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Besvarelsesperiode: 6. maj 2020 – 13. maj 2020

36
Besvarelser i alt

Fuldførte besvarelser: 36
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Opbremsning, men forventning om genoptaget aktivitet

- I forbindelse med COVID-19 har 80% af respondenterne hjemsendt medarbejdere 

- 36% har afskediget medarbejdere

- 55% forventer at skulle ansætte nye medarbejdere indenfor de første 6 måneder efter restriktionerne 
hæves

Personbefordringsområdet er blevet hårdt ramt af den nuværende nedlukning, hvor kombinationen af 
grænselukning, fald i turisme, karantæne af svage borgere, skolelukning, fald i den offentlige trafik har 
medført et skarpt fald i efterspørgslen efter personbefordring på kort tid. 

Personbefordringen er imidlertid et område, hvor der er en underlæggende efterspørgsel, som 
forventes at komme tilbage til det tidligere aktivitetsniveau, i takt med at restriktionerne hæves. Således 
indikerer spørgeundersøgelsen også, at man i højere grad har gjort brug af hjemsendelse end 
afskedigelser, samt at 55% af respondenterne forventer at skulle ansætte nye medarbejdere når 
restriktionerne hæves. 

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: 34    Sprunget over: 2
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Sp. 2: Hvor er din virksomhed placeret
Besvaret: 36    Sprunget over: 0
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Sp. 3: Har du måtte hjemsende chauffører siden 12. marts pga. COVID-
19?
Besvaret: 35    Sprunget over: 1
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Sp. 4: Har du måtte afskedige chauffører siden 12. marts pga. COVID-
19?
Besvaret: 36    Sprunget over: 0
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Sp. 5: Hvor mange chauffører forventer du at skulle ansætte de første 
6 måneder efter Danmark lukker op igen?
Besvaret: 19    Sprunget over: 17*

*De 17 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.  


