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INLEDNING
Det är en utmanande tid för transportbranschen trots att
sektorn verkar prestera bra. I EU står transportsektorn för 5 %
av alla jobb och 5 % av bruttonationalprodukten1, och 75 % av
allt gods transporteras med lastbilar. 2
Men det ﬁnns problem: vägavgifterna fortsätter att öka3,
bränslepriserna fortsätter att ﬂuktuera4 och lagar och regler
för koldioxidutsläpp blir allt strängare.
Det största problemet är dock förarna.
Det ﬁnns 150 000 lediga förarjobb i Europa. I USA är siﬀran
nästan 60 000. Och det kommer bara bli värre de kommande
åren. 5
Många av faktorerna bakom den här trenden är bortom din
kontroll så därför är det viktigt att anställa de bästa förare
som ﬁnns och få ut så mycket värde som möjligt från de du
redan har.
Den här e-boken innehåller information om hur du får ut så
mycket som möjligt av dina förare. Den innehåller bland annat
information om rekrytering, utbildning, förbättring och hur
du behåller dina förare. Den visar att teknik i många fall är
nyckeln till att uppnå detta.

HITTA OCH
BEHÅLLA
DE BÄSTA
FÖRARNA

PROBLEMET
Alla i transportbranschen vet att det har blivit
svårare att hitta och behålla bra förare men
det är värt att framhäva hur stort problemet
är.

TYSKLAND

40 %

av lastbilschauﬀörerna kommer att
gå i pension de närmaste 10–15 åren

International Road Transport Union

47 år

publicerade nyligen statistik över problemet
för olika länder. De upptäckte bland annat

är den genomsnittliga åldern
för lastbilschauﬀörer

följande:

150 000

Förutom problemet med rekrytering ﬁnns
det även problemet med att behålla de

förare kommer att saknas 2034

kvaliﬁcerade förare du redan har. Förare
som lämnar branschen före pensionsåldern
eller som lämnar företaget för något annat
företag kan påverka transportföretag i stor

STORBRITANNIEN

utsträckning, med avsevärda kostnader för
uppsägning, rekrytering, utbildning och

35 000

aktiva förare förväntas ha
pensionerat sig 2021

logistik.

45 000–
52 000
förare saknas i dag

Förutom
problemet med att
rekrytera förare
ﬁnns problemet
med att behålla
förare

USA

1 miljon

förare måste anställas från
och med i dag och fram till
2034 för att täcka behovet6

UTMANINGARNA
ÅLDERSPROBLEM
30 % av lastbilschauﬀörerna i världen är över 50.
När den här gruppen pensionerar sig ﬁnns det
inte tillräckligt många yngre förare som vill ersätta
dem.

IMAGEPROBLEM
Många unga arbetssökande tror att det kommer
att bli svårt att behålla en hälsosam livsstil och
familjesituation när de arbetar med att köra långa
sträckor.

INTE TILLRÄCKLIGT MED
UTBILDNING
I en aktuell rapport från Fleet Operator

LÖN, KOSTNADER OCH KARRIÄR

Recognition Scheme7 i Storbritannien framgår

Unga arbetssökande ser lastbilskörning som

några av de orsaker förare anger som anledning

ett relativt dåligt betalt arbete som kräver dyra

till att de lämnar sin anställning. Några av

kvaliﬁkationer (i vissa länder) och där det ﬁnns få

anledningarna var brist på utbildningsmöjligheter

karriärmöjligheter när de väl har börjat.

och små möjligheter till personlig eller
yrkesmässig utveckling.

INTE ETT JOBB FÖR ALLA
är män.7 Det avskräcker många kvinnliga

DÅLIGA
BEKVÄMLIGHETSINRÄTTNINGAR

arbetssökande som annars skulle kunna överväga

I en annan studie om samma ämne pratade

den här karriären.

FTA med 412 förare8 . En av faktorerna de angav

99 % av lastbilschauﬀörerna i Storbritannien

till att vilja lämna branschen var de dåliga
bekvämlighetsinrättningar längs vägarna som
gjorde deras jobb mer stressigt, mindre bekvämt
och mer fysiskt utmanande.

VAD KAN DU GÖRA?
FÖRBÄTTRA HELHETEN
att spendera mer pengar. Lönekostnader för

BÄTTRE
BEKVÄMLIGHETSINRÄTTNINGAR FÖR
FÖRARE

förare motsvarar redan i genomsnitt 30–40 %

Enligt en studie som har genomförts av Scottish

av driftskostnaden för företag men det kan vara

Road Haulage Modernisation Fund är det mer troligt

värt att granska anställningsvillkoren, både för

att förare över 40 stannar kvar på ett företag om

nya och beﬁntliga förare. Har du utrymme att

deras fordon är så bekväma som möjligt, om de

erbjuda dina förare bättre pensionsförmåner,

hade attraktiva pensionsplaner och garanterad

mer ﬂexibla och familjevänliga arbetstider (som

jobbsäkerhet i sin tjänst.9.

Du kommer inte att kunna lösa förarbristen genom

semester- eller kompdagar), ett oﬃciellt program för
kunskapsutveckling och mångfald, en klar och tydlig
karriärstege – eller helt enkelt högre lön?

BYGG ENGAGEMANG
Det ﬁnns många möjligheter att få dina förare att
känna att de är en värdefull del av ditt företag. Om
du inte redan har genomfört det kan du introducera
regelbundna tvåpersonsmöten med respektive chefer,
mentorsystem där nya förare paras ihop med äldre
för att få hjälp och ett oﬃciellt feedbacksystem där

Det är troligare
att förare över 40
stannar kvar på ett
företag om de vet
att deras fordon
kommer att vara
så bekväma som
möjligt

förarna kan ge förslag på hur arbetsförhållandena kan
förbättras.

UTBILDNING OCH UTVECKLING
Som vi såg ovan är ett återkommande klagomål
från förare att de inte känner att de blir bättre eller
utvecklas, och att de känner att det inte ﬁnns några
karriärmöjligheter. Därför är det mycket viktigt att
introducera system för förarutveckling, regelbunden
förarutbildning och prestationsutvärderingar för att
se till att dina förare förblir engagerade. Om du har
många förare kan du överväga att ge dem möjlighet
att utbilda sig för andra roller inom företaget, som
försäljning, logistikplanering, vagnparkshantering eller
lagerhantering för att ge dem en mer påtaglig känsla
av att de bygger långsiktiga karriärer.

FÖRBÄTTRA FÖRARNAS VÄLMÅENDE
Det ﬁnns begränsningar när det gäller vad du kan
göra för förarnas livsstil och du är inte ansvarig för de
val dina förare gör, men eftersom du både vill locka till
dig kvaliﬁcerade förare och sedan behålla dem ligger
det i ditt eget intresse att dina förare håller sig i form,
glada och fokuserade. Det här problemet beskrivs
mer ingående i avsnitt två, Livsstil, välmående och
mental hälsa.

Eftersom
lastbilsföretag måste
både attrahera och
behålla kvaliﬁcerade
förare ligger det i
deras eget intresse
att se till att förarna
förblir friska, glada
och fokuserade

HUR KAN TEKNIKEN
HJÄLPA TILL?
BÄTTRE FÖRARUTVECKLING,
-FÖRBÄTTRING OCH -MÅLSÄTTNING
Du kan använda fordonstelematik och
vagnparkshanteringslösningar till att skapa
mer fokuserade och eﬀektiva utbildnings- och
förbättringsprogram. Genom att visuellt kunna se
hur förarna använder fordonen kan du fokusera på
saker som fortkörning, hårda inbromsningar och
tomgångskörning för att identiﬁera vad de behöver
jobba på och sedan spåra deras framsteg när de
närmar sig sina mål. Vi tittar närmare på hur du kan
använda förardata till att förbättra körprestationen
i avsnitt tre, Förbättra körprestationen med hjälp av
förardata.

GÖR JOBBET ENKLARE MED
DIGITALISERING
Genom att använda digitala lösningar kan du
automatisera många av de uppgifter som är
relaterade till körning. Det gör att du kan minska lite
av trycket på förarna så att de kan fokusera på sin
huvuduppgift. Du kan till exempel använda enheter
i förarhytten för att göra kommunikationen mellan
förarna och kontoret enklare och tydligare, skicka
ut traﬁkuppdateringar till förarna för att förhindra
att de fastnar i traﬁkstockningar och automatisera
administrationsuppgifter för att slippa distraherande
pappersarbete.

Genom att använda
enheter i förarhytten
blir kommunikationen
mellan förarna och
kontoret enklare och
tydligare

BÄTTRE UTBILDNINGSSIMULATORER
Många lastbilsföretag använder redan extremt
realistiska simulatorer som del av sin förarutbildning
för att spara pengar, skydda förarna och underhålla
sina fordon. Dessutom har ﬂera sagt att genom att

Genom att
investera mer
i teknik kan
sektorn bli
mer attraktiv
för yngre
arbetssökande

investera ännu mer i den tekniken kan sektorn bli
mer attraktiv för yngre arbetssökande. Dan Clark,
grundare av Kuebix Freight Intelligence föreslog i
Logistics Viewpoints att man genom att introducera
teknik som virtuell verklighet och förstärkt verklighet
under rekryterings- och utbildningsprocessen
kan skapa den image-förändring som branschen
behöver och skapa bilden av transportföretag
som teknikvänliga och avancerade för unga
arbetssökande.10

FÖRARLÖSA LASTBILAR?
I en studie som nyligen utfördes av Webﬂeet
Solutions förutsåg 38 % av beslutsfattare hos
vagnparker att självkörande lastbilar kommer att
börja användas i stor utsträckning under nästa
årtionde. 34 % förutsåg att det skulle hända inom de
kommande 11–20 åren. Bara 10 % trodde att det aldrig
skulle hända.11 Då skulle förarna bara behöva hantera
uppgifter som navigering, körning i tätbebyggda
områden och lossning av lastbilarna. Alla andra
element skulle automatiseras. Det skulle göra jobbet
mindre stressande och därigenom mer attraktivt för
arbetssökande.

LIVSSTIL,
VÄLMÅENDE
OCH MENTAL
HÄLSA

PROBLEMET
Även om det är enkelt att övervaka fortkörning,

måste använda sin ﬁngerfärdighet, sin hand-öga-

bränsleförbrukning och inbromsning med hjälp av

koordination och sin uthållighet i arbetet men ändå

telematiksystem är det inte lika enkelt att spåra stress,

ses deras välmående som sekundärt. I följande

trötthet och välmående – men de faktorerna har

statistik om diet, livsstil och hälsa ser du varför det är

stor påverkan på körprestationen och -säkerheten.

ett problem.

Att köra lastbil är fysiskt krävande. Dina förare

27 %

2x

av förarna dricker bara 5–6
glas vatten per dag och 19 %
dricker bara 4–5. Det medicinskt
rekommenderade minsta
antalet är 8.12

Förare som lider av
lindrig vätskebrist gör
dubbelt så många fel.12

i USA har mycket större sannolikhet
att lida av övervikt och diabetes än
det nationella genomsnittet.13

60 %

20 %

av olyckorna på större
vägar är sömnrelaterade
och kommersiella fordon
är inblandade i 40 % av de
sömnrelaterade olyckorna.14

FAKTA

26 %

av lastbilsförarna säger att de
är deprimerade och 14 % säger
att de upplever ångest.13

Lastbilsförare

av yrkesförarna i
Storbritannien äter och
dricker den största delen
av sin mat/dryck i sina
fordon och 56 % anser sig
själva vara överviktiga.12

10 %
1 av 10

personer som kör fordon i
arbetet erkänner att de har
somnat vid ratten.14

av förarna säger att de har sagt upp
sig på grund av stress och 25 % säger
att de har övervägt att göra det.13

UTMANINGARNA
JOBBET I SIG
Även om det är fysiskt krävande att köra lastbil
kräver det inte mycket fysisk rörelse. Att sitta
länge i en hopträngd miljö kan leda till rygg- och
nacksmärtor och viktökning.

SVÅRT ATT ÖVERVAKA FÖRARNAS
VANOR
Förare tillbringar mycket av sin arbetstid
ensamma, långt ifrån kontoret. Det innebär att
inte ens den mest omtänksamma arbetsgivare
kan övervaka alla val de gör.

BRIST PÅ HÄLSOSAMMA
ALTERNATIV

innebär att de inte alltid kan sitta ned och äta

FÖRARHÄLSA BETRAKTAS SOM
NÅGOT SOM INTE HAR NÅGON
KOPPLING TILL FÖRETAGETS
RESULTAT

hälsosamma mål tre gånger om dagen.

FORS sa följande i sin rapport om

Den mat och dryck som ﬁnns tillgänglig för de
ﬂesta lastbilschauﬀörer är begränsad, vilket

förarengagemang: ”Arbetsgivare prioriterar
ofta organisationsmål som lönsamhet och

ETT ENSAMT ARBETE

verksamhetsutveckling över välmående, som

Dina förare uträttar det mesta av sitt arbete

ofta ses som något separat och som ett tillägg

ensamma. Dessutom får man inte underskatta

till verksamheten.”7 Men förare som lider av

stressen i att köra tunga fordon i många timmar

mentala eller fysiska hälsoproblem påverkar

på högtraﬁkerade vägar där ett ögonblicks brist

verksamhetsutvecklingen negativt, vilket bidrar till

på koncentration kan leda till katastrof. Allt det

svårigheten med att hitta och behålla förare och

här sammantaget skapar en arbetsmiljö med högt

sänker prestationsnivåerna.

tryck.

VAD KAN DU GÖRA?
REGELBUNDNA HÄLSOKONTROLLER
FÖR KROPP OCH SJÄL

VÄTSKEBALANS, MAT OCH DRYCK

Vissa transportföretag har introducerat frivilliga

utan att i stället sitta vid ett bord, med tillräckligt med

hälsokontroller för alla förare. Med det kan de

tid för att smälta maten innan de börjar arbeta igen.

identiﬁera tecken på problem som är vanliga hos

Du bör avskräcka dem från att hoppa över måltider, i

förare, som högt blodtryck, övervikt, diabetes,

synnerhet frukost, för att komma iväg fortare. Den tid

stress och depression. Det gör att du kan uppmana

de sparar är inte värd den farliga energikrasch som

förare som är i riskzonen att förbättra sin kondition,

uppstår sedan senare under dagen när kroppen får

inklusive, i extrema fall, att ta en tillfällig paus från

slut på bränsle. Av samma orsak bör du avskräcka

arbetet.

dem från att äta godis helt och hållet när de kör

Du bör uppmuntra förarna att inte äta i förarhytten

eftersom det ger en kortvarig energikick följt av en
längre blodsockerkrasch. Äpplen, valnötter, mörk
choklad och fullkornskex med ost är bättre alternativ
som har visat sig kunna hålla förare uppmärksamma

HÄLSOINITIATIV OCH -FÖRDELAR

längre.

Du kan uppmuntra till en hälsosammare livsstil
genom att till exempel lägga till en näringsworkshop
i utbildningsschemat, erbjuda kostnadsfria eller
rabatterade gymmedlemskap till dina förare eller
skapa ett företagssportteam.

Vissa
transportföretag har
introducerat frivilliga
hälsokontroller för
alla sina förare

RENARE OCH BEKVÄMARE MILJÖ
Små saker kan göra livet lättare. Saker som
bilhandskar, brusreducerande telefonheadset,
portabla dammsugare, handtvätt och enklare
hygienprodukter får förarna att känna sig fräscha
och bekväma och gör att förarhytten känns mindre
stressande.

PLANERA OCH SCHEMALÄGG PÅ ETT
REALISTISKT SÄTT
Ett bra sätt att minska stressen för förarna är att
planera och schemalägga på ett eﬀektivt sätt.
Genom att planera tillförlitliga rutter och hanterbara
beräknade ankomsttider kan du se till att dina förare
inte blir överväldigade av arbetsbelastningen.

Genom att planera
tillförlitliga rutter
och hanterbara
beräknade
ankomsttider kan
du se till att dina
förare inte blir
överväldigade av
arbetsbelastningen

HUR KAN TEKNIKEN HJÄLPA
TILL?
BÄTTRE RUTTPLANERING

ENKLARE KOMMUNIKATION

Du kan använda vagnparkshanteringslösningar till

Genom att använda rätt enhet i förarhytten kan

att göra mycket mer än spåra fordon. Med dem

du förenkla kommunikationen mellan förarna och

kan du få tillgång till korrekt information om traﬁk,

kontoret och göra den mindre distraherande.

väderförhållanden, olyckor, traﬁkomläggningar och

PRO 8375 TRUCK har till exempel funktioner för att

annan information som förlänger förarnas resor och

konvertera text till tal så att meddelanden läses upp

ytterligare ökar deras arbetsbelastning.

för förarna, så att de inte behöver stanna för att läsa
ändrade scheman eller få viktiga uppdateringar.

BEVIS NÄR ANDRA TRAFIKANTER
ORSAKAR OLYCKOR
Kameror i fordonet registrerar när andra traﬁkanter
orsakar olyckor som dina förare är inblandade i. Det
innebär att de inte behöver oroa sig eftersom de vet
att om de skulle bli inblandade i en olycka som är

BÄTTRE SYNLIGHET FÖR
ÅTERSTÅENDE KÖRTIDER
Genom att automatisera registreringen av dina förares
arbetstider kan du få en bra överblick av hur lång
tid de har kvar att köra. Det gör att du kan undvika
att skicka uppgifter till dem som de inte hinner med
under arbetspasset.

någon annans fel kommer videon att visa att de har
rätt.

FÖRBÄTTRA
PRESTATIONEN
MED HJÄLP AV
FÖRARDATA

PROBLEMET
Vi frågade 1 200 vagnparkschefer hur de övervakar

Med hjälp av digitala vagnparkshanteringslösningar

körprestationen och ﬁck några avslöjande svar.

som WEBFLEET kan du få detaljerad information om
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körprestationen. Genom att få en tydlig översikt kan
Alla sa att förarutbildning, övervakning av körstil och

du identiﬁera vilka förare som behöver mer utbildning

övervakning av körsträckor var oumbärligt för att

och vilken typ av utbildning de behöver.

bibehålla prestationsnivåerna. Det går att eﬀektivisera
alla de aktiviteterna med information om förardata.

Det är enkelt att integrera en
vagnparkshanteringslösning men för att få ut så
mycket som möjligt från den typen av djupgående
analys bör du planera noggrant.

HUR SER DU TILL ATT DINA FÖRARE VÄLJER RÄTT VÄGAR?

50 %

Utbildning

57 %
6%

Navigator med funktioner för lastbil

Något annat sätt

12 %

Jag ser inte till att mina förare väljer rätt vägar

HUR HANTERAR DU BRÄNSLESLÖSERI PÅ GRUND AV KÖRSTIL?

62 %
49 %
5%

Övervakning av körsträckor

Utbildning

Något annat sätt

11 %

Jag hanterar inte bränsleslöseri

HUR SER DU TILL ATT DINA FÖRARE KÖR PÅ ETT SÄKERT SÄTT?

48 %

Övervakning av körstil

62 %
22 %
3%

Individuell utbildning med chefer

Något annat sätt

11 %

Jag ser inte till att mina förare kör på ett säkert sätt

Förarutbildning

UTMANINGARNA
FÖRARMOTSTÅND
När ny teknik introduceras är det normalt för
förare, särskilt mer erfarna förare, att göra
motstånd. Om de inte är vana vid att deras
hastighet, bränsleförbrukning och körstil
registreras kan det kännas som ett intrång i deras
integritet och till och med som en förolämpning.

INFORMATIONEN FRÅN DIN
LÖSNING ANVÄNDS INTE TILL
FULLO
Många transportföretag installerar
vagnparkshanteringslösningar men använder
dem bara till att spåra fordon. De använder
aldrig funktionerna för att registrera, hantera
och utnyttja värdefulla fordons- och förardata.
Förutom att missa de möjligheter det erbjuder är
det ett allvarligt slöseri med resurser.

INGA MÅL OCH INGEN STRUKTUR
FÖR FÖRBÄTTRINGSPROGRAMMET
För att kunna uppnå resultat måste du ha mål. Det
räcker inte med att vara medveten om hur dina
förare presterar, det är lika viktigt att du vet hur
du vill att de ska utvecklas och när. Om du inleder
processen med oklara eller orealistiska mål blir det
omöjligt att mäta framgången.

VAD KAN DU GÖRA?
För att du ska kunna få ut så mycket värde som möjligt från en vagnparkshanteringslösning har vi skapat en
sjustegsplan som du kan använda till att implementera ett liknande program i ditt företag.

1

STEG ETT:
ANALYSERA DEN AKTUELLA
PRESTATIONEN

4

STEG TRE:
PRATA MED DINA FÖRARE
Det är lika viktigt att dina förare är med dig.

När du har tillgång till dina förardata tar

Du måste vara tydlig med att det här inte

du en ordentlig titt på dem. Titta på hur de

är ett system för att spionera på dem, för

presterar, både enskilt och som del av en

att upptäcka när de inte följer reglerna eller

grupp. Genom att göra det kan du förstå din

kontrollera allt de gör. I stället är det ett

utgångspunkt bättre.

system för att hjälpa dem göra färre fel när
de kör, öka deras säkerhet och minska deras

2

stress.

STEG TVÅ:
SÄTT UPP MÅL

Det är en bra idé att identiﬁera de förare som

När du vet var du står är det dags att

du tror gillar planen – ambitiösa förare som

välja ditt mål. Sätt upp de standarder

visar intresse för att uppnå sin fulla potential.

för bränsleförbrukning, fortkörning, hård

Det kommer alltid att ﬁnnas förare som är

styrning, hårda inbromsningar, övervarvning

ovilliga att göra saker på ett nytt sätt men att

och tomgångskörning du vill uppnå och ange

ha några förespråkare på din sida kan vara

ett datum för när du vill att alla förare ska

ett ovärderligt sätt att få dem att ändra sig.

följa de standarderna.

3

STEG TRE:
PRATA MED DINA
BESLUTSFATTARE
Du måste vara säker på att hela företaget
är med dig och vill uppnå och bibehålla
samma mål. Börja uppifrån: visa ledningen
hur de här förbättringarna kan minska
bränslekostnaderna, underhållskostnaderna
och risken för straﬀavgifter.

5

STEG FEM:
ERBJUD BELÖNINGAR
Ibland kan det vara tillräckligt att visa

7

STEG SJU:
IDENTIFIERA OCH HANTERA
PROBLEMFÖRARE

uppskattning för förarnas framsteg eller få

När du vet vilka förare som presterar sämre

dem att tävla med varandra för att få förare

än de andra kan du vidta åtgärder. Eftersom

intresserade av den här typen av program,

du vet vilka områden dina förare måste

men ibland kan du vilja stärka det ytterligare

förbättra kan du utbilda dem på ett mycket

genom att erbjuda mer uppenbara

mer målinriktat sätt och sätta upp personliga

incitament. Extra semesterdagar, bonus,

mål för dem som de måste uppfylla inom en

värdekuponger och fordonsuppgraderingar

angiven tidsperiod.

är några av de metoder du kan använda
för att få förarna att känna att den här

Med hjälp av enheter i förarhytten som PRO

förbättringen är värdefull för dem.

Driver Terminal kan du ge förarna feedback
på deras körstil och informera dem i realtid
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så att de kan använda sitt fordon på ett

STEG SEX:
DELA MED DIG AV RESULTATET

säkrare eller mer bränsleeﬀektivt sätt.

Tydlig information och feedback är mycket
viktigt för att se till att dina förare förblir
engagerade och motiverade. Om de tror
att du inte bryr dig kommer de snabbt att
förlora intresset för planen. Genom att
tillhandahålla information varje vecka eller
månad om resultatet för enskilda förare och
grupper kommer de att arbeta proaktivt
i stället för reaktivt när det gäller att prestera
bättre.
Beroende på vilken typ av grupp som du
har kan du dessutom överväga att skapa en
resultattabell som alla förare får tillgång till.
Det gör att du kan uppmuntra vänskaplig
konkurrens mellan förarna och understryka
hur viktigt det är att fokusera på målet.

Tydlig information
och feedback är
mycket viktigt för att
se till att dina förare
förblir engagerade
och motiverade
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