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59
Besvarelser i alt

Fuldførte besvarelser: 59
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Kun mindre påvirkning af aktiviteterne, men forskelle virksomhederne 
imellem. Overordnet ser den nærmeste fremtid relativt optimistisk ud. 

- I forbindelse med COVID-19 har 36% af respondenterne hjemsendt medarbejdere 

- 9% har afskediget medarbejdere

- 33% forventer at skulle ansætte nye medarbejdere indenfor de første 6 måneder efter restriktionerne 
hæves

Den interne godstransport i Danmark er overordnet set ikke blevet hårdt ramt af COVID-19 
nedlukningen, da dagligvareforsyningen, byggemarkeder, nethandel og byggeriet blandt andet har 
fortsat som hidtil under nedlukningen. Der er dog sket nogle store forandringer i transportmønstrene 
som følge af denne forandring, hvor hjemmeleverancer er steget markant mens leverancer til mindre 
butikker og restauranter er faldet drastisk. Dette har skabt muligheder for nogle vognmænd og 
udfordringer for andre. 

Det underliggende behov for godschauffører, som forstærkes af at den gennemsnitlige alder på 
godschauffører er høj, forventes således at være relativt upåvirket af nedlukningen. 33% af 
respondenterne forventer således at skulle ud og ansætte nye medarbejdere indenfor de kommende 6 
måneder. 

Dette stemmer overens med de samtaler vi har haft med aktører i branchen. 
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Sp. 1: Hvad beskriver bedst din virksomed
Besvaret: 59    Sprunget over: 0
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Sp. 2: Hvor er din virksomhed placeret
Besvaret: 59    Sprunget over: 0
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Sp. 3: Har du måtte hjemsende chauffører siden 12. marts pga. COVID-
19?
Besvaret: 59    Sprunget over: 0
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Sp. 4: Har du måtte afskedige chauffører siden 12. marts pga. COVID-
19?
Besvaret: 58    Sprunget over: 1
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Sp. 5: Hvor mange chauffører forventer du at skulle ansætte de første 
6 måneder efter Danmark lukker op igen?
Besvaret: 20    Sprunget over: 39*

*De 39 der har sprunget spørgsmålet over, er vognmænd der ikke 
påregner at ansætte chauffører indenfor 6 måneder. 
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Har du spørgsmål til mulighederne for at få ledige i beskæftigelse i 
transportbranchen i din Region?

Brian Larsen
Chefkonsulent, Job og Uddannelse
Region Hovedstaden og Sjælland
Telefon: 31 63 20 95
E-mail: brian.larsen@dekra.dk

Susanne Jensen-Iversen
Afdelingschef, Job og Uddannelse
Region Syddanmark, Fyn
Telefon: 31 63 20 40
E-mail: susanne.jensen-
iversen@dekra.dk

Julia Winkler
Afdelingschef, Job og Uddannelse
Region Midtjylland og Nordjylland
Telefon: 31 63 20 79
E-mail: julia.winkler@dekra.dk

Charlotte Corydon
Konsulent, Job og Uddannelse
Region Syddanmark, Sønderjylland
Telefon: 31 63 20 48
E-mail: charlotte.corydon@dekra.dk

Hvis du gerne vil drøfte de nyeste muligheder, for at skaffe ledige i beskæftigelse i transportbranchen, 
så er du mere en velkommen til at tage en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Vi har 
adgang til et omfattende virksomhedsnetværk i transportsektoren i hele landet, og har gennem det 
viden om de kvalifikationer der efterspørges for øjeblikket.  


