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Människa-maskin-arbete. 

Detta är en rapport i Handels rapportserie för fördjupade studier och analyser om branschen, arbetsmarknaden och 

samhället. Rapporterna i denna serie är självständiga produkter från Handels utredningsgrupp som vänder sig till 

fackliga och politiska beslutsfattare, forskare, journalister samt medlemmar som har intresse av grundliga studier om 

handelns bransch och arbetsmarknad. Denna rapport är skriven av Jenny Wrangborg och Daniel Söderberg Talebi, 

utredare på Handelsanställdas förbund. 
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 används för att de anställda ska veta vilka varor som ska 

plockas till vilken kund. Även om detta fortfarande är vanligt används numera ofta automatiserade 

system för att hantera olika delar i lagerhanteringen. Förutom att tekniska lösningar på olika sätt 

visar vad som ska plockas används de bland annat för att räkna ut den bästa rutten för att hämta 

varorna och stämma av att rätt vara plockas. 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade arbetar med någon form av tekniskt 

system i plockprocessen.  



 





 

 

För att kunna göra detta krävs kunskap om hur systemen 

fungerar. Denna kompetensutbildning ges ofta av andra anställda, så kallade superusers, som fått 

specialkompetens om systemen genom utbildning på arbetsplatsen. Vid införandet av nya tekniska 

system i befintlig verksamhet hålls denna utbildning ofta av leverantören av tekniken. 
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