PRODUKTIVE,
GLADE OG TILFREDSE
LASTBILCHAUFFØRER

Sådan støtter du dine chauﬀører, optimerer deres præstation
og knytter dine medarbejder tættere til ﬁrmaet
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INTRODUKTION
Det er en udfordrende tid for lastbilbranchen. I EU alene står
transport for 5 % af al beskæftigelse og 5 % af BNP1, mens 75
% af alt gods, som transporteres over land, transporteres på
lastbil. 2
Bro- og vejafgifterne stiger og stiger3, brændstofpriserne er
omskiftelige4, og lovgivningen vedrørende udledning af CO2
er blevet mere stringent.
Den største udfordring er dog chauﬀørerne.
I Europa er der lige nu omkring 150.000 ubesatte
chauﬀørstillinger. I USA er tallet omkring 60.000. Og
situationen forværres i de kommende år. 5
Dette skyldes for det meste faktorer som ikke kan
kontrolleres af branchen. Det er derfor vigtigt, at du som
arbejdsgiver sikre dig de bedste chauﬀører og fastholder
dem du allerede har.
Denne e-bog giver dig indsigt i, hvordan du får mest muligt
ud af dine chauﬀører. Vi ser på rekruttering, fastholdelse,
uddannelse/træning og forbedring. Og den sætter fokus på,
hvordan teknologi – i mange tilfælde – er nøglen til at opnå
dette.

SÅDAN FINDER
OG BEHOLDER DU
DE BEDSTE
CHAUFFØRER

UDFORDRINGEN
Det er ikke nødvendigt at fortælle nogen i
transportbranchen, at det er blevet sværere
at rekruttere og fastholde gode chauﬀører.
Men det er værd at understrege problemets

TYSKLAND

40 %

af alle lastbilchauﬀører går på
pension inden for de næste 10-15 år

store omfang.

47 år

The International Road Transport Union
udgav for nylig statistik om problemet på

Lastbilchauﬀørers
gennemsnitlige alder

landsbasis. Den viste bl.a.:

150,000

Udover udfordringerne med at rekutterer
medarbejdere, bliver det også sværere at

Antal manglende chauﬀører
i 2034

fastholde de kvaliﬁcerede medarbejdere
man allerede har. Chauﬀører, der forlader
branchen før pensionsalderen, eller som siger
op for at starte i en anden virksomhed, kan

STORBRITANNIEN

have store konsekvenser for operatørerne i
form af væsentlige udgifter pga. opsigelse,

35,000

Antal aktive chauﬀører, der
forventes at gå på pension i 2021

rekruttering, uddannelse og logistik.

45,000–
52,000

Antal manglende chauﬀører
i dag

Udover
udfordringerne
med at rekutterer
medarbejdere, er
det også svært
at fastholde
medarbejdere

USA

Der skal ansættes

1 million

nye chauﬀører mellem i dag og
2034 for at dække behovet6

UDFORDRINGERNE
STIGENDE ALDER
Omkring 30 % af verdens lastbilchauﬀører er over
50. Når denne gruppe går på pension, er der ikke
nok yngre, kvaliﬁcerede chauﬀører til at tage over.

ET IMAGE-PROBLEM
Mange unge jobsøgende er bange for, at det
vil blive svært at opretholde en sund livsstil,
have familie og så samtidigt arbejde som
langturschauﬀør.

IKKE NOK UDDANNELSE ELLER
LÆRING

LØN, UDGIFTER OG PROGRESSION

En ny rapport fra Storbritanniens Fleet Operator

Unge jobsøgende ser også chauﬀørfaget som et

Recognition Scheme7 nævner nogle af de årsager,

relativt dårligt betalt job, som desuden kræver

som chauﬀør angiver som grunden til, at de

en stor opstartsinvestering inden man kan blive

forlader deres arbejdsgiver. De angav således

ansat (i nogle lande), samt som et fag, hvor der er

bla. fravær af uddannelsesmuligheder og ringe

ringe muligheder for avancement, når man først er

muligheder for personlig eller erhvervsmæssig

begyndt.

udvikling.

IKKE ET JOB FOR HVEM SOM HELST

GAMMELDAGS FACILITETER

I Storbritannien er 99 % af alle lastbilchauﬀører

I en anden undersøgelse vedrørende det samme

mænd. Det gør, at mange kvinder, som ellers

emne talte FTA med 412 chauﬀører8 . En af de

godt kunne ﬁnde på at vælge dette fag, vælger

faktorer, som chauﬀørerne angav som grunden til,

det fra.

at de gerne vil ud af transportfaget, er elendige

7

faciliteter på vejene, da det gør deres arbejde
mere stressende, mindre komfortabelt og mere
fysisk krævende.

HVAD KAN DU SELV GØRE?
GØR PAKKEN BEDRE
Selvom operatørerne bruger mange penge,

BEDRE FACILITETER FOR
CHAUFFØRER

vil det ikke i sig selv løse problemet med

En undersøgelse fra Scottish Road Haulage

chauﬀørmangel. Chauﬀørlønninger udgør jo allerede

Modernisation Fund viste, at der er større

i gennemsnit omkring 30-40 % af en virksomheds

sandsynlighed for at kunne ansætte chauﬀører over

driftsomkostninger. Det kan dog være besværet værd

40 år, hvis de får garanti for, at deres køretøj er

at gennemgå de ansættelsesvilkår, du tilbyder både

så komfortabelt som muligt, at de får en attraktiv

nyansatte og eksisterende medarbejdere. Er der plads

pensionsordning og de får garanti for jobsikkerhed i

til at tilbyde et lidt større pensionsbidrag, en mere

ansættelsen9.

ﬂeksibel og familieorienteret tilgang til arbejdstider
(overvej ﬂere fridage eller afspadseringsdage),
et oﬃcielt program for kompetenceudvikling og
diﬀerentiering, en mere klar karrierevej for dine
chauﬀører eller måske helt enkelt mere i løn?

SKAB ENGAGEMENT
Du kan give dine chauﬀører en øget fornemmelse
af, at de er en værdsat del af din virksomhed på
mange måder. Hvis du ikke allerede har det, kan
du overveje at indføre regulære en-til-en-samtaler
med ledelsen, et mentorsystem, hvor man parrer
nyansatte chauﬀører med ældre chauﬀører, som

Der er større
sandsynlighed
for, at chauﬀører
over 40 år vil tage
ansættelse i en
virksomhed, hvis de
får garanti for, at
deres køretøj er så
komfortabelt som
muligt

yder rådgivning, og en oﬃciel feedbackordning
for chauﬀører, så de kan komme med forslag til
virksomheden om, hvordan man kan forbedre
arbejdsforholdene.

UDDANNELSE OG UDVIKLING
Som vi så ovenfor, er en af de ting, som chauﬀører
igen og igen klager over, at de ikke bliver bedre
og ikke udvikler sig, og at de ikke føler, at de har
mulighed for karriereudvikling. Det betyder, at
introduktion af et system for chauﬀørforbedring,
regulær chauﬀøruddannelse og evaluering af
præstation er essentielt for at sikre, at medarbejderne
ikke mister gejsten. Hertil kommer, at større
operatører kan overveje at tilbyde chauﬀørerne
mulighed for omskoling til andre jobs i virksomheden,
f.eks. salg, logistisk planlægning, ﬂådestyring og
lagerarbejde, så de får en øget følelse af, at de kan
skabe en længerevarende karriere.

FORBEDRING AF CHAUFFØRERS
VELBEFINDENDE
Du kan naturligvis kun gøre så og så meget
i forhold til dine chauﬀørers livsstil, og
transportvirksomheder kan ikke stilles til ansvar
for de valg, deres medarbejdere tager. Men hvis
man indtænker behovet for både at tiltrække og
fastholde kvaliﬁceret arbejdskraft, er det bestemt i
landtransportvirksomhedernes interesse at hjælpe
chauﬀørerne med at holde sig i form, at holde
dem glade og at sikre, at de er fokuserede. Denne
problemstilling behandles mere detaljeret i afsnit to:
Fitness, velbefindende og mentalt helbred.

Hvis man indtænker
behovet for både
at tiltrække og
fastholde kvaliﬁceret
arbejdskraft, er
det bestemt i
landtransportvirksomhedernes
interesse at hjælpe
chauﬀørerne med at
holde sig i form, sørge
for at de er glade og
tilfredse samt altid
at have fokus på dem
som medarbejdere

HVORDAN KAN
TEKNOLOGIEN HJÆLPE?
BEDRE CHAUFFØRUDVIKLING,
OPTIMERING OG OPSTILLING AF MÅL
Køretøjstelematik og ﬂådestyringsløsninger kan
bidrage til levering af mere fokuserede og eﬀektive
uddannelses- og optimeringsprogrammer. Med
et præcist overblik over, hvordan dine chauﬀører
bruger dine køretøjer, kan du fokusere på ting som
hastighedsoverskridelser, voldsom nedbremsning og
tomgang, så du kan identiﬁcere de enkelte chauﬀørers
uddannelsesbehov og derefter følge deres fremgang,
efterhånden som de arbejder frem mod deres mål.
Vi ser nærmere på, hvordan chauﬀørdata kan bruges
til at forbedre præstationen i afsnit tre: Forbedring af
præstation via chaufførdata.

DIGITALISERING GØR JOBBET MERE
ENKELT
Digitale løsninger kan hjælpe transportvirksomheder
med at automatisere mange af de opgaver, der er
forbundet med kørsel. Det fjerner noget af presset
fra chauﬀørernes skuldre og giver dem plads til at
fokusere på kerneopgaven. Det er f.eks. sådan, at
forskellige enheder i førerhuset gør kommunikationen
mellem chauﬀøren og kontoret tydeligere og
nemmere, traﬁkadvarsler kan advare dem, inden
de bliver fanget i en traﬁkprop, og automatisering
af administrative opgaver mindsker behovet for
forstyrrende papirarbejde.

Forskellige enheder
i førerhuset gør
kommunikationen
mellem chauﬀøren
og kontoret
tydeligere og
nemmere

BEDRE TRÆNINGSSIMULATORER
Mange transportvirksomheder bruger allerede
ekstremt realistiske simulatorer i deres
chauﬀøruddannelse for at spare penge, beskytte
chauﬀørerne og vedligeholde deres køretøjer. Visse
observatører foreslår endvidere, at øget investering
i denne form for teknologi kan gøre branchen mere
attraktiv for yngre medarbejdere. Dan Clark, som
skriver for Logistics Viewpoints og er grundlægger
af Kuebix Freight Intelligence, foreslår, at hvis man
introducerer disruptive teknologier såsom VR og AR
under hele rekrutterings- og træningsprocessen, vil
det hjælpe med at udvirke den imageforandring, som

Øget investering
i teknologi
kan også gøre
branchen
mere attraktiv
for yngre
medarbejdere

branchen har brug for, så transportvirksomheder
fremadrettet vil fremstå som teknologisk smarte og
avancerede i unge jobsøgendes øjne.10

DEN FØRERLØSE LASTBILSLØSNING?
I en nyere Webﬂeet Solutions-undersøgelse mente 38
% af beslutningstagerne inden for transportﬂåder, at
selvkørende lastbiler vil blive anvendt i stor stil inden
for de næste 10 år. Derudover mente 34 %, at det vil
ske inden for de næste 11-20 år. Meget sigende mente
kun 10 %, at det aldrig kommer til at ske.11 Det kan føre
til en situation, hvor chauﬀørerne kun skal tage sig af
opgaver som navigation, kørsel i bebyggede områder
og læsning af lastbilen, mens alle andre opgaver er
automatiseret. Overordnet set vil det kunne gøre
jobbet langt mindre stressende, og derfor mere
attraktivt for nye jobsøgende.

FITNESS,
VELBEFINDENDE
OG MENTALT
HELBRED

UDFORDRING
Det er nemt at overvåge udgifter, brændstof og

bruger behændighed, hånd-øje-koordination og

bremsning med et telematiksystem, men det er

udholdenhed til at udføre arbejdet. Og alligevel bliver

langt fra lige så nemt at overvåge stress, træthed og

chauﬀørernes velbeﬁndende ofte nedprioriteret.

sundhed. Det er dog disse faktorer, som i høj grad

Følgende statistik vedrørende kost, livsstil og sundhed

påvirker chauﬀørernes præstation og sikkerhed. Det

viser, hvorfor det er et problem.

er fysisk krævende arbejde at køre lastbil. Dit team

27 %

2x

af chauﬀørerne drikker kun 5-6
kopper vand om dagen, og 19
% drikker 4-5 kopper. Lægerne
anbefaler mindst 8 kopper.12

En lettere dehydreret
chauﬀør laver dobbelt
så mange fejl.12

i USA har væsentlig større
sandsynlighed for at lide af overvægt
og diabetes end det nationale
gennemsnit.13

60 %

20 %

af alle ulykker på større veje
er søvnrelaterede, og 40%
af de søvnrelaterede ulykker
omfatter erhvervskøretøjer14

FAKTA

26 %

af lastbilchauﬀørerne fortæller,
at de føler sig deprimerede, og
14 % angiver, at de er nervøse.13

Lastbilchauﬀører

af de professionelle chauﬀører i
Storbritannien spiser og drikker
størsteparten af deres mad i
køretøjet, og 56 % betragter sig
selv som overvægtige.12

10 %
1 ud af 10,

som fører et køretøj i
erhvervsmæssig sammenhæng,
indrømmer, at de er faldet i
søvn bag rattet.14

af chauﬀørerne siger, at de har
sagt et job op pga. af stress, og
25 % siger, at de har overvejet det.13

UDFORDRINGERNE
JOBBETS NATUR
Selvom det er fysisk kræve at være
lastbilchauﬀør, kræver det ikke megen fysisk
bevægelse. Når man tilbringer så lang tid i
siddende stilling og på lidt plads, kan man få
ondt i nakke og ryg og have tendens til at tage
på.

SVÆRT AT OVERVÅGE
CHAUFFØRERNES VANER
Chauﬀører tilbringer det meste af arbejdsdagen
i eget selskab, langt væk fra det centrale kontor.
Det betyder, at selv den mest omsorgsfulde
arbejdsgiver ikke har mulighed for at overvåge
alle de valg, chauﬀørerne tager.

FRAVÆR AF SUNDE MULIGHEDER

CHAUFFØRERS SUNDHED OPFATTES
SOM ADSKILT FRA VIRKSOMHEDENS
PRÆSTATION

De muligheder for at få mad og drikke, som

Som FORS siger i deres seneste rapport

en gennemsnitlig chauﬀør har til rådighed, er

vedrørende chauﬀøradministration,

begrænsede. De har ikke altid mulighed for at få

“Arbejdsgiverne prioriterer ofte de organisatoriske

et sundt måltid, hvor man sidder ved et bord, tre

ting, f.eks. overskud og forretningsudvikling,

gange om dagen.

højere end velbeﬁndende, hvilket anses for
at være en separat og adskilt ‘tilføjelse’ til
forretningen”.7 Sandheden er dog, at chauﬀører,

ET ENSOMT ARBEJDE

der har problemer med det psykiske eller

Chauﬀørerne arbejder alene det meste af tiden.

fysiske helbred, har en negativ indvirkning på

Hertil kommer, at man ikke skal undervurdere,

forretningens udvikling, hvilket bidrager til

hvor stressende det er at føre et enormt køretøj

problemet med rekruttering af nye chauﬀører og

i mange timer ad gangen på travle veje, hvor et

fastholdelse og sænker præstationsniveauet.

øjebliks uopmærksomhed kan være katastrofalt.
Overordnet set skaber dette et presset
arbejdsmiljø.

HVAD KAN DU GØRE?
REGELMÆSSIG KONTROL AF PSYKE
OG KROP

MAD OG DRIKKE

Nogle transportvirksomheder har indført en frivillig

førerhuset, men i stedet sætte sig ved et bord, og

lægeundersøgelse for alle chauﬀører. Det bidrager til

sørg for, at de har nok tid til at spise og fordøje maden

at identiﬁcere tegn på problemer, som er almindelige i

ordentligt, inden de vender tilbage til arbejdet. Du

stillingen, herunder højt blodtryk, overvægt, diabetes,

bør understrege, at det på ingen måde er en god idé

stress og depression. Du kan opfordre chauﬀører, som

at springe måltider over, især ikke morgenmaden,

er i risikogruppen, til at gøre noget og komme i bedre

for at komme hurtigere ud på ruten – den tid, man

form, herunder tage en midlertidig pause fra arbejdet

måske sparer først på dagen, kan ikke retfærdiggøre

i ekstreme tilfælde.

det farlige energiunderskud, der opstår, når kroppen

Prøv at opfordre chauﬀørerne til ikke at spise i

løber tør for brændstof senere på dagen. Det er også
årsagen til, at sukkerholdige mellemmåltider, som
giver et kortvarigt energitilskud, men efterfølges af et
langt underskud, bør undgås under arbejdet. Æbler,

SUNDE INITIATIVER OG FORDELE
Overvej at inkludere et kostkursus i dit
opstartsprogram, tilbyd nyansatte gratis eller billigt

valnødder, mørk chokolade og fuldkornskiks med
ost er et meget bedre valg, som har vist sig at holde
chauﬀørerne opmærksomme i længere tid.

medlemskab af et ﬁtnesscenter og lav sportsklubber
på arbejdspladsen for at opmuntre til sundere adfærd.

Nogle
transportvirksomheder
har indført en frivillig
lægeundersøgelse for
alle chauﬀører

RENERE OG MERE BEHAGELIGE
OMGIVELSER
Små ting kan gøre livet meget nemmere: Ting som
kørehandsker, et telefonheadset, der bortﬁltrerer
støj, en bærbar støvsuger, håndsprit og almindelige
soigneringsredskaber kan gøre, at chauﬀørerne føler
sig friske og. Få førerhuset til at føles som en mindre
stressende arbejdsplads.

LAV REALISTISKE PLANER OG
TIDSPLANER
Et godt valg til at nedsætte chauﬀørstress er at lave
eﬀektive planer og skemaer. Via opstilling af sikre
ruter og anslåede ankomsttidspunkter, der er til at
håndtere, kan du bidrage til at sikre, at dine chauﬀører
ikke bliver overvældet af deres arbejdsbyrde.

Via opstilling af sikre
ruter og anslåede
ankomsttidspunkter,
der er til at
overkomme, kan du
bidrage til at sikre, at
dine chauﬀører ikke
bliver overbebyrdet

HVORDAN KAN
TEKNOLOGIEN HJÆLPE?
BEDRE RUTEPLANLÆGNING

FORENKLET KOMMUNIKATION

En ﬂådestyringsløsning kan langt mere end blot at

Chauﬀørernes enheder i førerhuset kan gøre det

spore køretøjer. Den kan give dig regelmæssige og

nemmere for dem at kommunikere med kontoret

nøjagtige opdateringer om f.eks. traﬁkken, vejret,

på en langt enklere og mindre forstyrrende måde.

hændelser på vejene, omveje og andre ting, som kan

PRO 8375 TRUCK muliggør f.eks. tekst-til-tale, som

gøre en chauﬀørs tur længere og derved medføre en

læser dine beskeder højt for chauﬀøren, så denne ikke

øget arbejdsbyrde.

behøver stoppe for at få en ændring af tidsplanen
eller en vigtig opdatering.

BEVIS, NÅR EN ANDEN TRAFIKANT
FORÅRSAGER EN ULYKKE
Kameraer i køretøjet registrerer det, når en anden
traﬁkant er skyld i en ulykke, hvor din chauﬀør er
involveret.

BEDRE OVERSIGT OVER RESTERENDE
KØRETIDER
Når registrering af chauﬀørernes arbejdstider sker
automatisk, får du et tydeligere billede af, hvor
lang tid der er tilbage af hver enkelt chauﬀørs dag.
Det forhindrer, at du giver dem opgaver, som det
ikke er realistisk for dem at forsøge at nå, inden
arbejdsdagen er omme.

FORBEDRING
AF PRÆSTATION
VIA CHAUFFØRDATA

UDFORDRINGEN
Vi spurgte 1.200 ﬂådechefer, hvordan de holder øje

Med digitale ﬂådestyringsløsning som WEBFLEET

med kørselspræstation, og vi ﬁk nogle afslørende

får du mere detaljerede oplysninger om

svar.

kørselspræstation. Med en klar oversigt kan du
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identiﬁcere de chauﬀører, som har brug for mere
Chauﬀøruddannelse samt overvågning af

træning, og hvilken form for træning, de har brug for.

chauﬀøradfærd og kilometertal blev alle nævnt som
essentielle for at opretholde præstationsniveauet. Og

Det er nemt at integrere en ﬂådestyringsløsning.

alle disse aktiviteter bliver endnu mere eﬀektive med

Omhyggelig planlægning anbefales dog for at sikre, at

reel indsigt i chauﬀørdata.

du får mest muligt ud af denne form for dybdegående
analyse.

HVORDAN SIKRER DU, AT DINE CHAUFFØRER VÆLGER DEN BEDSTE RUTE?

50 %

Træning

57 %
6%

Navigation med lastbilfunktioner

På anden vis

12 %

Jeg sikrer ikke, at mine chauffører vælger den bedste rute

HVORDAN HÅNDTERER DU BRÆNDSTOFSPILD MED HENSYN TIL
CHAUFFØRADFÆRD OG KØREADFÆRD?

62 %
49 %
5%

Overvågning af kilometertal

Træning

På anden vis

11 %

Jeg håndterer ikke brændstofspild

HVORDAN SIKRER DU, AT CHAUFFØRERNE KØRER SIKKERT?

48 %

Overvågning af chaufføradfærd

62 %
22 %
3%

Lederuddannelse 1-2-1 sessioner

På anden vis

11 %

Jeg sikrer ikke, at chaufførerne kører sikkert

Chaufføruddannelse

UDFORDRINGERNE
CHAUFFØRMISTILLID
Når der indføres ny teknologi, er det ikke
ualmindeligt, at chauﬀørerne, især de mere
erfarne chauﬀører, bekæmper forandringen.
Hvis de ikke er vant til, at deres hastighed,
brændstofbrug og kørestil registreres, kan de
opfatte det som indblanding eller endda som en
fornærmelse.

IKKE-OPTIMAL UDNYTTELSE AF DIN
LØSNING
Mange transportvirksomheder implementerer
ﬂådestyringsløsninger, men bruger dem kun
til at spore køretøjerne. De bruger aldrig den
funktionalitet, som sådanne platforme har til at
registrere, administrere og udnytte værdifulde
data om chauﬀører og køretøjer. Udover at være
manglede udnyttelse af en mulighed, er det også
et stort spild af ressourcer.

INGEN MÅL ELLER STRUKTUR FOR
FORBEDRING AF PROGRAMMET
Du får ingen resultater, hvis du ikke har nogen
mål. Det er ikke nok blot at være opmærksom
på, hvordan dine chauﬀører klarer sig. Det er lige
så vigtigt at vide, hvordan du ønsker, at de skal
udvikle sig og hvornår. At køre på uden mål eller
med uklare mål gør, at det ikke er muligt at måle,
om succesen er ægte.

HVAD KAN DU GØRE?
Nedenfor har vi opstillet en plan med 7 punkter til implementering af en ﬂådestyringsløsning i din virksomhed for
at hjælpe dig med at få maksimalt udbytte af den.

1

2

TRIN ET:
LAV EN ANALYSE
AF DE NUVÆRENDE
PRÆSTATIONSFORHOLD

4

TRIN FIRE:
TAL MED DINE CHAUFFØRER
Det er lige så vigtigt, at du får chauﬀørerne
med ombord. Du er nødt til at slå fast, at

Lav en grundig gennemgang, når du har

det ikke er et system, som har til formål at

fået adgang til dine chauﬀørers data. Se på,

overvåge dem, holde øje med om de følger

hvordan de præsterer, både individuelt og

reglerne eller styre alt hvad de gør. Det

som en gruppe. Det giver dig en forståelse

handler i stedet om at give dem den støtte,

for, hvor du skal starte.

de har brug for til at lave færre fejl på vejene,
at gøre arbejdet mere sikkert for dem og at

TRIN TO:
OPSTIL MÅL

sænke stressniveauet.
Det er en god idé at identiﬁcere de

Nu, hvor du ved, hvor du er, skal du vælge en

chauﬀører, du tror kan være med til at

destination. Opstil de minimumsstandarder

fremme planerne – ambitiøse medarbejdere,

for brændstoﬀorbrug, udgifter, hård styring,

som har vist interesse i at udnytte deres fulde

pludselig opbremsning, opgasning og

potentiale. Du vil altid have nogle chauﬀører,

tomgang, som du vil opnå, og sæt en dato

som vil modarbejde forandringen, og som

for, hvornår disse standarder skal være

mener, at tingene var bedre førhen. Men

opfyldt af samtlige medarbejdere.

hvis du har nogle entusiastiske chauﬀører i
gruppen, kan de være til stor hjælp i forhold

3

TRIN TRE:
TAL MED DINE
BESLUTNINGSTAGERE
Du er nødt til at sikre, at hele virksomheden
er med dig i forhold til at nå og opretholde
dine mål. Start i toppen: Vis dine topchefer,
hvordan forbedringerne vil bidrage
til at reducere udgiften til brændstof,
minimere risikoen for bøder og reducere
vedligeholdelsesudgifterne.

til at ændre denne holdning.
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TRIN FEM:
TILBYD BELØNNINGER
Fra tid til anden er det sådan, at

7

TRIN SYV:
IDENTIFICÉR OG TAL MED
PROBLEMCHAUFFØRER

anerkendelse af forbedring og konkurrence

Nu hvor du har fået overblik over, hvilke

blandt kollegerne kan være nok til at

chauﬀørers præstationer, der ligger under

opmuntre chauﬀørerne til at engagere

normen, kan du handle på denne viden. Da

sig i denne form for planer. Det kan dog

du helt speciﬁkt kan se, på hvilke områder en

være en god idé at understøtte projektet

chauﬀør skal forbedre sig, kan du individuelt

med lidt mere håndgribelige incitamenter.

uddanne og træne chauﬀørerne på en langt

Ekstra feriedage, ﬂere penge, gavekort og

mere målrettet måde og opstille individuelle

køretøjsforbedringer er nogle af de metoder,

mål, som skal opfyldes inden for en fastsat

du kan bruge til at sikre, at dine chauﬀører

periode.

føler, at det er besværet værd at bidrage til
forbedringerne.

Herudover kan du med enheder i førerhuset,
f.eks. en PRO Driver Terminal, give feedback

6

vedrørende køreadfærd, mens chauﬀøren

TRIN SEKS:
DEL RESULTATERNE

faktisk er på farten. Du kan således sende

Klar kommunikation og feedback vil være

sit køretøj mere sikkert eller køre med bedre

essentielt for at sikre, at dine chauﬀører

brændstofeﬀektivitet.

meddelelser om, at en chauﬀør skal bruge

fortsat vil være engagerede og motiverede.
Hvis de mener, at du ikke informerer
nok med, vil de hurtigt miste interessen
for projektet. En ugentlig eller månedlig
opdatering om, hvordan en person eller et
team klarer sig, vil sikre, at chauﬀørerne
er proaktive i stedet for reaktive, når det
handler om at blive bedre.
Alt efter hvilken form for medarbejdergruppe
du har, kan du også overveje at lave og opslå
en ligaliste over resultater, som viser, hvordan
de enkelte chauﬀører klarer sig. Det bidrager
til en følelse af venskabelig konkurrence
blandt medarbejderne, og det understreger
vigtigheden af, at man skal holde sig målet
for øje.

Klar kommunikation
og feedback vil
blive essentielt for
at sikre, at dine
chauﬀører fortsat vil
være engagerede og
motiverede

KILDER
1

Getting to grips with the trucking industry.

7

Eﬀective driver management – An industry code

Access World – https://accessworld.com/news/

of practice. Fleet Operator Recognition Scheme.

european-trucking-industry-the-rise-of-rates-

2017.

and-what-to-expect/
2

8

FTA. 2015.

9

Skills for logistics. Scottish Road Haulage

Road freight transport statistics. EUKommissionen – https://ec.europa.eu/eurostat/

Modernisation Fund. 2014.

statistics-explained/index.php?title=Road_
freight_transport_statistics#Growth_in_
EU_road_freight_transport_for_the_ﬁfth_

10

An aggressive, four-point plan to solve the driver
shortage. Dan Clark – https://logisticsviewpoints.

consecutive_year

com/2017/10/05/plan-solve-driver-shortage/
3

Road tolls: Spiraling upwards. DHL Freight
Connections – https://dhl-freight-connections.

11

Four key pillars of transport success. TomTom
Telematics – https://telematics.tomtom.com/

com/en/maut-veraenderungen-2019-europa-2/

en_gb/webﬂeet/landingpages/transport-ebook/
4

Fuel prices take another volatile turn. Lloyd’s List
– https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.

12

Health and wellbeing: Looking after your

com/LL1128398/Fuel-prices-take-another-

‘industrial athletes’. Commercial Fleet – https://

volatile-turn

www.commercialﬂeet.org/ﬂeet-management/
health-and-wellbeing

5

Truck driver shortage crisis now spreading
across the whole of Europe. British International

13

Sleep and mental health in truck drivers. US
National Library of Medicine. 2018.

Freight Association – https://www.bifa.org/
news/articles/2018/dec/truck-driver-shortagecrisis-now-spreading-across-the-whole-of-

14

jimhorne.co.uk/falling-asleep-at-the-wheel/

europe
6

Driver shortage problem. International Road

Falling asleep at the wheel. Jim Horne – http://

15

Four key pillars of transport success. TomTom

Transport Union – https://www.iru.org/what-we-

Telematics – https://telematics.tomtom.com/

do/network/driver-portal/problem

en_gb/webﬂeet/landingpages/transport-ebook/

Kontakt os:
+45 35 25 68 29
webfleet.com

