑣11 + 𝑓11 ∗ 𝑣12 + 𝑓12 ∗ 𝑣13 + 𝑓13 ∗ 𝑣14 + 𝑓14 ∗ 𝑣15 

GMDH Lö r juli 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑣2 + 𝑝3 ∗ 𝑝4 ∗ 𝑣3 

GMDH Lö r öktöber  

𝑌 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑣2 + 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑣3 + 𝑓4 ∗ 𝑓5 ∗ 𝑣4 + 𝑓6 ∗ 𝑣5 + 𝑓2 ∗ 𝑓5 ∗ 𝑣6 + 𝑓2 ∗ 𝑓6 ∗ 𝑣7 + 𝑓1

∗ 𝑣8 + 𝑓7 ∗ 𝑣9 + 𝑓6 ∗ 𝑓8 ∗ 𝑣10 + 𝑓9 ∗ 𝑓5 ∗ 𝑣11 + 𝑓10 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑣12 
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4.3 Ekvationer från GMDH neurala nätverk  

Fra n GMDH neurala na tverk gavs ekvatiöner fö r respektive pröducerad mö-
dells uppbyggnad. I detta delkapitel presenteras varje mödells uppbyggnad 
schematiskt da r varje mödell bygger pa  metödik presenterad i metöd-ka-
pitlet. Fö r detaljer rö rande va rden, funktiöner öch pölynöm se bilaga B.  

Tabell 10 Sammanställning av modelluppbyggnad GMDH neurala nätverk. 𝑣𝑥 
står för ett värde, 𝑓𝑥 står för en funktion och 𝑝𝑥 står för ett polynom, 𝑁𝑥 står 

för en neuron i en nätverksstruktur.  

GMDHNN 8:2 januari 𝑌 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑁3 ∗ 𝑣3 

𝑁3 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝2 ∗ 𝑣3   

GMDHNN 8:2 april 𝑌 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝2 ∗ 𝑣3 

GMDHNN 8:2 juli 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 ∗ 𝑁2 𝑁2 = 𝑓1 ∗ 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 

GMDHNN 8:2 öktöber 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝2 ∗ 𝑣3 

GMDHNN 4:1 januari 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN 4:1 april 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑓2 ∗ 𝑣3 

GMDHNN 4:1 juli 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN 4:1 öktöber 𝑌 = 𝑣1 ∗ 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑝2 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö rSö n jan 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö rSö n april 𝑌 = 𝑣1 − 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö rSö n juli 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö rSö n ökt 𝑌 = 𝑣1 + 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö r januari 𝑌 = 𝑣1 + 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁3 ∗ 𝑣3 

𝑁3 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3   

GMDHNN Lö r april 𝑌 = 𝑣1 + 𝑝1 ∗ 𝑣2 + 𝑁2 ∗ 𝑣3 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö r juli 𝑌 = 𝑣1 + 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 + 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 

GMDHNN Lö r öktöber 𝑌 = 𝑣1 + 𝑁2 𝑁2 = 𝑣1 − 𝑓1 ∗ 𝑣2 + 𝑝1 ∗ 𝑣3 
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4.4 R/S-analys  

Tabell 9 presenterar Hurst expönenten fö r respektive dataset. Hurst expö-
nenten har tagits fram via R/S-analys. 

Tabell 11 Sammanställning resultat för Hurst exponent 

Dataset Hurst expönent 
8:2 januari 0,3919 
8:2 april 0,3753 
8:2 juli 0,3522 
8:2 öktöber 0,4933 
8:2 hela r 0,5680 
4:1 januari 0,7246 
4:1 april 0,7627 
4:1 juli 0,7802 
4:1 öktöber 0,8020 
4:1 hela r 0,4253 
Lö rSö n 8:2 januari 0,3684 
Lö rSö n 8:2 april 0,3828 
Lö rSö n 8:2 juli 0,3328 
Lö rSö n 8:2 öktöber 0,4355 
Lö rSö n 8:2 hela r 0,5911 
Lö r 4:1 januari 0,8500 
Lö r 4:1 april 0,8057 
Lö r 4:1 juli 0,8183 
Lö r 4:1 öktöber 0,8423 
Lö r 4:1 hela r 0,2022 

 
Tabell 11 ger att Hurst-expönenten, H, generellt var la gre vid la ngre 
tidsperiöder öch hö gre vid körtare tidsperiöder, undantaget na r data 
summerades fö r hela rssammansta llningen. La ga va rden pa  H indikerar att 
tidsserien a r antipersistent öch da rmed upprepar sig öftare a n 
slumpma ssigt data öch hö ga va rden pa  H indikerar att tidsserien a r 
persistent öch da rmed har ett la ngtidsminne söm den upprepar sig efter.  
[2][43][44] 
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5 Analys 
5.1 Analys av resultatet  

Data utga r fra n den fö rsta dagen i ma naderna januari, april, juli öch öktöber. 
Utva rderingsmetöden söm anva nts, sMAPE, ger feltermen i pröcent (mellan 
0-200%) fö r prögnösen givet det öbserverade va rdet. Detta inneba r att en 
la gre pröcentsats indikerar en ba ttre prögnös varpa  det a r efterstra vansva rt. 
Undersö kningens resultat representeras av sMAPE-va rdet presenteras i fi-
gur 5.  

 

Figur 5 Sammanställning av sMAPE-resultat 

 

5.1.1 GMDH  

GMDH a r en va lrenömmerad metödik söm anva nds av bl.a. NASA [9][82][83]. 
En spa nnande öbservatiön a r att det kriterium söm GMDH anva nder fö r att 
skapa respektive mödell beröende pa  data uppenbarligen inte a r öptimalt i 
detta fall. Det visas genöm att GMDH neurala na tverk presterar ba ttre a n 
GMDH i ma nga fall öch i samtliga hela rssummeringar; alltsa  har GMDH ej 
lyckats utva rdera sina egna mödeller pa  ba sta sa tt i dessa fall.  

Metödiken pa verkades inte na mnva rt av nya rsaftön, vilket genererar en stör 
pik i öbserverade data, utan behö ll samma typ av vidd pa  könfidensinterval-
let. Detta tyder pa  en röbusthet i metödiken öch indikerar att metöden kan 
hantera efterdyningarna av en extrem ha ndelse pa  ett bra sa tt. Ur prögnös-
synpunkt (börtra knat könfidensintervallet) tycktes metödiken inte ha na gra 
pröblem att prögnöstisera va rden tröts extrema ha ndelser i na rtid.  
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GMDH gav generellt sna va könfidensintervall vilket a r av fö rdel da  det sna -
var in prögnösens spann. Tra ffsa kerheten hös könfidensintervallet (att öb-
serverade data hamnade inöm könfidensintervallet) var na göt la gre a n ö v-
riga metöder. Detta kan döck berö pa  att könfidensintervallet var na göt sna -
vare fö r GMDH-metödiken.  

En intressant iakttagelse a r att a ven vid de fall söm GMDH pröducerat GMDH 
neurala na tverk a r inte na tverksstrukturen den samma söm de na tverk söm 
pröducerats na r enbart GMDH neurala na tverk kö rts.   

 

5.1.2 Holt-Winter 

I öch med Hurst-expönenten, H, fanns indikatiöner pa  att den körtare prö-
gnösla ngden skulle gynna Hölts-Winters tidsserieanalys, detta da  H>0,5 fö r 
femdagaras-datat (i alla fall utöm vid hela rssummeringen). Det ga r döck inte 
att finna stö d i resultatet fö r att skillnaderna i H mellan dataseten pa verkar 
prögnösresultatet fö r denna metödik. Tillfö rtra ffligheten i prögnöserna fö r 
en dag respektive tva  dagar visar inga tydliga, genömga ende skillnader.   

En fö rdel med Hölt-Winter-metödiken a r att metöden a r enkelt uppbyggt 
öch finns implementerad i vanligt fö rekömmande mjukvara sa  söm t.ex. 
Micrösöfts Excel.  

Denna metödik pa verkades av nya rsaftön genöm att könfidensintervallet 
breddades pa  grund av den pik i öbserverade data söm nya rsaftön genere-
rade. Detta indikerar att metödiken kan ha sva righeter att hantera efterdy-
ningarna av en extrem ha ndelse. Ur prögnössynpunkt (börtra knat könfi-
densintervallet) tycktes metödiken inte ha na gra pröblem att prögnöstisera 
va rden tröts extrema ha ndelser i na rtid.  

Metödiken erha ller en göd tra ffsa kerhet genöm att öbserverade data ham-
nar inöm givet könfidensintervall, könfidensintervallen a r döck generellt 
va ldigt vida vilket inneba r att dem a r relativt införmatiönsfattiga.  

 

5.1.3 GMDH neurala nätverk  

Neurala na tverk gav, i sin ursprungsförm, riktigt da liga resultat i denna 
undersö kning. En fö rklaring skulle kunna vara att denna undersö kning en-
bart har hanterat en tidsserie (utan externa faktörer) vilket inte inbjuder till 
att hantera störa kömplexa samband mellan datama ngder söm neurala na t-
verk a r bra pa . Om data funnit pa  externa faktörer med en körrelatiön till en 
prögnöstiserade variabeln hade eventuellt resultatet fö r denna metöd blivit 
ba ttre.  
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GMDH neurala na tverk söm metöden ersattes med presterade döck riktigt 
bra öch visar pa  det ba sta resultatet na r data summeras hela rsvis. Att GMDH 
neurala na tverk i ma nga fall presterade ba ttre a n GMDH:s ursprungsmetö-
dik a r en intressant uppta ckt söm sannölikt berör pa  GMDH:s urskiljnings-
kriterium inte a r öptimalt i detta fall. Ytterligare en intressant uppta ckt a r 
att GMDH:s typ av neurala na tverk har störa fö rdelar gentemöt andra typer 
av neurala na tverk fö r prögnöstiseringar av detta slag.  

GMDH neurala na tverk pa verkades inte na mnva rt av nya rsaftön, vilket gene-
rerar en stör pik i öbserverade data, utan behö ll samma typ av vidd pa  kön-
fidensintervallet. Detta tyder pa  en röbusthet i metödiken öch indikerar att 
metöden kan hantera efterdyningarna av en extrem ha ndelse pa  ett bra sa tt. 
Ur prögnössynpunkt (börtra knat könfidensintervallet) tycktes metödiken 
inte ha na gra pröblem att prögnöstisera va rden tröts extrema ha ndelser i 
na rtid. 

GMDH neurala na tverk hade en relativt göd tra ffsa kerhet (öbserverade data 
inöm könfidensintervallet) samtidigt söm könfidensintervallets bredd hö ll 
en bra niva .  

 

5.1.4 Slumpvisa träd 

Av de prögnösmetöder söm utva rderades var slumpvisa tra d den metöd söm 
gav genömga ende sa mst resultat. Endast fö r lö rdag öch sö ndag-prögnösen i 
öktöber presterade metödiken ja mfö relsevis ökej, detta berör döck mer pa  
ö vriga metöders misslyckande a n pa  ett gött resultat fra n slumpvisa tra d.  
Fö rklaringen till detta anses vara att slumpfaktörn i metödiken inte faller va l 
ut med data da  data uppenbarligen har en starkare tidskörrelatiön söm med 
fö rdel ma ts med andra metöder öch söm inte representeras va l med slump-
element.  

Denna metödik bjö d inte pa  ett könfidensintervall fö r prögnösen varpa  den 
aspekten inte studerats. Metödikens hanterade av extrema ha ndelser eller 
störa pikar i datat a r sva r att analysera da  tra ffsa kerheten generellt a r da lig 
i prögnöserna.  

 

5.1.5 R/S-analys 

Anledningen till resultatet fö r Hurst-expönenten (givet R/S-analysen) bö r 
vara att dygnsperiödiciteten söm finns i data (da  det generellt a r fa rre samtal 
pa  natten ja mfö rt med pa  dagen) tölkas ölika av R/S-analysen beröende pa  
hur ma nga periödiciteter söm finns inöm det undersö kta dataömra det.  

Att den i ö vrigt genömga ende trenden med hö ga va rden pa  H vid körtare 
tidsperiöder öch la ga va rden pa  H vid la ngre tidsperiöder inte förtlö per vid 
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hela rssummeringarna ses söm öva ntat men en ta nkbar fö rklaring a r att an-
tal periödiciteter (dygn) inöm given datama ngd pa verkar. Det finns sa ledes 
en risk att R/S-analys pa verkas av faktörer söm vid denna typ av data gö r att 
dess resultat inte pa  ett bra sa tt speglar datas egenskaper.  

Inga stö rre skillnader uppma ttes mellan de vecködagar prögnöstiserades re-
spektive na r efterfö ljande dagar (öberöende av vecködagar) prögnöstise-
rades. 

 

5.1.6 Datasammansättning 

Undersö kningen visar pa  att tillfö rtra ffligheten i prögnöstistiken generellt 
ö kar da  vecködagar prögnöstiseras separat ja mfö rt med da  prögnösen byg-
ger pa  efterfö ljande dagar öberöende pa  vecködagar.  I tidigare förskning 
finns exempel da r vecködagar tagits i bejakning [19][25] öch exempel da r 
vecködagar inte tagits i bejakning [20][22][24].  

Fö r datasetet lö rdag sö ndag i öktöber sker en trendbrytning da  ba de GMDH- 
öch Hölts-Winter-metödiken presterar riktigt da ligt. Detta kan sannölikt ha 
pa verkats av att ömsta llningen fra n sömmartid till nörmaltid infinner sig 
precis under det prögnöstiserande tidsintervallet vilket Hölts-Winter- öch 
GMDH-metödiken ej tycks kunna hantera pa  ett bra sa tt.  

Sammansa ttningen av vecködagar i prögnöserna söm enbart bygger pa  ef-
terfö ljande dagar a r fö ljande:  

• I januari prögnöstiseras en lö rdag öch sö ndag baserat pa  en fredag, 
lö rdag, sö ndag, ma ndag, tisdag, önsdag, törsdag öch fredag vid tva da-
garsprögnös. Vid endagsprögnös prögnöstiseras en tisdag baserat pa  
en fredag, lö rdag, sö ndag öch ma ndag. 

• I april prögnöstiserades en lö rdag öch sö ndag baserat pa  en fredag, 
lö rdag, sö ndag, ma ndag, tisdag, önsdag, törsdag öch fredag vid tva da-
garsprögnös. Vid endagsprögnös prögnöstiseras en tisdag baserat pa  
en fredag, lö rdag, sö ndag öch ma ndag. 

• I juli prögnöstiserades en lö rdag öch sö ndag baserat pa  en fredag, lö r-
dag, sö ndag, ma ndag, tisdag, önsdag, törsdag öch fredag vid tva da-
garsprögnös. Vid endagsprögnös prögnöstiseras en tisdag baserat pa  
en fredag, lö rdag, sö ndag öch ma ndag. 

• I öktöber prögnöstiserades en sö ndag öch ma ndag baserat pa  en lö r-
dag, sö ndag, ma ndag, tisdag, önsdag, törsdag, fredag öch lö rdag vid 
tva dagarsprögnös. Vid endagsprögnös prögnöstiseras en önsdag ba-
serat pa  en lö rdag, sö ndag, ma ndag öch tisdag. 
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Vecködagssammansa ttningen i dataurvalet a r relativt unisönt öch inga 
tydliga skillnader mellan öktöber öch dataset kan ses.  
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6 Slutsats 
GMDH neurala na tverk presterar va l genöm samtliga uppma tta kategörier. 
Less is möre – a ven i de fall da r GMDH genererat neurala na tverk har 
GMDHNN pröducerat simplare strukturer söm presterar ba ttre. Summerat 
ö ver hela r har metödiken ba st sMAPE-va rde i samtliga fall öch metöden 
ha ller en bra avva gning mellan könfidensintervallet störlek öch 
tra ffsa kerhet.  
 
Fö r att a terköppla till förskningsfra gan söm sta lls i kapitel 1.4: Den metödik 
söm ba st prögnöstiserar inkömmande samtal till nö dsamtalcallcenter a r 
GMDH neurala na tverk. 
 
GMDH-metödiken presterar a ven den va l med avseende pa  sMAPE öch 
könfidensintervall. Döck passar uppenbarligen inte dess urvalskriterium 
denna typen av data öptimalt varpa  GMDH neurala na tverk presterar ba ttre. 
Hölts-Winter-metödik a r inöm ra ckha ll fö r de tva  andra metöderna öch har 
vissa fö rdelar i öch med dess enkelhet öch la ttillga nglighet. Slumpvisa tra d 
presterar sa mst av de metöder söm varit fö rema l fö r denna undersö kning 
öch rekömmenderas inte fö r liknande prögnöstiseringar.  
 

6.1 Förslag för framtida forskning   

Fö r att fa  ytterligare kunskap inöm ömra det vöre det av intresse att 
djupga ende ta reda pa  vad söm ligger baköm metödernas resultat öch vad 
söm pa verkar öm en metöd passar va l till en typ av data eller inte.  
 

6.2 Etiska och samhälleliga aspekter  

Da  undersö kningen anva nder sig av reellt data fra n SOS Alarms verksamhet 
har data hanterats varsamt öch avidentifierats genöm att inte inkludera 
na gön införmatiön öm vad samtalet rö rde eller fra n vilket geögrafiskt 
ömra de söm samtalet inköm fra n. Undersö kningen har da rmed va rnat 
integriteten hös inringande nö dsta llda persöner öch uppra ttha ller da rav en 
göd förskningsetik. 
 
Undersö kningen avser bidra med göda samha lleliga aspekter da  ba ttre 
prögnöstisering av inkömmande nö dsamtal kan bidra med körtare 
svarstider fö r nö dsta llda samha llsmedbörgare öch pa  sa  vis ra dda liv. 
Kunskapen söm framkömmer i undersö kningen kan med fö rdel anva ndas 
inöm fler livsviktiga sektörer sa  söm t.ex. bla ljusyrken fö r att erbjuda utsatta 
samha llsmedbörgare snabb, öch pötentiellt livsviktig, hja lp.  
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Bilaga A 
I tabell 4.1-4.20 presenteras va rden söm ligger till grund fö r figur 1 i 
resultatkapitlet. Den ba sta metödiken baserat pa  utva rderingsma ttet 
sMAPE fetmarkerats öch da r könfidensintervall-raden anger hur stör andel 
av de öbserverade data fö r periöden söm a terfanns inöm 
könfidensintervallet. Tabell 4.17-4.20 avser hela r vilket inneba r att datat 
fra n samtliga a rstider har lagts samman öch utva rderas.  

Tabell 4.1: Åtta efterföljande dagar för två dagar prognos januari 

Modell Hurst ex-
ponent=  
0,3919 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 19,3% 22,9% 35,6% 16,7% 
Konfi-
densinter-
vall  

- 75,0% 100% - 87,5% 

Tabell 4.2: Åtta efterföljande dagar för två dagar prognos april 

Modell Hurst ex-
ponent=  
0,3753 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 24,3% 23,7% 39,2% 20,8% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 66,7% 93,8% - 82,3% 

Tabell 4.3: Åtta efterföljande dagar för två dagar prognos juli 

Modell Hurst ex-
ponent=  
0,3522 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 20,9% 29,3% 53,3% 18,3% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 62,5% 90,6% - 80,2% 

Tabell 4.4: Åtta efterföljande dagar för två dagar prognos oktober 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,4933 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 30,7% 20,3% 40,2% 27,2% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 64,6% 93,8% - 80,2% 

Tabell 4.5: Fyra efterföljande dagar för en dag prognos januari 
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Modell Hurst ex-
ponent=  
0,7246 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 12,6% 17,8% 20,7% 18,8% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 100% 100% - 95,8% 

Tabell 4.6: Fyra efterföljande dagar för en dag prognos april 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,7627 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 22,7% 36,0% 44,8% 25,0% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 83,3% 93,8% - 79,2% 

Tabell 4.7: Fyra efterföljande dagar för en dag prognos juli 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,7802 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 32,2% 23,0% 91,8% 15,9% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 56,3% 100% - 100% 

Tabell 4.8: Fyra efterföljande dagar för en dag prognos oktober 

Modell Hurst ex-
ponent=  
0,8020 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 24,4% 22,3% 41,9% 20,4% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 91,7% 85,4% - 100% 

Tabell 4.9: Fyra lördagar med efterföljande söndag för prognos av kom-

mande lördag och söndag januari 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,3684 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 15,4% 25,1% 54,7% 16,0% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 71,9% 94,8% - 85,4% 

Tabell 4.10: Fyra lördagar med efterföljande söndag för prognos av kom-

mande lördag och söndag april 



Prognostisering av inkommande samtal till nödsamtalcallcenter – En fallstudie 

hos SOS Alarm 

Maria Söderlind 2017-05-30 

 

42 

Modell Hurst ex-
ponent=  
0,3828 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 18,6% 22,4% 49,6% 20,3% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 79,2% 84,4% - 76,0% 

Tabell 4.11: Fyra lördagar med efterföljande söndag för prognos av kom-
mande lördag och söndag juli 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,3328 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 14,2% 13,8% 32,7% 14,5% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 83,3% 99,0% - 96,9% 

Tabell 4.12: Fyra lördagar med efterföljande söndag för prognos av kom-
mande lördag och söndag oktober 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,4355 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 87,3% 68,1% 31,1% 18,8% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 30,2% 42,7% - 85,4% 

Tabell 4.13: Fyra efterföljande lördagar för prognos av kommande lördag 
januari 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,8500 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 12,8% 29,9% 26,8% 16,2% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 66,7% 100% - 72,9% 

Tabell 4.14: Fyra efterföljande lördagar för prognos av kommande lördag 
april 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,8057 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 14,3% 21,0% 43,7% 16,7% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 79,2% 79,2% - 83,3% 
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Tabell 4.15: Fyra efterföljande lördagar för prognos av kommande lördag 

juli 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,8183 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 31,4% 18,4% 48,3% 18,4% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 41,7% 89,6% - 83,3% 

Tabell 4.16: Fyra efterföljande lördagar för prognos av kommande lördag 

oktober 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,8423 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 12,0% 17,7% 42,1% 20,7% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 83,3% 97,9% - 82,6% 

Tabell 4.17: Åtta efterföljande dagar för två dagar prognos helår 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,5680 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 23,8% 24,1% 25,4% 15,0% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 67,2% 94,5% - 85,4% 

Tabell 4.18: Fyra efterföljande dagar för en dag prognos helår 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,4253 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 23,5% 25,4% 52,0% 19,9% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 82,6% 95,1% - 94,0% 

Tabell 4.19: Fyra lördagar med efterföljande söndag för prognos av kom-
mande lördag och söndag helår 

Modell Hurst expo-
nent=0,5911  

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 34,4% 32,9% 42,5% 17,9% 
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Konfi-
densinter-
vall  

- 65,9% 80,0% - 85,7% 

Tabell 4.20: Fyra efterföljande lördagar för prognos av kommande lördag 
helår 

Modell Hurst ex-
ponent= 
0,2022 

GMDH Holts-
Winter 

Slump-
visa träd 

GMDH 
neurala 
nätverk 

sMAPE  - 17,7% 21,7% 36,0% 16,6% 

Konfi-
densinter-
vall  

- 67,7% 91,7% - 81,3% 
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Bilaga B  
*QX utgörs av en specifik uppdelning av tidselementet i tidsserien   

*Z utgörs av tidselementen i tidsserien uppdelat i veckodagar (måndag = 1, …, söndag = 7) 

*Polynomet PX utgörs av en funktion C[t-X] utgörs observationen X tidssteg bakåt i den ingående datan om inkommande samtal 
*Cycle står för en cyklisk algoritm. En cyklisk algoritm cirkulerar värden 
samtidigt som den har rättande egenskaper. Algoritmen har algebraiska 
egenskaper. [84]    

         

GMDH 8:2 jan (Nx= nätverksstruktur)      

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 polynom1  
Y 0,659734 0,02761 0,995626  sin(192Π*Q1) P1^(1/3)   

N2 5,81792 56,1911 0,248873  cos(48Π*Q1)    

N3 -59,2375 87,6301 10,6548 42,8836 cos(48Π*Q1)    

         

GMDH 8:2 apr        

 värde1 värde2 värde3 värde4 värde5 funktion1 funktion2 funktion3 

Y -186,84 41,1511 0,233308 16,9053 -18,208 Cycle sin(14Π*Z) cos(28Π*Z) 

 värde6 värde7 värde8 värde9 värde10 funktion4 funktion5 funktion6 

Y 0,276582 21,1946 -72,2032 0,814307 11,7316 Q8 Q2 Q4 

 värde11 värde12 värde13 värde14 värde15 funktion7 funktion8 funktion9 

Y 24,1159 0,289556 -16,1411 10,5423 6,86584 cos(28Π*Q1) Q10 sin(240Π*Q1) 

 värde16 värde17 värde18 värde19 värde20 funktion10 funktion11 funktion12 

Y -4,98876 4,12571 -20,121 0,096671 -3,1007 cos(240Π*Q1) Q5 Q19 

 värde21 värde22 värde23      

Y 0,020217 -0,01506 2,25098      

         

GMDH 8:2 jul (Nx= nätverksstruktur)      

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 polynom1 

Y 2,24817 0,269545 1,25842      

N2 1,27926 5,03266 0,076531 1,01159 sin(14Π*Z)  P1  
N3 11,2573 0,48206 0,004829 1,31612 cos(48Π*Q1)  P12  
N4 72,6733 0,34295 0,001601 0,656109     

N5 62,9649 55,6345 0,113217 0,700827 sin(48Π*Q1)  P1  
N6 22,7578 35,6407 0,114021 0,888544 cos(48Π*Q1)    

         

GMDH 8:2 okt        

 värde1 värde2 värde3 värde4 värde5 polynom1 polynom2 polynom3 

Y -228,145 66,026 -13,6341 21,1165 -4,21626 P1^(1/3) P11^(1/3) P3^(1/3) 

 värde6 värde7    polynom5 polynom6 

Y 7,28979 -2,28744    P10^(1/3) P6^(1/3)  

         

GMDH 4:1 jan        

 värde1 värde2 värde3 värde4 värde5 funktion1 funktion2 funktion3 
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Y 102,901 -63,4004 22,5571 -11,0719 -7,55284 sin(48Π*Q1) cos(96Π*Q1) sin(96Π*Q1) 

 värde6     funktion5  
Y 0,073826     cycle   

         

GMDH 4:1 apr        

 värde1 värde2 värde3 värde4 värde5 funktion1 funktion2 funktion3 

Y 193,014 -16,0563 -9,39388 51,9977 -68,4948 cos(48Π*Q1) Q6 sin(48Π*Q1) 

 värde6        

Y -10,1463        

         

GMDH 4:1 jul        

 värde1 värde2 värde3 värde4 värde5 Polynom1 Polynom2 Polynom3 

Y 199,27 11,7401 4,17877 -63,2299 -29,2801 P1^(1/3) P4^(1/3) P2^(1/3) 

         

GMDH 4:1 okt        

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 polynom1 polynom2 

Y 184 -9,53229 14,8192 0,004534 cycle  P1^(1/3) P3^(1/3) 

 värde5 värde6 värde7 värde8     

Y 3,72085 0,30819 -65,1416 -0,20345     

         

GMDH LörSön Jan        

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 funktion3 polynom1 

Y 151,646 -0,21993 8,47047 -24,887 sin(48Π*Q1) cos(96Π*Q1) sin(144Π*Q1) P8 

 värde5 värde6 värde7 värde8 funktion4 funktion5 polynom4 

Y 0,000694 -0,03863 0,112548 0,00035 Q7 Q6  P3^(1/3) 

 värde9 värde10 värde11 värde12    Polynom7 

Y -0,09055 -0,00031 33,9744 0,000592    P4 

 värde13 värde14 värde15 värde16    Polynom10 

Y -0,33955 0,199804 0,239803 -0,08114    P1 

 värde17 värde18       

Y -5,23446 0,015531       

         

GMDH LörSön Apr (Nx= nätverksstruktur)      

 värde1 värde2 värde3 funktion1 polynom1    

Y 0,165178 13,5269 0,996508 Q12     

N2 -33,5922 9,30689   P2^(1/3)    

N3 39,48 8,45191 1,04467  P2^(1/3)    

N4 5,19283 26,1609 0,978961 Q4     

N5 -135,871 25,0661 57,2644 sin(48Π*Q1) P1^(1/3)    

         

GMDH LörSön Jul        

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 funktion3 polynom1 

Y 22,3077 41,2231 0,000168 12,0972 cycle sin(48Π*Q1) cos(96Π*Q1) P1^(1/3) 

 värde5 värde6 värde7 värde8 funktion4   polynom4 
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Y -0,16161 -3,86422 0,001134 7,65988 Q17   P5^(1/3) 

 värde9 värde10 värde11     Polynom7 

Y 0,207767 -0,08523 -6,73959     P3 

         

GMDH LörSön Okt (Nx= nätverksstruktur)      

 värde1 värde2 värde3 funktion1 polynom1    

Y 4,03172 19,244 0,982948 Q4     

N2 10,3911 0,089839 1,03569  P9    

N3 -107,76 29,3889 52,8361 sin(48Π*Q1) P1^(1/3)    

         

GMDH Lör Jan (Nx= nätverksstruktur)      

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 polynom1 

Y 24,2019 0,278924 0,000955 0,956063   P1  
N2 2,56223 0,015645 0,000204 1,04001   P12  
N3 -5,46006 0,210274 1,02494  Q5    

N4 15,8196 0,000734 0,767781    P2  
N5 -4,79213 0,036606 1,02895  cos(48Π*Q1)  P1  
N6 -17,0098 0,583919 0,001507 0,808141 cycle  P1  

         

GMDH Lör Apr        

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 funktion3 

Y 116,404 -61,175 0,366941 18,3117 sin(48Π*Q1) cycle cos(96Π*Q1) 

 värde5 värde6 värde7 värde8 funktion4 funktion5 funktion6 

Y 15,8714 17,3618 21,3214 -28,2692 Q9 Q10 Q23  

 värde9 värde10 värde11 värde12 funktion7 funktion8 funktion9 

Y -17,592 -17,2994 -6,81847 -9,48341 Q20 Q15 Q13  

 värde13 värde14 värde15  funktion10 funktion11 funktion12 

Y -15,5106 -11,2486 8,57922  cos(144Π*Q1) cos(192Π*Q1) Q4  

     funktion13 funktion14  

     Q6 Q17   

GMDH Lör Jul        

 värde1 värde2 värde3 polynom1 polynom2 polynom3 polynom4 

Y -292,871 0,002471 -4,15157 P6 P10 P6^(1/3) P11^(1/3)  

         

GMDH Lör Okt        

 värde1 värde2 värde3 värde4 funktion1 funktion2 funktion3 

Y 202,692 -22,2044 42,7428 -5,57244 sin(48Π*Q1) cos(96Π*Q1) cos(144Π*Q1) 

 värde5 värde6 värde7 värde8 funktion4 funktion5 funktion6 

Y -16,0246 -0,21579 -10,8449 0,112356 sin(96Π*Q1) cos(192Π*Q1) cycle  

 värde9 värde10 värde11 värde12 funktion7 funktion8 funktion9 

Y -0,07625 -27,7042 -0,23321 -6,08211 sin(144Π*Q1) cos(240Π*Q1) sin(192Π*Q1) 

 värde13 värde14   funktion10    

Y 24,1613 -13,6331   cos(48Π*Q1)    

GMDHNN jan 8:2     
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 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 
6,92084*10^-
11 2,80911*10^-11 sin(48Π*Q1) 

N2 36,816 18,4162 0,781432 sin(48Π*Q1) 

N3 -164,038 0,26235 53,207  P2 

      

GMDHNN apr 8:2     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 4,09661 2,41793 0,976354 sin(48Π*Q1) 

N2 10,9069 0,70495 0,235823  P1 

      

GMDHNN jul 8:2     

 värde1 värde2 funktion1 polynom1 

Y 6,9943*10^-11 4,2045*10^-12 P1  
N2 29,5016 0,67102 sin(48Π*Q1) P1  

      

GMDHNN okt 8:2     

 värde1 värde2 värde3 polynom1 
poly-
nom2 

Y 3,31826 0,22319 0,759905 P1  
N2 -196,511 0,34446 60,8681 P2 P1^(-3) 

      

GMDHNN jan 4:1     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 33,5557 7,23869 1,03658  P9^(1/3) 

N2 -169,282 16,2369 62,3337 sin(48Π*Q1) P1^(1/3) 

      

GMDHNN apr 4:1     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
funkt-
ion2 

Y 12,5871 48,6597 0,944754 Q6  
N2 190,134 75,3891 11,4879 sin(48Π*Q1) Q8 

      

GMDHNN jul 4:1     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 0,16934 0,17825 0,821205  P2 

N2 68,974 29,6587 0,642911 sin(48Π*Q1) P2 

      

GMDHNN okt 4:1     

 värde1 värde2 värde3 polynom1 
poly-
nom2 
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Y -5,5E-12     

N2 -62,9898 0,66902 22,1208 P2 P1^(1/3) 

      

GMDHNN jan LörSön    

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y -6,5E-10 2,00436*10^-10  P1^(1/3) 

N2 -2,23117 36,8606 31,8444 sin(48Π*Q1) P2^(1/3) 

      

GMDHNN apr LörSön    

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 0,005424 0,00914 1,00916  P2 

N2 -18,051 17,0084 66,5482 sin(48Π*Q1) P1^(1/3) 

      

GMDHNN jul LörSön    

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y -0,40913 0,15921 0,842541  P2 

N2 -216,488 20,1702 73,4036 sin(48Π*Q1) P1^(1/3) 

      

GMDHNN okt LörSön    

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y -4,8E-11     

N2 -101,484 30,7513 51,6335 sin(48Π*Q1) P1^(1/3) 

      

GMDHNN jan Lör     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 7,96518*10^-12    

N2 0,120697 0,17364 0,827575  P2 

N3 -104,941 28,7548 51,5812 sin(48Π*Q1) P1^(1/3) 

      

GMDHNN apr Lör     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y -0,01329 0,02724 0,972685  P2 

N2 63,1594 27,6543 0,683444 sin(48Π*Q1) P2 

      

GMDHNN jul Lör     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y 6,75825*10^-10    

N2 190,849 36,2846 0,457078 Q22 P10 
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GMDHNN okt Lör     

 värde1 värde2 värde3 funktion1 
poly-
nom1 

Y -1,6E-11     

N2 -31,3525 45,2202 40,3352 sin(48Π*Q1) P1^(1/3) 
 

 

 


