
En lagerarbetares arbetsuppgifter kan variera beroende på vilken typ av verksamhet som 
bedrivs. Vid stora centrallager och e-handelslager fokuserar en lagerarbetare främst på 
att plocka, paketera och färdigställda inkommande ordrar och leveranser. Vidare arbetar 
en lagerarbetare med att ta emot och packa upp leveranser som kommer till lagret samt 
kontrollera och placera dessa på lagerhyllorna. Vid retur av kunders paket ansvarar även 
en lagerarbetare för hanteringen av dessa. På många lager förekommer truckkörning i 
arbetet, vilket kräver truckkörkort som lagerarbetaren antingen har sedan tidigare eller kan få 
möjlighet att ta genom arbetsgivaren. Då arbetet ofta innebär tunga lyft och ständig rörelse, 
kan detta ställa krav på en bra fysik och en god kondition.  

Då det finns en fysisk butik i direkt anslutning till lagret, kan lagerarbetarens arbetsuppgifter 
kombineras med andra uppgifter såsom försäljning i butik och påfyllnad av varor i butikshyllor.  

Arbetstempot är oftast högt och kan variera vad avser säsongsmönster.
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Läs mer om företagssäljare och andra yrken inom handeln på: 
www.yrkeskartan.se 
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KOMPETENSPROFIL
Förutom en förståelse för lagrets funktion och dess flöden ska en lagerarbetare ha eller 
utveckla en känsla för uthållighet, samarbetsförmåga samt ha en god organisationsförmåga 
och en god fysik.

Uthållighet 
Beroende på säsong och inkommande/utgående leveranser kan tempot variera och 
arbetstoppar förekomma. Då arbetstempot generellt är högt är det viktigt att en 
lagerarbetare trots det kan bibehålla en hög kvalité i sitt arbete.  

Samarbetsförmåga  
En lagerarbetare kan arbeta både i lag och självständigt. Det är därför viktigt att vara en 
lagspelare och ha en positiv attityd till både arbetet och kollegorna. 

God fysik 
På många lager förekommer tunga lyft samt arbetsuppgifter i ständig rörelse. Detta kan ställa 
krav på en lagerarbetares fysik, vilken antas vara god.  

Organisationsförmåga 
Arbetstempot är ofta högt och då många arbetsuppgifter sker parallellt förväntas 
lagerarbetaren att ha en god organisationsförmåga och en förmåga att prioritera det som är 
viktigast. Då en lagerarbetare ofta arbetar självständigt samt utifrån regler och rutiner krävs 
noggrannhet. En lagerarbetare förväntas att noggrant kontrollera så att produkternas antal 
och kvalité stämmer överens med beställningen samt ansvarar för att produkterna hamnar på 
rätt plats vid rätt tid.
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