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ABSTRACT 
This report focuses on work schedules in the retail sector, where work schedules are 
dynamic and change according to the needs and work schedule is a requirement for an 
effective structure of the work. This structure is important for maintaining a good order 
and all this is a requirement for a profitable business for both long and short term future. 
Work schedule also contributes to safety at the workplace. 
The purpose of this study was to investigate the transfer of knowledge by work 
schedules. The HRM employee we interviewed worked in Reitan Servicehandel Sverige 
AB which includes 7-Eleven, Pressbyrån and Shell. This study focused on the 7-Eleven, 
Pressbyrån and Shell stores. 

The routines implemented in the work schedule contribute to increased safety for all the 
staff. Work schedule is also intended to pass the knowledge on both in long and short 
term future. Employees need to learn their operating procedures and in long-term the 
business needs to go into profit. The Director has the responsibility for the development 
of the work schedule, but in order to improve the work schedule, employees needs to be 
involved. Involvement of the staff is a motivational factor that has tended to increase the 
staff's enthusiasm at work. The staff feels that they are part of the business and would 
therefore like to contribute more to their company. 
The results show that the work schedule is a necessity in the retail sector. Work 
schedule brings order and clarity to staff and store. It creates clear guidelines for staff so 
that they know what to do. Work schedules are dynamic and changes with time. The 
development of the work schedule is required to take into account both employees and 
market needs. 
Work schedule is designed to pass on knowledge and thereby increase profitability. 
  



SAMMANFATTNING 
Denna rapport fokuserar på arbetsscheman inom detaljhandeln, där arbetsscheman är 
dynamiska och förändras utifrån behov. Behovet är hur mycket personal som behövs 
och vilka arbetsuppgifter som behöver uträttas. Arbetsschema är en förutsättning för att 
få en välfungerande struktur i arbetet. Denna struktur är viktig för att ha ordning och 
reda. Allt detta är en förutsättning för en verksamhets lönsamhet både på lång och kort 
sikt. Arbetsschema bidrar även till säkerhet på en arbetsplats.  
Syftet med detta arbete är att undersöka kunskapsöverföringen av arbetsschema. 
Personerna som intervjuades arbetade inom Reitan Servicehandel Sverige AB. Inom 
Reitan Servicehandeln AB ingår 7-eleven, Pressbyrån och Shell. Studien fokuserade på 
7-eleven, Pressbyrån och Shell butiker.  
De rutiner som införs i arbetsschemat bidrar till ökad säkerhet för personal. 
Arbetsschema har även som syfte att föra kunskapen vidare både på lång och kort sikt. 
På kort sikt behöver anställda lära sig sina arbetsrutiner och på lång sikt behöver 
verksamheten gå med vinst. Båda dessa behöver samspela för att uppnå bästa resultat. 
Utveckling av arbetsschema är butikens VDs ansvar, för att förbättra arbetsschemat 
krävs involvering av anställd personal. Inblandning av personal är en motivationsfaktor 
som har tendens att höja personalens arbetsinsats. Personalstyrkan upplever att de är en 
del av arbetet och vill därför bidra mer till företaget. 
Resultatet visar att arbetsschema är en nödvändighet för att bedriva verksamhet inom 
detaljhandeln. Arbetsschema frambringar ordning och reda för personal och butik. Den 
skapar tydliga riktlinjer för personal så att de vet vad som skall göras.. Arbetsschema är 
dynamiska och förändras med tiden. Utformning av arbetsschema kräver att hänsyn tas 
till både personalen samt marknadens behov. 

Arbetsschema syftar till att föra kunskapen vidare och därmed öka lönsamheten.  
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1. INLEDNING 
1.1 BAKGRUND  
Den samlade kunskapen och erfarenheten från ett företag behöver förvaltas och 
förbättras (Yngve, 2010). Det viktigaste för små butiker i detaljhandeln är att ha en god 
försäljning (Danielsson, 2011) för att få ett bra intäktsflöde. En viktig del av detta är 
kunskapen om driftsrutiner (Tysklind 2011). För att höja driftstandarden på butiksnivå 
krävs det kraftfulla och genomgående effektiva rutiner (Karlsson, 2011). Detta för att 
optimera driftstandarden för butikerna i detaljhandeln och resultera i ökad försäljning 
och nöjdare kunder (Nyström, 2011). Dessa rutiner skall utföras av butikspersonalen i 
varje butik (Flodqvist, 2011). 

En metod för att systematisera driftsrutiner är arbetsscheman. Dessa arbetsscheman och 
driftsrutiner är olika för olika butiker. Driftsrutiner är särskilt viktiga för små butiker för 
att säkerställa ett effektivt intäktsflöde (Nyland, 1996). För detta krävs det en kraftfull 
konkret handlingsplan (Maylor, 2002). Den delas upp till mindre handlingsplaner för 
olika arbetspass. Dessa mindre handlingsplaner är exakt som små ”att göra listor” med 
specifika arbetsmoment formulerade för lågutbildad personal (Nyström, 2011), ett så 
kallat arbetsschema (Luecke, 2004). 
Dessa scheman är organiserade i prioriteringsordning (Wikipedia 2, 2011). Under ett 
arbetspass med ett schema är målet att för den anställde att göra klart alla punkter på 
arbetsschemat innan arbetspasset är över (Lambrechts, 2008). Detta följs upp av en 
kollega samt dubbelkontrolleras av butiks VDn för att säkerhetsställa att rutinerna i 
butiken följs och genomförs (Luecke, 2004). 

Den andra huvuduppgiften arbetsscheman har är att föra kunskapen vidare genom att ny 
personal utbildas under den tid som krävs för att överföra kunskapen (Platis, 2010). För 
att anställda skall känna sig motiverade att arbeta med dessa arbetsscheman, behöver de 
känna sig delaktiga i utformningen (Yamada, 2005) (Woodcock, 2008). Detta genom att 
bidra med idéer och påverka dess upplägg (Roman, 1968). Personalen arbetar ständigt 
med arbetsscheman och därför är deras påverkan väldigt viktig (Nyland, 1996), för att 
förbättra arbetsscheman mot allt bättre rutiner hela tiden (Brogmus, 2006).  
Ett arbetsschema kan se olika ut beroende på bransch (Kotler, 2005). Arbetsscheman i 
detaljhandeln är viktiga för mindre butiker med låga löner och fysiskt/psykiskt 
påfrestande arbetsuppgifter. Därför har denna bransch en hög personalomsättning 
(Wipawee, 2007). Detta leder till att kunskapen hela tiden kan gå förlorad (Lambrechts, 
2008). Det finns givetvis flera olika frågeställningar kring detta problem. Ett sätt att få 
kunskapen att stanna kvar inom företaget och att utvecklas vidare är att säkerhetsställa 
att butiksdriftsrutinerna fungerar bra genom att föra kunskapen vidare (Pinedo, 2008). 
Det finns därmed ett behov av att utreda arbetsschemanas roll och dessutom vad en 
organisation kan göra för att upprätthålla kunskapsnivån och därmed säkerställa 
driftsrutinerna (Kotler, 2005). Kunskapen behöver ständigt förbättras och genomarbetas 
(Kelly, 2000).  Därför undersöks det i denna studie hur arbetsscheman kan föra 
kunskapen vidare på effektivast möjliga vis (Demeulemeester, 2008). Kunskapen 
behöver ständigt förbättras och genomarbetas (Kelly, 2000). 
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1.2 PROBLEMSTÄLLNING  
Små butiker inom detaljhandeln är ställda inför flera problem. Det finns en hög personal 
omsättning och oerfaren arbetskraft, samtidigt som målet är att ha en hög lönsamhet. 
Den höga personal omsättningen gör att kunskapen försvinner från butikerna. 
Arbetsschemats roll är att bevara denna kunskap. Denna studie undersöker 
arbetsscheman inom detaljhandelns småbutiker, hur arbetsschemat kan föra kunskapen 
vidare inom 7-Eleven, Pressbyrån och Shell. (Nyström, 2011) 

 
1.3 SYFTE  
Syftet med studien var att fastställa hur arbetschema behöver utformas för att på 
effektivast möjliga sätt förebygga att kunskapen inte går förlorad. (Nyland, 1998). 

 
1.4 AVGRÄNSNING  
I denna uppsats diskuteras ”Hur kan arbetsscheman föra kunskapen vidare?” (Collis, 
2008) (Tysklind 2011). Studien är avgränsad till arbetsscheman inom detaljhandelns 
små butiker inom 7-Eleven, Pressbyrån och Shell (Nyström, 2011). Större butiker skulle 
kräva en mera omfattande studie och denna studie är begränsad till 15 hp (Danielsson, 
2011).  
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2. METOD 
Arbetsprocessen påbörjades via flertalet seminarier för inspiration. Därefter följde flera 
litteraturstudier för att förankra studien teoretiskt, följt av flertalet intervjuer och 
observationer från flera olika butiker i Stockholm. De företag som studien undersöker är 
7-eleven, Pressbyrån och Shell. Uppsatsen har använt en större mängd vetenskapliga 
artiklar, böcker, webbsidor och muntliga källor för att få allt styrkt från flera olika källor 
genomgående.  
 

2.1 LITTERATURSTUDIE  
Litteraturstudien syftar till att ta fram en teori som kan användas som grund till studien 
(Danielsson, 2011). Målet är att ta fram ett brett underlag för studien kring ämnet 
arbetsschema (Yamada, 2005). Studien använder även information från intervjuer med 
VDar och arbetsscheman från olika butiker se bilaga A. Databaser från KTH, 
Stockholms stads stadsbibliotek och Handelshögskolan har även använts (Danielsson, 
2011). Mycket tid ägnades åt att söka vetenskapliga artiklar då dessa oftast är mer 
aktuella och kunskapsintensiva (Danielsson, 2011). Sedan studeras hur 
arbetsmotivationen påverkas för personalen som använder arbetsschema (Kelly, 2000), 
vilken koppling det finns mellan förbättring av arbetsschema och kunskapsöverföring 
(Woodcock, 2008), hur arbetsschema kan bidra till att behålla och överföra kunskap 
vidare i ett företag (Kelly, 2000) och vilka omständigheter krävs för bibehållning och 
överföring av kunskap (Yamada, 2005). Litteraturstudien är alltså viktig för rapportens 
kvalitet och utformning (Marmgren, 2001).  

 
2.2 EMPIRI  
Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för hur arbetsscheman kan föra kunskapen 
vidare och det valdes en kvalitativ metod vid insamling av empirisk data (De La Mothe, 
2001). Valet av intervjumetodik är beroende av vilken typ av kunskap som eftersträvas 
(Kotler, 2005). I detta fall söks en djupare kännedom om respondenternas subjektiva 
upplevelse för att möjliggöra en fullständig analys (Marmgren, 2001). Därför utfördes 
flera intervjuer av VDar i butikskedjan och egna observationer kring ämnet (Danielsson, 
2011). 
Vid valet av respondenter ställdes kravet att de skulle representera de mest 
framgångsrika VDar inom denna butikskedja  (Wikipedia 4, 2011) 7-eleven, Pressbyrån 
och Shell, varav en blev utsedd till Sveriges bästa butik 2010, den andra är en bra 
citybutik och den tredje är en kvartersbutik med över 15 års erfarenhet från kedjan. Ett 
annat krav var att de skulle ha tidigare erfarenhet av arbetsscheman (Nyström, 2011). 
De skulle dessutom vara aktiva i en butik idag som VD se bilaga A. Intervjuerna skedde 
på butiks VDarnas arbetsplats och begränsades till 60 minuter (De La Mothe, 2001). 
Frågorna i intervjun var av öppen karaktär för att förhindra att styra deltagarnas svar 
(Maylor, 2002) se även bilaga A. I intervjuerna tilläts även en viss flexibilitet och 
disponeringen av tid varierade något. Intervjufrågorna följdes slutligen av ett formulär 
med motivationsfaktorer som skulle rankas. Detta för att kunna ge konkreta mätdata att 
jämföra med de kvalitativa intervjuerna. Även en intervju på huvudkontoret för 7-eleven 
Sverige (Wikipedia 4, 2011) genomfördes med en ansvarig som rekommenderades av 
Magnus Carlsson VD för hela 7-Eleven Sverige (Nyström, 2011). När det gäller de 
vetenskapliga artiklar, böcker och webbsidor gjordes genomgripande sökningar på flera 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Kelly%2C%20G%2E%20M%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
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olika databaser (Danielsson, 2011). Den databas som gav de bästa träffarna var Econlit 
(Luecke, 2004). Denna databas samlar vetenskapliga artiklar från bland annat Harvard 
Business Review och Science Direct (Luecke, 2004), artiklarna är därför av hög 
kvalitet. Andra databaser var Google Scholar och Wikipedia (Wikipedia 3, 2011).   
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3. ARBETSSCHEMA 
3.1 ARBETSSCHEMA – VAD ÄR DET?  
Arbetsschema är en handlingsplan (Collis, 2008) utformad för att möta kundens behov 
(Wikipedia 3, 2011). För få ett bra arbetsschema krävs att man sätter upp flera mål 
(Wipawee, 2007). Dessa ska vara effektiva (Yamada, 2005), erkända av alla 
medarbetare (Wipawee, 2007), tydliga, enkla att förstå (Platis, 2010), mätbara dvs. 
tidsbegränsade (Platis, 2010), uppnåeliga men samtidigt utmanande, stödjande och 
belönande (Luecke, 2004).  

Ett arbetsschema visar för den anställda de arbetsuppgifter som behöver uträttas vid 
specifika tider (Tepas, 1990). Det är viktigt att arbetsuppgifterna och tiderna bestäms 
gemensamt tillsammans med butiks VDn och anställda (Woodcock, 2008). När en 
anställd får medverka i utformningen av arbetsschemat uppstår en känsla av delaktighet 
(Brogmus, 2006). Detta gör att arbetet känns mer betydelsefullt (Nyland, 1998). Ett 
arbetsschema får inte vara allt för rutinmässigt då detta lätt kan leda till uttråkad 
personal (Marmgren, 2001). Därför bör arbetet variera utifrån behovet (Platis, 2010) 
t.ex. då det finns få kunder i butiken behöver inte flera stå vid kassan (Nyström, 2011). 
Ett annat exempel är att de anställda får utföra varandras arbetsuppgifter (Kotler, 2006).  
 

3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH ARBETSMETOD  
Time management är handlingen eller processen att utöva medveten kontroll över hur 
mycket tid som ägnas åt särskilda aktiviteter, framför allt att öka effektiviteten eller 
produktiviteten (Wikipedia 1, 2011). Dessa aktiviteter omfattar planering (Wikipedia 2, 
2011), målsättning (Marmgren, 2001), organisering av tid samt prioritering (Maylor, 
2002). Aktiviteterna beskrivs utförligt och skall uträttas vid specifika tider (Uggla, 
2004). Aktiviteterna behöver vara realistiska (Wipawee, 2007) och genomförbara 
(Woodcock, 2008).  

Flera 7-eleven butiker i centrala Stockholm har öppet sena tider (Wikipedia 4, 2011) 
eller till och med dygnet runt(Wikipedia 4, 2011). Detta kan orsaka sömn problem som 
sätter press på personalen. Sömn problemen uppstår på grund av den störda sömnen 
(Tepas, 1990) (Field, 2009). Andra problem som kan uppstå är arbetsskador då det 
ibland krävs fysisk ansträngning som leder till påfrestning och skador (Yngve, 2010). 
Arbetsscheman måste anpassas till att inte ge allt för höga påfrestningar på personalen 
(Wipawee, 2007)  

 

3.3 RUTINLISTOR  
Tydlighet är nyckelordet och i arbetsscheman är det uppordnat efter en prioriteringslista 
med olika arbetsmoment förtydligade med de arbetspunkter som skall utföras på 
respektive arbetspass (Tysklind 2011), där den anställde börjar från punkt ett och när det 
arbetsmomentet är avklarat går vederbörande vidare till punkt två och så vidare 
(Karlsson, 2011). Dessa så kallade rutinlistor är typiska för arbetsscheman i 
detaljhandelns små butiker (Flodqvist, 2011). 
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3.4 OPTIMERING 
Utmaningen består alltså av att finna en balans i hur man optimerar krav på personal 
och möjligheter till fortsatt samarbete. Hur man optimalt kan använda personal som 
resurs för att maximera lönsamheten (Nyström, 2011). Därigenom ger arbetsschemat ett 
verktyg för att kontrollera ekonomin och unvika överbemanning (Nyström, 2011) 
(Demeulemeester, 2008). 

 
3.5 TAYLOR MODELL  
Några av Taylors principer var (Kotler, 2005): 

• Eftersträva långt driven arbetsfördelning och specialisering av arbetsuppgifterna, 

• Fastlägg med hjälp av systematiska arbetsstudier den bästa metoden för att 
utföra varje arbetsuppgift, 

• Eftersträva noggrann övervakning och klara gränser mellan arbetsledning och 
arbetare. 

Arbetsschema genererar lägsta driftnivå genom ett linje flöde som är väldigt hårt styrt 
och kontrollerande (Nyland, 1996). Arbetsscheman följer i generell mening Taylor 
modellen (Platis, 2010) (Nyland, 1996) i hög grad och ger inte mycket utrymme för 
frihet eller kreativitet i arbetet (Wikipedia 3, 2011) för butikspersonalen på golvet. På 
grund av den höga personalomsättningen i små butiker i detaljhandeln utgör detta inget 
problem (Tysklind 2011). 

 
3.6 PHILIP KOTLER  
Professor Philip Kotler är välkänd inom ämnet strategiskmarknadsföring (Kotler, 2005), 
mycket av hans litteratur används idag inom undervisningen på flera olika universitet 
och högskolor i världen (Kotler, 2005). Den teori Philip Kotler presenterar är väldigt 
omfattande och inkluderar stora globala företag inom alla branscher inom konsult 
(Kotler, 2005), teknologi, logistik med mera (Kotler, 2006). I denna studie ligger fokus 
endast på detaljhandeln. Där handlar det mycket om att skapa kundvärde (Kotler, 2004), 
kundnöjdhet (Kotler, 2006) och kund lojalitet (Kotler, 2005) (Platis, 2010). Dessa tre 
bygger på flera viktiga omständigheter. Kunden ska känna att produkten har ett värde 
relativt dess kostnad (Uggla, 2004). 

 
Där spelar kvalitén en betydande roll och kvalitén måste uppnå det värde 
kunden förväntar sig. De ”fyra P” som de kallas enligt (Kotler, 2005) och se 
även Fig. 3.1, har 7-Eleven sitt starkaste i”P” som betyder ”PLACE”, dvs. 
var du än är i city miljöer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Oslo, 
Köpenhamn med mera städer skall målbilden vara att kunderna skall kunna 
gå ut ur en butik och se nästa från utgången (Nyström, 2011). 
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Fig. 3.1. De fyra P´na enligt Philip Kotler. 

 
Butiker inom detaljhandeln utför oftast sälj och marknadskampanjer (Kotler, 2004). 
Dessa kampanjer resulterar i vissa fall till stora vinster (Kotler, 2004). När anställda är 
med och bidrar till att butiken går i vinst får de ta del av dessa vinster. Då visar anställda 
ett ökat engagemang på arbetsplatsen (Nyström, 2011) och anställda tycker det är kul att 
jobba och bidra eftersom de ser en klar koppling mellan arbete och belöning (Kelly, 
2000). 
Enligt professor Philip Kotler för att uppnå exceptionella resultat, måste företag 
utveckla kreativa idéer (Kotler, 2004), inom produkter, reklam och marknadsföring för 
att skilja sig från konkurrenten (Platis, 2010). Arbetsschema spelar den viktiga rollen att 
förse med struktur i arbetet (Yngve, 2010), för att skapa ordning och reda. Produkter 
måste synas väl i butikshyllorna för att marknadsföringen skall ge effekt (Uggla, 2004).  

En bra marknadsföring ger som resultat en ökad försäljning av företagets varumärken 
(Uggla, 2004). Arbetsschema är en viktig förutsättning för en lyckad försäljning i 
butikerna (Kotler, 2004).  
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4. RESULTAT 
4.1 INTRODUKTION AV NY PERSONAL 
Arbetsschema spelar en viktig roll inom detaljhandelns verksamhet (Uggla, 2004). Både 
när det gäller lönsamhet (Uggla, 2004) för verksamheten samt säkerhet för de anställda 
(Wipawee, 2007). Säkerheten är att förse med en ergonomisk arbetsmiljö (Yngve, 
2010). Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen ska se ut rent tekniskt för att inte slita 
på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men 
även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och 
kroppshållning (Brogmus, 2006). För att få ett sådant arbetsschema att fungera måste 
personal informeras och även involveras i utvecklingen av arbetsscheman (Nyström, 
2011). Personal genomgår utbildningar där de får lära sig deras arbetsschema (Nyström, 
2011). Anställda tillåts även komma med förslag på förbättringar (Woodcock, 2008). 
Detta motiverar de anställda att jobba vidare med arbetsschemat. Samt att från början 
anställa rätt personal och sätta förväntningar för personalen att uppnå (Woodcock, 
2008). Viktigt att förstå är att arbetsscheman är dynamiska (Maylor, 2002) (Roman, 
1968) och behöver ständigt förbättras och anpassas utifrån bland annat behov av 
personal, marknadsundersökningar, utbildningar med mera (Kotler, 2006). 
 

4.2 KONCEPT  
Butikskedjan har ett koncept för hela verksamheten i butikerna som givetvis blir lättare 
att upprätta genom arbetsschema (Nyström, 2011). Det finns arbetsscheman att tillgå 
från centralt håll (Nyström, 2011), i form av olika arbetsscheman, för olika arbetspass 
samt utbildning av många av de olika arbetsmomenten på kedjans intranät (Nyström, 
2011) och är tillgängligt för alla som arbetar inom företaget. Men det är den lokala VDn 
som avgör vilka arbetsscheman som skall användas (Nyström, 2011) och vissa har helt 
egna arbetsscheman som de använder på sina butiker (Tysklind 2011) (Flodqvist, 2011). 

 
4.3 SCHEMATYPER  
Det finns flera olika schematyper inom detaljhandeln specifika för 7-Eleven, Pressbyrån 
och Shell (Nyström, 2011). För både butikschef och anställda (Flodqvist, 2011). Det 
finns även arbetsscheman att tillgå från huvudkontoret som är tillgängliga via intranät 
(Nyström, 2011). De schematyper som denna rapport fördjupar sig i är för butikschefen 
och de anställda (Karlsson, 2011).  
 

4.4 ÖKAD DRIFTSTANDARD  
Det som utgör grunden för driftstandard, är att det skall finnas en hög lägsta nivå för 
hela butikskedjan (Nyström, 2011) och det är en viktig del av konceptet arbetsscheman. 
Den allra viktigaste delen är att få effektiva rutiner på högsta nivå (Tysklind 2011) 
(Flodqvist, 2011). Det finns även uppföljning av butiksdriftstandarden från centralt håll 
så kallad ”mistery shopper” (Nyström, 2011) och på lokalbutiksnivå av VDn på den 
enskilda butiken som utför egna kontroller regelbundet i form av arbetsscheman 
(Tysklind 2011) (Flodqvist, 2011). Detta leder till ökad driftstandard (Wikipedia 2, 
2011) som leder till både välfyllda och rena butiker samt säljande personal i butikerna 
vilket resulterar till högre försäljning. 
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5. ANALYS 
Syftet med studien var att undersöka hur ett arbetsschema för den nödvändiga 
kunskapen vidare. Arbetsschemat leder till struktur för arbetsuppgifter (Wikipedia 1, 
2011). Denna struktur fås genom att arbetsscheman är skrivna i punktform(Tysklind 
2011) (Flodqvist, 2011). Dessa punkter beskriver vad som behöver göras och när det 
skall utföras (Maylor, 2002). Arbetsscheman är föränderliga och kräver konstant 
uppföljning (Luecke, 2004), organisationer som detaljhandeln behöver hela tiden 
anpassa sig till en allt mer konkurrenskraftig marknad (Uggla, 2004). Det öppnas alltfler 
butiker som har ett större utbud av produkter. Arbetsschema ser olika ut beroende på 
vilken detaljhandel det är (Kotler, 2004) därför att varje schema är lokalt anpassat. Allt 
från städning till att fylla på med produkter. Det är väldigt viktigt att produkter fylls på 
ett välordnat sätt som gör att produkten blir attraktiv och enkel att se (Kotler, 2005). 
Effektiviteten av arbetet spelar en viktig roll för en butiks verksamhet (Pinedo, 2008), 
butik ökar i omsättning och personal är medvetna om sina arbetsuppgifter, arbetsschema 
bidrar till att uppfylla detta. Marknadsföring sker kontinuerligt i 7-Eleven, Pressbyrån 
och Shell butiker (Wikipedia 4, 2011) för att hålla försäljningen på hög nivå (Kotler, 
2004). För en lyckad marknadsföring krävs det att produkter är väl synliga i butiken 
(Uggla, 2004) och att butiken är i ordning och reda (Nyström, 2011). Arbetsscheman är 
en förutsättning för att dessa mål skall uppnås. Målen uppnås genom införandet av 
driftsrutiner i arbetsschemat (De La Mothe, 2001). Dessa driftrutiner är välanpassade till 
butikspersonal (Tysklind 2011), driftsrutinerna är tydliga och enkla att förstå.  
7-Eleven, Pressbyrån och Shell butiker skiljer sig från de flesta butiker i att de har 
senare öppettider (Wikipedia 4, 2011). Vissa butiker håller öppet dygnet runt  
(Wikipedia 4, 2011). Detta sätter press på personal som kan resultera i sömnproblem 
(Brogmus, 2006) (Field, 2009). Arbetsscheman behöver anpassas optimalt för att 
fungera i de butiker som har öppet dygnet runt (Tepas, 1990). Denna optimering sker 
genom att personal engageras i arbetsschemats utformning (Brogmus, 2006) 
(Woodcock, 2008).  När arbetsschemat utformas krävs även ergonomiska riktlinjer pga. 
de fysiska påfrestningarna såsom tunga lyft, kylig arbetsmiljö, belysning med mera 
(Yngve, 2010). Dessa ergonomiska riktlinjer beskriver hur tunga lyft skall utföras, 
vilken styrka belysningen bör ha, vilken klädsel som är anpassad till viss kylig miljö 
med mera. 

Arbetsschemat utvecklas av butiks VDn i första hand (Nyström, 2011), för det är 
han/hon som besitter kunskapen (Nyström, 2011). Involvering av personal sker även för 
att öka kvalitén (Woodcock, 2008), då personal besitter praktiska egenskaper (Kotler, 
2004). Denna involvering av personal ökar motivationen då det uppstår en känsla av 
delaktighet (Woodcock, 2008) (Yamada, 2005). Standardscheman finns att tillgå från 
centralt håll men de allra flesta butiker väljer att själva utveckla arbetsscheman för att 
bättre anpassa till den egna verksamheten (Nyström, 2011). VDn spelar en viktig roll i 
att visa betydelsen av arbetsschema för att driva verksamheten till vinst (De La Mothe, 
2001). VDn måste veta vad som behöver prioriteras (Luecke, 2004), vilka mål som är 
viktigast (Maylor, 2002), vad som har störst påverkan för ökad personalprestanda och 
lönsamhet (Luecke, 2004). Allt detta behöver organiseras i projekt form (Marmgren, 
2001). Denna projektform uttrycker sig i form av arbetsschema, detta är vanligt inom 7-
eleven (Nyström, 2011). Arbetsschemat har som syfte att införa kraftfulla rutiner som 
har som mål att skapa en välfungerande butik. En butik som fungerar väl är en 
förutsättning för ökad lönsamhet (Kotler, 2006) och för att lyckas med sälj och 
marknadskampanjer. Personal som är motiverad och känner ansvar är också en 
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förutsättning för lyckad kampanj. Denna motivation och ansvar kommer från att 
personal får ta del av de vinster som kampanjer resulterar i (Nyström, 2011). 
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6. SLUTSATSER  
Ett välfungerande arbetsschema är det som är föränderligt utifrån personalens och 
marknadens behov. Engagemang skapas genom att sätta förväntningar. Dessa 
förväntningar behöver vara realistiska och möjliga att uppnå (Maylor, 2002). För att 
skapa de rätta förväntningarna involveras personal i utvecklingen av arbetsschema. 
Personalens åsikter och funderingar utvärderas tillsammans med butiks VDn för att bli 
realistiska och uppnåeliga (Kotler, 2005).  
Arbetsschemat bidrar med driftstandard för arbetsuppgifter och är en förutsättning för 
en verksamhets fungerande (Demeulemeester, 2008). Inom detaljhandeln finns stor 
valfrihet att själv utveckla arbetsscheman som man önskar (Nyström, 2011). 
Standardscheman är tillgängliga men butiks VDar väljer i de flesta fall att själva 
utveckla egna. Utvecklingen av arbetsschema har flera utmaningar, som att kunna 
bemanna med personal vid rätt tid (Nyström, 2011). Då bemanningen sker vid rätt tid 
går det att hålla ner kostnaderna (Nyström, 2011). En kontinuerlig uppföljning och 
utveckling av arbetsscheman är nödvändig för att hålla kontroll på ekonomin och 
kostnaderna. För att få allt detta att fungera krävs involvering av personal, därför att de 
kan tillföra viktig och relevant information (Nyström, 2011). 
Arbetsschemats viktigaste roll är att föra kunskapen vidare för att verksamheten skall 
fortskrida i rätt riktning (Maylor, 2002). Kunskapen är viktig för att den bidrar till att 
upprätthålla en välfungerande butik (Platis, 2010). 

Slutsatsen är att arbetsscheman spelar en ytterst viktig roll för lönsamheten (Platis, 
2010). Arbetsschemat ser till att det finns ordning och reda. Personal vet vad som skall 
uträttas och hur de skall utföra sina arbeten (Lambrechts, 2008). Arbetsschemat ser till 
att hålla kontroll på ekonomin då det tydligt framgår hur mycket bemanning det krävs. 
Arbetsschemat måste föra kunskapen vidare och begripas av medarbetare för att en 
butiksverksamhet skall öka i omsättning (Kotler, 2004). 
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BILAGA A. INTERVJU MATERIAL  
A1. Intervjuenkät - VD / FRANCHISETAGARE – Pontus Tysklind 

1. Varför använder du arbetsschema? För att personalen behöver tydliga direktiv 
över vad som skall göras. 

2. Vad är det bästa med arbetsscheman som arbetsverktyg? Det leder till bra 
resultat för företaget.  

3. Vilka är de tre största utmaningarna med arbetsscheman som arbetsverktyg? Se 
om de efterlever det ansvar de fått genom detta verktyg, ge feedback, följa upp. 

4. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på kortsikt i ett företag? 
Det finns utvecklat centralt på vårt intranät för all personal kurser kring hur de 
olika arbetspunkterna på arbetsscheman skall utföras, dock inte alla 
arbetspunkter endast basen av det viktiga som finns med. 

5. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på långsikt i ett företag? 
Den skickligaste anställda personen i personalstyrkan får ansvaret att utbilda de 
nya anställda. 

6. Vilka är de tre största misstagen som kan ske vid användandet av 
arbetsscheman? För många arbetspunkter i schemat leder till prestationsångest 
och de blir blockerade av att det är för stor lista att utföra under arbetspasset. 

7. Hur hanterar man bäst arbetsscheman? Olika arbetspunkter för olika dagar för 
att få ett mer varierande arbete för de anställda. 

8. Hur motiverar man anställda att uppnå den bestämda målbilden via 
arbetsscheman? Ber de anställda snällt om hjälp att utföra detta på bästa sätt. 

9. Hur visualiseras målbilden via arbetsscheman för att förtydliga målet för de 
anställda? FFT/VD visar rent praktiskt hur det ska utföras då de anställda ser på 
och på detta sätt blir det visuellt hur jag önskar få det gjort. 

10. Hur viktigt är en omvärldsanalys (t ex SWOT-analys) för att kunna lägga en bra 
strategi som kan sedan användas för arbetsscheman? Viktigt för att få bra tips 
hur jag kan förbättra min verksamhet. 

11. Hur viktigt är det för arbetsschemat att ha en kraftfull och färdiglagad strategi 
för att uppnå sina mål? A och O! 

12. Hur använder man handlingsplan, mötesuppföljning och feedback på bästa sätt 
för att lyckas med verktyget arbetsscheman? Frågar de anställda hur de anser att 
det gått och följer upp det på ett mjuksätt istället för ett hårt sätt detta kan leda 
till att de känner ett stort förtroende. 

13. Vad tycker du är det tre bästa sakerna med arbetsscheman? Allting hänger ihop, 
dvs. detaljerna är viktiga för att få till hela målbilden. 

14. Att för kunskap vidare på företaget är det viktigt anser du? JA! Se tidigare 
frågor. 

15. Får anställda påverka arbetsschemats upplägg? De får lägga upp arbetspasset 
hur de vill enskilt bara det blir gjort. 

16. Är det viktigt att anställda är med och påverkar/bidrar till arbetsschemat? JA! 
17. Hur motiveras anställda för att följa ett arbetsschema? Se tidigare svar. 

 

A2. Intervjuenkät - VD / FRANCHISETAGARE – Robert Flodqvist 
1. Varför använder du arbetsschema? Veta att arbetsuppgifter blir utförda i tid. 
2. Vad är det bästa med arbetsscheman som arbetsverktyg? De finns till hands 

alltid som påminnelse. 
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3. Vilka är de tre största utmaningarna med arbetsscheman som arbetsverktyg? Att 
det inte blir för mycket på schemat, uppföljning på det & själva genomförandet. 

4. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på kortsikt i ett företag? 
Det går snabbt och lära sig, bra rutiner snabbt och inte lika lång 
inlärningsprocess. 

5. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på långsikt i ett företag? 
Arbetsschemat sitter inbyggt och ger självgående personal. 

6. Vilka är de tre största misstagen som kan ske vid användandet av 
arbetsscheman? För mycket jobb kvar, för lite utbildning på personalen och 
saker som inte står med tänks inte på och försvinner. 

7. Hur hanterar man bäst arbetsscheman?Skriftligt, välsynligt och bra uppföljning. 
8. Hur motiverar man anställda att uppnå den bestämda målbilden via 

arbetsscheman?  Två saker, Motivation  belöning och Hotivation  Ger hot. 
9. Hur visualiseras målbilden via arbetsscheman för att förtydliga målet för de 

anställda? Det första är huvudpunkter på ett schema och sen ett schema som 
ingående beskriver varje enskild arbetspunkt. 

10. Hur viktigt är en omvärldsanalys (t ex SWOT-analys) för att kunna lägga en bra 
strategi som kan sedan användas för arbetsscheman? För nyare VD/personal 
viktigare än äldre och bra för att få se genom andras ögon, för att använda till 
förbättringar i verksamheten. 

11. Hur viktigt är det för arbetsschemat att ha en kraftfull och färdiglagad strategi 
för att uppnå sina mål? Vid användning av arbetsschemat är det viktigt för att få 
uppgifterna gjorda enligt målbilden. 

12. Hur använder man handlingsplan, mötesuppföljning och feedback på bästa sätt 
för att lyckas med verktyget arbetsscheman? Gör det kontinuerligt och 
återkommande för att skapa rutiner i butiken. 

13. Vad tycker du är det tre bästa sakerna med arbetsscheman? Lätt tillgängligt, 
uppgifterna blir gjorda, det är tydligt och går då inte att skylla bort. 

14. Att för kunskap vidare på företaget är det viktigt anser du?JA! Se tidigare fråga. 
15. Får anställda påverka arbetsschemats upplägg? JA! 
16. Är det viktigt att anställda är med och påverkar/bidrar till arbetsschemat? JA, 

De får lägga upp arbetspasset hur de vill enskilt bara det blir gjort. 
17. Hur motiveras anställda för att följa ett arbetsschema? Bäst är om alla följer det 

så för alla anställda det bra så slipper en göra allt. 
 

A3. Intervjuenkät - VD / FRANCHISETAGARE – Marcus Karlsson 
1.  Varför använder du arbetsschema? Därför det finns i pappersform som visar 
 tydligt vad som skall utföras. 
2. Vad är det bästa med arbetsscheman som arbetsverktyg? Tydliga instruktioner 

på mitt företag om detaljer som är viktiga. 
3. Vilka är de tre största utmaningarna med arbetsscheman som arbetsverktyg? 

Missar detaljer, svårt att vara tillräckligt tydlig och att varje moment på 
arbetsschemat måste vissas i verkligheten för de anställda. 

4. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på kortsikt i ett företag? 
Visa hur varje arbetspunkt skall utföras på bästa sätt. 

5. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på långsikt i ett företag? Se 
fråga 4. 
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6. Vilka är de tre största misstagen som kan ske vid användandet av 
arbetsscheman? Otydlighet. 

7. Hur hanterar man bäst arbetsscheman? Låta anställda boka av själva på 
arbetsschemat så inget missas. 

8. Hur motiverar man anställda att uppnå den bestämda målbilden via 
arbetsscheman?  Man sätter ribban högt och gör uppgiften till en otroligt rolig 
en. 

9. Hur visualiseras målbilden via arbetsscheman för att förtydliga målet för de 
anställda? Förtydliga det muntliga och repetera det hela tiden. 

10. Hur viktigt är en omvärldsanalys (t ex SWOT-analys) för att kunna lägga en bra 
strategi som kan sedan användas för arbetsscheman? Mycket viktigt för det är 
väldigt lärorikt och inspirerande. 

11. Hur viktigt är det för arbetsschemat att ha en kraftfull och färdiglagad strategi 
för att uppnå sina mål? 100% viktigt med skriftliga arbetsscheman som jag 
kallar rutinlistor. 

12. Hur använder man handlingsplan, mötesuppföljning och feedback på bästa sätt 
för att lyckas med verktyget arbetsscheman? Berömmer alla detaljer som är väl 
utförda och ger konstruktiv feedback på hur det som behövs förbättras. 

13. Vad tycker du är det tre bästa sakerna med arbetsscheman? Företaget får bra 
rutiner, personalen blir självgående och vet vad de ska göra och personalen får 
feedback direkt via arbetsschemat. 

14. Att för kunskap vidare på företaget är det viktigt anser du? Väldigt viktigt helt 
klart, eftersom personalen till slut blir så pass självgående att man som VD ej 
behövs längre. 

15. Får anställda påverka arbetsschemats upplägg? Självklart får de lägga till 
punkter i arbetsschemat om de behövs. 

16. Är det viktigt att anställda är med och påverkar/bidrar till arbetsschemat? Viktigt 
om jag missat något viktigt som de anställda har upptäckt som sen kan läggas till 
för att förbättra företagets rutiner. 

17. Hur motiveras anställda för att följa ett arbetsschema? Motivationen kommer av 
sig självt, eftersom butiken blir fin så blir det en stor stolthet inom varje anställd. 

 

A4. Intervjuenkät - HRM / Sverige – Aino Nyström 
1. Varför används arbetsscheman i era butiker i Sverige? Lagen säger att det ska 

finnas arbetsschema, och det är en förutsättning att butiken ska fungera över 
huvud taget, för att allt ska gå runt. 

2. Vad är det bästa med arbetsscheman som arbetsverktyg? Kostnadssak för att 
behålla pengar i butiken, man vet vad behovet är och kan anpassa personal 
behovet. Rätt bemanning vid rätt tid. 

3. Vilka är de tre största utmaningarna med arbetsscheman som arbetsverktyg? 
Lägga rätt schema för rätt butik. Att hålla schemat (sjuk, ledig,mm). Optimera 
rätt bemanning 

4. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på långsikt i butikerna? 
Chefen måste föra kunskapen vidare, att man också har bra rutiner 

5. Beskriv hur arbetsscheman kan föra kunskap vidare på kortsikt i butikerna? 
Samma som ovan 

6. Vilka är de tre största misstagen som kan hända vid användandet av 
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arbetsscheman? Överbemannar, lägga upp rutiner på fel sätt. 
7. Hur hanterar man bäst arbetsscheman anser du? Hålla koll på ekonomin, 

samarbeta med de anställda, lyssna involvera köpman. 
8. Har ni centralt mallar för arbetsscheman som kan FFT kan få? Rutinsschema 

finns 
9. Måste FFT följa dessa mallar eller får de göra egna? Nej de har friheten att 

bestämma själva 
10. Hur motiverar man anställda att uppnå den bestämda målbilden via 

arbetsscheman? Informationsmöten, man har kampanjer, motivera genom att 
göra nått kul med personalen. Personal är med och påverkar arbetsschema. 

11. Hur visualiseras målbilden via arbetsscheman för att förtydliga målet för de 
anställda? 1 månad i förväg, anslagstavla, pärm 

12. Hur viktigt är tydliga rutiner i en butik? A och O, ordning och reda är skillnaden 
mellan att vinna eller försvinna  

13. Hur viktigt är det för arbetsschemat att ha kraftfullt och tydliga rutiner för att 
uppnå sina mål i butiken anser du? Samma som ovan 

14. På butiks nivå, är handlingsplan samma sak som arbetsschema? Ja 
15. Vad tycker du är det tre bästa sakerna med arbetsscheman? Se fråga 7 
16. Är det viktigt att följa upp arbetsschemat för att få det fungera anser du? Se 

fråga 17 
17. Hur ofta bör arbetsscheman följas upp? Kontinuerligt, upp till köpmän 
18. Att för kunskap vidare på företaget är det viktigt anser du? Ja annars blir det 

dålig ekonomi på butikerna 
19. Får anställda påverka arbetsschemats upplägg? Ja 
20. Är det viktigt att anställda är med och påverkar/bidrar till arbetsschemat? Se 

fråga 10 
21. Hur lär sig de anställda arbetsschemana? Man går dubbelt, en 5 dagars 

utbildning, EU utbildningar, 5 obligatoriska utbildningar 
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BILAGA B. ARBETSSCHEMAN PERSONAL  

Fig. B.1. Arbetsscheman från 7-Eleven, Pressbyrån, Shell. 


	1. INLEDNING
	1.1 BAKGRUND
	1.2 PROBLEMSTÄLLNING
	1.3 SYFTE
	1.4 AVGRÄNSNING

	2. METOD
	2.1 LITTERATURSTUDIE
	2.2 EMPIRI

	3. ARBETSSCHEMA
	3.1 ARBETSSCHEMA – VAD ÄR DET?
	3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH ARBETSMETOD
	3.3 RUTINLISTOR
	3.4 OPTIMERING
	3.5 TAYLOR MODELL
	3.6 PHILIP KOTLER

	4. RESULTAT
	4.1 INTRODUKTION AV NY PERSONAL
	4.2 KONCEPT
	4.3 SCHEMATYPER
	4.4 ÖKAD DRIFTSTANDARD

	5. ANALYS
	6. SLUTSATSER
	7. REFERENSER
	VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
	BÖCKER
	WEBBSIDOR
	MUNTLIGA KÄLLOR

	BILAGA A. INTERVJU MATERIAL
	/BILAGA B. ARBETSSCHEMAN PERSONAL

