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Forord 

Rapportens baggrund - KvaliNord-projektet 
Denne rapport giver et dyberegående indblik i, hvordan en række virksomheder i Region 
Nordjyllands godstransportsektor forholder sig til uddannelse og efteruddannelse af deres per-
sonale. Rapporten er en del af KvaliNord-projektet, gennemført ved CARMA, AAU, i sam-
arbejde med New Insight og Kompetence Kompagniet. KvaliNord-projektet har til formål 
at levere forskningsbaseret viden til opbygning og udvikling af de nyoprettede kompeten-
cecentre i lærende regioner under Undervisningsministeriet. Kompetencecentrenes opgave 
er at understøtte erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i forlængelse af Nyt 
AMU fra 2003 og den nyligt implementerede strukturreform.  

Med KvaliNord-projektet sættes der fokus på fire temaer med hver sin indgangsvinkel på 
kvalifikationsudvikling i Region Nordjylland: 

 

Kvalificeret afdækning af jobudvikling og kvalifikationsanvendelse på det 
nordjyske arbejdsmarked 

• Udvikling af metoder til beskrivelse af jobudviklinger med særligt fokus på 
ubalancer indenfor forskellige brancher og veldefinerede jobområder set i et 
kvalifikationsperspektiv. 

Kvalificering af nordjyske virksomheders efterspørgsel efter VEU 

• Udvikling af metoder til beskrivelse af grundlaget for virksomheders efter-
spørgsel efter VEU. 

Kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners udbud af VEU 

• Udvikling af metoder til beskrivelse af, hvorledes de nordjyske udbydere af 
VEU kan kvalificere deres udbud af VEU. 

Understøttelse af samarbejde og koordination mellem erhvervspolitiske, be-
skæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland 

• Udvikling af metoder til understøttelse af samarbejde og koordination af uddan-
nelsesindsatser mellem erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannel-
sespolitiske aktører i Nordjylland. 

 

Nærværende rapport knytter sig til tema 2 og har således efterspørgselssiden som omdrej-
ningspunkt. Den sigter mod udvikling af en egentlig forståelses- og analyseramme til virk-
somheders efterspørgsel af efteruddannelse. Rapporten er én af en række delrapporter, 
med hver sin branche som indgangsvinkel. Denne større øvelse er foretaget i to omgange. 

Første runde brancheanalyser blev foretaget omkring årsskiftet 2006-07. Der er udgivet 
rapporter, som dækker detailhandel, fødevareindustrien, elektronikbranchen, sten-, ler- og 
glasindustrien og social- og sundhedsområdet. Der er desuden lavet et statusnotat med 
opsamling af erfaringer fra første runder af brancheanalyser. 

Første runde fungerer i høj grad som intern læring i forhold til udvikling af et koncept til 
forståelse og beskrivelse af grundlaget for virksomheders efterspørgsel af efteruddannelse, 
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og har derfor til en vis grad en mere eksplorativ og induktiv tilgang til undersøgelsesfeltet. 
Derfor er rapporterne også i nogen udstrækning forskellige. Dette betyder dog ikke, at der 
til første runde ikke er arbejdet ud fra en teoretisk og begrebslig ramme. 

Anden runde af brancheanalyser er gennemført i efteråret 2007. Der gennemføres analyser 
af følgende brancher: Godstransport, rengøringsbranchen, hotel og restauration, entrepre-
nørbranchen samt dag- og døgninstitutionsområdet. 

Der er i øvrigt i sammenhæng med brancheanalyserne gennemført en række registeranaly-
ser med fokus på lønmodtagernes uddannelse og deltagelse i efteruddannelse. Registerana-
lyserne dækker følgende brancher: Detailhandel, elektronikbranchen, sten-, ler- og glasin-
dustrien, nærings- og nydelsesmiddelindustrien, rengøringsbranchen, hotelbranchen, SO-
SU-området, dag- og døgninstitutionsområdet, vognmandsbranchen og entreprenørbran-
chen. 

Der er udgivet andre mere generelle rapporter i forbindelse med KvaliNord-projektet. De 
kan ligesom de øvrige rapporter findes på projektets hjemmeside: www.socsci.aau.dk/ 
kvalinord under publikationer.   

En helhedsorienteret tilgang - Teoretisk og begrebslig ramme 
Der benyttes flere steder i rapporten en række begreber, som kræver yderligere afklaring. 
Den førnævnte hovedrapport afdækker og redegør for den mere begrebslige og teoretiske 
indgangsvinkel til undersøgelsen. Derud over skal der henvises til fire inspirationshæfter, 
der er udarbejdet som del af nærværende projekt.1

Meget kort skal det dog her nævnes, at der i undersøgelsen er benyttet, hvad man kan kal-
de en helhedsorienteret tilgang. Meget forsimplet betyder det, at vi vurderer, at der er en 
lang række faktorer, der kan have betydning for, hvordan virksomheder kan og bør kvali-
ficere deres efterspørgsel efter VEU. Derfor er det nødvendigt at undersøge emnet mere 
bredt. 

Det er naturligvis centralt at afdække og forstå virksomheds- og personaleledelsers indstil-
ling til den løbende kvalificering af personalet. Virksomhedsledelsen kan give indblik i, 
hvordan og hvorfor VEU planlægges og benyttes, som det gør på den pågældende virk-
somhed. Virksomhedsledelser har i princippet noget nær fuld handlefrihed, når det kom-
mer til kvalificering af personalet. I praksis træffer ledelser dog ikke deres beslutninger 
omkring kvalificeringen af personalet autonomt. Den enkelte virksomhed er influeret af en 
række interne og eksterne faktorer og rammebetingelser, som både skaber potentialer, men 
også sætter begrænsninger for dens brug af VEU. Virksomhedsledelsers udsagn kan give 
indblik i disse faktorer og rammebetingelser, men for at nå frem til en nuanceret og gyldig 
viden om emnet, er det nødvendigt at oparbejde en forståelse af branchen og dens udvik-
ling, ligesom det er nødvendigt at oparbejde en viden om og fra tillidsfolk og/eller medar-
bejdere på virksomhederne. 

Ovenstående pointe understreges yderligere af, at vi befinder os i en tid med fokus på in-
tensiveret konkurrence og globalisering samt med politiske målsætninger, der går i retning 

                                                 
1  Særligt skal henvises til hæfte to og hæfte tre, som henholdsvis omhandler ”Kvalificering af offentlige og 
private virksomheders efterspørgsel efter VEU” samt ”Grundlæggende metoder og værktøjer til afdækning 
af behov for VEU”. Hæfterne kan rekvireres ved henvendelse til CARMA, Aalborg Universitet 

http://www.socsci.aau.dk/%20kvalinord
http://www.socsci.aau.dk/%20kvalinord
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af en mere virksomhedsrettet og praksisnær kvalifikations- og kompetenceudvikling. Det 
er derfor også hensigtsmæssigt at interessere sig for de sammenhænge, der eksisterer mel-
lem efterspørgslen og udbudet af VEU. 

Rapportens indhold 
Denne rapport giver et indblik i kvalifikationsudvikling i forskellige dele af den undersøg-
te branche. Der fokuseres i rapporten mere bredt på en række karakteristika og tendenser 
der har relevans for kvalifikationsudvikling i branchen.  

Desuden kastes der, gennem fem dybdegående virksomhedsanalyser, lys over, hvordan en 
række forskellige virksomheder forholder sig til efteruddannelse af deres personale. Ved 
at kombinere de fem virksomhedsanalyser med et generelt billede af branchens karakteri-
stika, er det muligt at afdække faktorer med central betydning for den enkelte virksomheds 
planlægning og brug af uddannelse. Dette dybe ”spadestik” betyder dog omvendt sam-
menholdt med branchetilgangen, at det ud fra rapportens resultater ikke er muligt at udtale 
sig generelt om brugen af VEU. Rapporten skal altså ikke ses som et dækkende billede af 
branchen som helhed.  

Rapportens opbygning betyder, at der både er indsamlet data på brancheniveau og på virk-
somhedsniveau. Viden på brancheniveau er indhentet ved hjælp af eksisterende materiale i 
form af branche- og kvalifikationsanalyser. På virksomhedsniveau er der foretaget inter-
views med såvel ledelsen som medarbejdere.2 Inddragelsen af ledere og ansatte forventes 
at give et mere nuanceret og troværdigt billede af forholdene på den enkelte virksomhed. I 
en tid med politiske målsætninger orienteret mod en mere virksomhedsrettet og praksisnær 
kvalifikations- og kompetenceudvikling, er det nødvendigt med en større viden på virk-
somheds- og individniveau. Branchebetragtningen signalerer dog samtidig betydninger af 
overførbare kvalifikationer som VEU-sigtemål. 

I virksomhedsanalyserne fokuseres der primært på afdelinger, der har en stor andel af 
ufaglært eller faglært personale, da disse medarbejdergrupper er den primære målgruppe 
for kompetencecentrene. Virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen, er anonymise-
ret, og besøgene er foretaget i perioden efteråret 2007. Ved valget af virksomheder har 
afsættet været at opnå en geografisk spredning i virksomhedernes lokalisering. Rapporten 
inddrager således virksomheder forskelligt placeret i regionen. Samtidigt kan det nævnes, 
at cases så vidt muligt er udvalgt i samråd med virksomhedskonsulenter tilknyttet Kompe-
tencecenteret på AMU Nordjylland.  

Det er vanskeligt at vurdere, om casene kan ses som direkte repræsentative i forhold til 
den nordjyske delbranche såvel som generelt til branchen på landsplan Det er dog vurde-
ringen, at de dyberegående virksomhedsanalyser tegner et billede af nogle af de problema-
tikker, som virksomheder i branchen står overfor i forhold til brugen af VEU. Det er så-
danne perspektiver, der kan bidrage til en kvalificering af såvel uddannelsesinstitutioner-
nes udbud af VEU som virksomhedernes efterspørgsel efter samme.  

 

 

 
2  Eksempler på guides til virksomhedsinterviews kan ses i rapportens Appendiks 1 og Appendiks 2 





 

Kapitel 1. Introduktion til godstransportsektoren 

Generelle udviklingstendenser 

Transportarbejdet ved godstransport3 med danske lastbiler over 6 ton totalvægt lå i 2004 
på over 23 mia. tonkm4 mod godt 18 mia. i 1990. Mens der stort set har været jævn vækst 
for national transport har der navnlig i begyndelsen af 90’erne været større fremgang for 
international godstransport, der har udnyttet liberaliseringen af EU-markedet efter bortfald 
af kvoteordningen og indførelse af fri adgang til cabotagekørsel i medlemslandene. Gen-
nem de seneste 10 år har lidt over halvdelen af transportarbejdet med dansk lastbil været 
udført ved international transport. Målt efter den pålæssede godsmængde er national gods-
transport dog dominerende med omkring ni tiendedele af den fragtede godsmængde. 

Transportarbejdet ved national godstransport med dansk lastbil stagnerede i begyndelsen 
af 90’erne, bl.a. som følge af afmatningen inden for boligbyggeriet. Efter 1995 har der 
igen været jævn vækst frem til 2000, hvor transportarbejdet fladede ud omkring 11,0 mia. 
tonkm om året, bl.a. som konsekvens af den afdæmpede vækst i privatforbruget. 

Vognmændenes andel af transportarbejdet er øget siden 1990. Stigningen i transportarbej-
det i sidste halvdel af 90’erne har således stort set udelukkende fundet sted inden for 
vognmandskørsel, dvs. kørsel mod betaling, mens transportarbejdet ved firmakørsel, dvs. 
kørsel for egen regning, har været vigende siden 1990. I 2004 udførte vognmandsvirk-
somhederne 82 pct. af det samlede nationale transportarbejde med lastbiler mod 73 pct. i 
1990. 

En større del af transporterne sker nu med vogntog. I 2004 blev 71 pct. af godset fragtet 
med vogntog mod 58 pct. i 1990. Hvor der tidligere især kørtes med påhængsvogntog, er 
sættevognstog nu lige så hyppige. 

Den gennemsnitlige turlængde har været stigende, bl.a. som følge af den øgede specialise-
ring og centralisering af produktionen. Den gennemsnitlige turlængde ved kørsel med læs 
var på 81 km i 2004 mod 56 km i 1990. 

I 2004 var der farligt gods på 4 pct. af turene med læs. Der blev i alt pålæsset 10 mio. ton 
farligt gods, svarende til 5 pct. af det samlede gods i national transport. Det farlige gods 
bestod typisk af brandfarlige, flydende stoffer, såsom benzin mv., der i 2004 udgjorde 84 
pct. af det farlige gods. 

Transportarbejdet ved international vejgodstransport med danske lastbiler har svinget mel-
lem 11 og 13 mia. tonkm i de seneste år. I 2000 toppede det med 13 mia. tonkm, faldt der-
på til godt 11 mia. i 2001, hvorefter det igen har været stigende. 

Transportsektorens beskæftigelse 
I 2003 var der 12.100 arbejdssteder med transport som hovedaktivitet. Disse arbejdssteder 
beskæftigede 132.200 personer, svarende til 5 pct. af den samlede beskæftigelse. 58 pct. af 

                                                 
3  Her refereret fra Transport 2005 udgivet af Danmarks Statistik i samarbejde med Transport- og Energi-
ministeriet 
4  Transportarbejdet, der måles i tonkm, er et udtryk for transportaktiviteten, der tager hensyn til såvel 
godsmængde som turens længde. 
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de beskæftigede inden for transportsektoren arbejdede ved landtransport, 25 pct. ved hjæl-
pevirksomhed for transport, 9 pct. ved skibsfart og 8 pct. ved luftfart. 

Transportsektoren beskæftigede i 2003 gennemsnitligt 11 personer pr. arbejdssted. Land-
transport og hjælpevirksomhed mv. havde relativt små arbejdssteder med gennemsnitligt 8 
og 15 personer pr. arbejdssted, mens skibsfart og lufttransport havde forholdsvis store ar-
bejdssteder med gennemsnitligt hhv. 32 og 99 beskæftigede pr. arbejdssted. 

Transportsektoren er generelt domineret af små virksomheder. 62 pct. af arbejdsstederne 
havde således under 5 beskæftigede, 17 pct. 5-9 beskæftigede og 20 pct. 10 eller flere be-
skæftigede i 2003. Kun 1 pct. af arbejdsstederne inden for transport havde 100 eller flere 
beskæftigede. 

Strategi for udviklingen i vejtransport5

Regeringen udgav i april 2007 en analyserapport om vejtransportbranchen i Danmark. 
Formålet med rapporten var at vurdere vejgodstransporterhvervets aktuelle situation samt 
at afdække erhvervets udfordringer i de kommende år. Hovedkonklusionerne var som føl-
ger: 

 

Det danske vejgodstransporterhverv klarer sig ganske godt i internationale 
sammenligninger. Produktiviteten inden for vejgodstransport – målt ved vær-
ditilvækst pr. ansat – er fulgt med udviklingen i andre erhverv. 

En nærmere analyse af erhvervets produktion og værdiskabelse viser, at der er 
tale om en relativ stor produktionsvækst for speditionsbranchen, mens vogn-
mændenes vækst er svagere. Generelt har produktionsudviklingen målt i tonki-
lometer fulgt den danske udvikling i BNP i perioden siden 1980. 

Der er tale om voksende beskæftigelse indenfor spedition, mens beskæftigel-
sen på chaufførområdet er mere stabil. Lønniveauet i erhvervet er højt sam-
menlignet med udlandet. 

Det er tegn på en betydelig konkurrence blandt vognmandsvirksomhederne. 
Konkurrencestyrelsen finder ikke tegn på konkurrenceproblemer for hverken 
vognmandsvirksomhederne eller spedition. 

Der er sket en betydelig teknologisk udvikling i lastbilerne med henblik på at 
reducere miljøgener og forbedre trafiksikkerheden. Dette skal bl.a. ses i lyset 
af EU-krav. Innovationen i erhvervet inden for processer, produktion og orga-
nisation vurderes til at nå et lidt lavere niveau end i andre brancher. 

Vejtransporterhvervet har et meget tæt samspil med en række andre erhverv. 
Samspillet med andre transportformer kunne dog være mere udviklet. 

Den offentlige regulering af vejgodstransporterhvervet er moderat. Dog er 
sanktionerne for lovovertrædelser af færdselslovgivning i Danmark væsentlig 
højere end i vore nabolande. Justitsministeriet har dog gennemført en række 
lempelser på sanktioner i forbindelse med køre- og hviletidsreglerne.  

 
5  Her refereret fra Vejgodsstrategi, et udkast udsendt af Transport- og Energiministeriet i juni 2007 
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Beskatningsforholdene i de enkelte lande påvirker ikke vognmændenes inter-
nationale konkurrenceevne, men til gengæld kan skatte- og afgiftsforhold for-
rykke konkurrencen mellem transportformerne. 

 

Analyserapporten opstiller en række centrale udfordringer for erhvervet:  

• Pres på infrastrukturen 
• Tab af markedsandele og udflagning 
• Forbedre produktiviteten blandt små vognmænd 
• Sikre at flere nystartede vognmænd kommer ind i solide vækstforløb 
• Potentielle produktivitetsgevinster ved introduktion af modulvogntog 
• Udvide rekrutteringsgrundlaget for transportbranchen 
• Modvirke for tidlig tilbagetrækning fra erhvervet 
• Anvendelse af ny teknologi 
• Samspillet med andre transportformer 
• Balance mellem sanktioner overfor køre- og hviletidsreglerne og hensynet til 

færdselssikkerheden 
• Overholdelse af regler om dyrevelfærd 

 

Udfordringerne fordrer initiativer, der på den ene side sigter mod at justere og videreud-
vikle erhvervets rammevilkår, og på den anden side stiller krav til erhvervet om omstil-
lingsparathed, innovation og ledelsesmæssig udvikling. 

Godstransport blev tidligere betragtet som en relativt simpel serviceydelse, hvor det pri-
mært handlede om at transportere varer fra punkt A til punkt B. De større virksomheder 
udførte i stort omfang egne transporter, mens det professionelle transporterhverv primært 
fungerede som supplement hertil eller betjente mindre virksomheder, der ikke rådede over 
egen transportafdeling. 

I takt med den øgede internationalisering og krav om omkostningsbevidsthed i erhvervsli-
vet har et stigende antal erhvervsvirksomheder inddraget logistik og transportstyring som 
et middel til at forbedre konkurrence- og indtjeningsevnen. Øget brug af underleverandø-
rer, der ofte er lokaliseret langt væk fra moderselskabet stiller krav til præcision og opti-
mering forsyningskæderne. 

I dag efterspørges helhedsorienterede løsninger, da globaliseringen og øget omkostnings-
bevidsthed i erhvervslivet har medført et øget fokus på optimering af både de interne og 
eksterne funktioner i forsyningskæden. Mange virksomheder har som konsekvens heraf 
inddraget logistik og transportstyring som et middel til at forbedre konkurrence- og indtje-
ningsevnen. 

Transport- og logistikydelser kan kortlægges som: 

• den fysiske transport samt drifts- og lagerstyring, der skaber mulighed for reduce-
rede kapitalbindinger i varelagre. Elementerne pakning og emballering indgår også 
i den videre distribution af produkterne. 

• design, styring og udvikling af transportkøbers transport og logistikprocesser. Det-
te indebærer en helhedsbetragtning på produktionen og distributionen, over trans-
portør, videre til lagerfunktionen og frem til slutbrugerne. 



Axel Neubert 

 

12 Godstransport i Nordjylland – dækkede og udækkede kvalifikationsbehov 

• dokumentation af transporten, herunder overvågning af produkternes vej i forsy-
ningskæden, f.eks. track and trace samt dokumentmæssige krav i forbindelse med 
miljømæssige og sociale forhold. Derudover dokumenthåndteringen i forhold til de 
deltagende parter samt offentlige myndigheder. 

• den IT-mæssige sammenkobling af aktiviteterne i transport- og logistiksystemet, 
hvor opsamlingen af data anvendes til den fortsatte udvikling af effektivisering. 

Fremtidens transport- og logistikudfordringer stiller krav om tværgående kompetencer og 
ydelser. De fremtidige krav til transporterhvervet vil være fortsatte krav om just in time, 
da virksomhederne har optimeret deres forsyningskæder med mindskelse af lagre som 
følge. Forudsætningen for at virksomhederne kan optimere deres forsyningskæder er et 
transportsystem som kan sikre og leve op til just in time princippet, det handler med andre 
ord om at have et globalt leverandørnetværk. 

De fremtidige krav til transport- og logistikerhvervet: 

• Kendskab til prisstruktur og kvalitetsniveau på transport og logistikmarkedet. Der-
ved kan de billigst mulige fysiske ydelser ved et givet kvalitetsniveau indhentes 
som f.eks. transport og oplagring. 

• Udnyttelse af skalafordele for de forskellige transportformer, så der ud over virk-
somhedsøkonomisk holdbare løsninger også bliver tale om miljømæssige trans-
portløsninger. 

• Give kvalificerede bud på hvordan transporterhvervet kan understøtte transportkø-
bers daglige operation og strategiske udviklingsprocesser. 

• En tæt integration mellem kundens og transportkøbers værdikæde, hvor IT udnyt-
tes som en nøglefaktor. 

• Transportkøber betaler en konkurrencedygtig pris for den samlede transport- og 
logistikydelse. Flere transportvirksomheder og transportkøbere vil gå sammen om 
udvikling af et benchmarksystem. Best practice vil være udgangspunktet for læ-
ring. 

• Større åbenhed om transport- og logistikomkostningernes betydning gennem fælles 
adgang til kalkulationer og regnskaber. 

Rekruttering, uddannelse og fastholdelse 
Vejgodserhvervet er kendetegnet ved hovedsageligt at beskæftige mænd, ca. 90 pct. af de 
beskæftigede er mænd. Yderligere beskæftiger erhvervet forholdsvis få nydanskere i for-
hold til samfundet som helhed. Knap 3 pct. af de beskæftigede i erhvervet er nydanskere, 
mens det gælder 6 pct. for hele arbejdsstyrken. 

Vejgodserhvervets alderssammensætning viser, at vejgodserhvervet beskæftiger en større 
andel af 30-49-årige end økonomien generelt, mens erhvervet beskæftiger en mindre andel 
ældre medarbejdere samt helt unge under 25 år. Samtidig med, at vejgodserhvervet be-
skæftiger en stor andel af medarbejdere i aldersgruppen 30-49, kan der konstateres en ten-
dens til, at medarbejderne trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end beskæfti-
gede i andre erhverv. En forholdsvis stor andel af de beskæftigede i erhvervet går således 
på pension inden de er fyldt 60 år. Yderligere er vejgodserhvervets medarbejdere kende-
tegnet ved at have et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet for økonomien samlet 
set. 55 pct. af de beskæftigede i vejgodserhvervet har grundskolen som højest fuldførte 
uddannelse, mens 3 pct. har en videregående uddannelse. 
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En årsag til den høje andel af ufaglærte i erhvervet kan være, at der stort set ikke er forskel 
på lønnen for ufaglærte og faglærte chauffører. Dette kan indikere, at erhvervet vægter 
uformelle personlige kompetencer højere end formelle kompetencer. Den årlige lønind-
komst for ufaglærte chauffører er relativ høj sammenlignet med ufaglærte i andre erhverv, 
mens den årlige lønindkomst for chauffører med en erhvervsfaglig uddannelse ligger tæt 
ved gennemsnittet for faglærte i andre erhverv. 

Det må konstateres, at lasttransporternes image til tider har et negativt præg. Lastbiltrans-
porter forbindes ofte med forurening, støj, trafikuheld og trængsel på vejnettet. Netop på 
grund af images negative præg kan det være svært at rekruttere medarbejdere. Overordnet 
set kan det konstateres, at vejgodserhvervets medarbejderes alders- og uddannelsesmæssi-
ge sammensætning på sigt kan udgøre en strukturel udfordring for erhvervet. Med det nu-
værende rekrutteringsmønster samt erhvervets nuværende image vil vejgodserhvervet, alt 
andet lige, få svært ved at tiltrække arbejdskraft. Det samme gør sig gældende i forhold til 
vejgodserhvervets alderssammensætning, idet det på grund af de små årgange bliver færre 
i aldersgruppen 30-49 år.  

Mindre ungdomsårgange i de kommende år medfører voksende konkurrence om at til-
trække arbejdskraft. Erhvervet står med en udfordring i form af at udvide medarbejderre-
krutteringen til persongrupper, som erhvervet traditionelt har haft svært ved at tiltrække. 
Der skønnes at eksistere et potentiale blandt kvinder og personer med anden etnisk oprin-
delse end dansk. Disse grupper er i dag svagt repræsenteret i erhvervet.  

Nogle skøn fra erhvervet viser, at der mangler i dag op mod 6.000 chauffører. Manglen 
kan til dels forklares med, at den økonomiske højkonjunktur har medført en øget efter-
spørgsel efter arbejdskraft. Desuden giver erhvervet udtryk for, at branchens rammevilkår 
og image også har betydning. En række samfundstendenser kan på sigt vanskeliggøre re-
krutteringssituationen yderligere. Det er sværere at finde egnet arbejdskraft, hvilket bevir-
ker, at rekrutteringsprocessen bliver længere og mere omkostningstung. Derfor stiller 
virksomhederne færre kvalifikationskrav til nye medarbejdere end tidligere.  

Rekrutteringssituationen nødvendiggør i nogen grad et anderledes rekrutteringsmønster, 
end der er tradition for i vejgodserhvervet, hvor man primært anvender anbefalinger fra 
ansatte, uopfordrende ansøgninger, egne hjemmesider, fagblade samt rekruttering fra kon-
kurrerende virksomheder. 

Der ses en tendens til, at almene og personlige (reelle) kompetencer vægtes højere end de 
faglige (formelle) kompetencer, dog er det naturligvis en forudsætning, at f.eks. chauffø-
rerne har stort kørekort. De efterspurgte faglige kompetencer, afhænger af typen af trans-
portvirksomhed. Der stilles generelt set ikke krav om en gennemført faglig uddannelse 
som chauffør.  

Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) oplyser, at vejgodstransportområdet henter 
langt den største del af sin kompetenceudvikling via de offentlige uddannelsessystemer. 
Således har der de senere år deltaget mere end 30.000 godschauffører på kurser i AMU, 
heraf alene mere end 2.000 på AMU’s grundlæggende chaufføruddannelse. Også er-
hvervsuddannelsesområdet (EUD) bidrager til kompetenceudviklingen af erhvervet, idet 
der de senere år er blevet uddannet mellem 400 og 600 faglærte godschauffører.  

Det skønnes således, at AMU og EUD står for mere end halvdelen af den nyrekruttering, 
der sker til vejgodsområdet. Disse nye chauffører er rekrutteret med en uddannelse, der 
lægger vægt på de egentlige chaufførkvalifikationer og ikke kun kørekort. 
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Samlet set skønnes det, at vejgodsområdet benytter uddannelser og kompetenceudvikling 
for mellem 200 og 250 mio. kr. om året gennem de offentlige uddannelsessystemer. 
Transportområdet er således den tredjestørste bruger af AMU-systemet, når der regnes i 
deltagerantal, men størst eller næststørst, når der regnes i anvendte ressourcer, oplyser 
TUR. 

Den kompetence, der ser ud at blive vægtet højest, er evnen til at tale dansk. Derimod stil-
ler virksomhederne ikke krav om, at deres chauffører kan skrive dansk. Medarbejdere, der 
ikke kan læse og skrive, varetager opgaver, der kun kræver ringe eller ingen skriftlig do-
kumentation. Dette vidner om, at også læsesvage ufaglærte kan opnå beskæftigelse inden 
for vejgodserhvervet, såfremt de kan efterleve virksomhedernes krav til almene og person-
lige kompetencer. Foruden evnen til at tale dansk, så værdsættes kvalitetsbevidste og ser-
vicemindede medarbejdere højt. 

Virksomhederne har et positivt indtryk af den 3-årige chaufføruddannelse og vurderer, at 
den matcher virksomhedernes behov. Virksomhederne oplever dog følgende barrierer for 
at uddanne flere chauffører: 

• Det forhold at eleverne ikke må køre alene gør, at virksomhederne opfatter elever-
ne som en omkostning mere end en gevinst. 

• Manglende tradition for uddannelse af elever. 
• Omkostninger (arbejdstid) ved at få oprettet og godkendt virksomheden til at have 

elevpladser, samt løbende oplæringsomkostninger. Selv når det administrative er 
på plads og efter at have haft flere elever, er det forbundet med omkostninger for 
virksomhederne at have elever. 

TUR betegner dog den første barriere som en myte, idet chaufførlærlinge gerne må køre 
alene, når de har erhvervet kørekort. Partnerne i TUR har desuden ud fra konkrete regn-
skabsoplysninger i en række virksomheder gennemført beregninger af omkostninger og 
indtægter ved at have lærlinge, og det er ikke lykkedes at påvise, at uddannelse af lærlinge 
påfører virksomhederne et tab. Beregningerne er lagt frem på TUR’s hjemmeside 
www.tur.dk.  

Der er dog ifølge strategioplægget en tendens til, at en del virksomheder finder intern op-
læring i virksomheden vigtig og mener, at det er billigere at ansætte en ufaglært, der efter 
f.eks. tre ugers oplæring kan køre produktivt, end det er at indgå et elevforløb på 1½ år 
uden særlig produktivitet.  

Der gives udtryk for, at uddannede chauffører kan varetage flere forskellige former for 
arbejdsopgaver, hvorved deres arbejdskraft bliver mere fleksibel. Virksomhederne ser en 
vis fornuft i at opgradere kommende chaufførers kompetencer, men vil ikke stille det som 
krav for ansættelse. 

Yderligere er der en tendens til, at yngre personer med interesse for chaufførerhvervet 
gerne vil uddanne sig til chauffører, hvilket eventuelt kan have betydning for rekrutte-
ringsprocessen. 

Det er et lovmæssigt krav, at de lastbilschauffører, der ikke er fyldt 21 år, skal have gen-
nemført en særlig uddannelse, der fører til udstedelse af hvidt kvalifikationsbevis. Kvalifi-
kationsbeviset er befordrende for trafiksikkerheden ved anvendelse af unge chauffører. 
EU’s uddannelsesdirektiv træder i kraft pr. 10. september 2009 for så vidt angår lastbil-
chauffører. Ordningen vedrørende hvidt kvalifikationsbevis ophører derved. Direktivet 
fastslår, at chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport, ud over kørekortet skal 

http://www.tur.dk/
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være i besiddelse af grundlæggende kvalifikationer. Konkret vil det betyde, at de personer, 
der efter d. 9. september 2009 erhverver sig et kørekort til køretøjskategori C (lastbil), skal 
have deltaget i en grunduddannelse på et godkendt uddannelsescenter for at blive god-
kendt til at udføre erhvervsmæssig kørsel. 

EU's uddannelsesdirektiv får også betydning for efteruddannelse af chauffører, idet direk-
tivet fastslår, at chauffører skal gennemføre en efteruddannelse af mindst 35 timers varig-
hed hver femte år. Der er lagt særlig vægt på færdselssikkerhed og brændstofforbrug. Ud-
dannelsesdirektivet kan derfor være med til at sikre, at erhvervets miljø- og sikkerheds-
mæssige problemer reduceres. Samtidig sikrer implementeringen af direktivet ensartede 
uddannelseskrav til chauffører i hele EU, hvilket understøtter den fair konkurrence virk-
somhederne i mellem samtidig med at der ikke gås på kompromis med miljø og sikker-
hedsmæssige hensyn. 

Efteruddannelse anvendes ofte i forbindelse med nedgangsperioder, idet alternativet er 
midlertidig afskedigelse med risiko for, at medarbejderne finder anden beskæftigelse, in-
den det er muligt at genansætte medarbejderen på virksomheden.  

Erhvervet påpeger, at nogle af de eksisterende vilkår for erhvervet forringer effekten af 
deres fastholdelsesinitiativer. Ifølge virksomhederne drejer det sig bl.a. om risikoen for 
høje bøder, køre- og hviletidsbestemmelsernes begrænsninger på at oparbejde en høj løn 
(arbejde mange timer), lave timelønninger, særligt i forhold til bygge- og anlægsbranchen 
samt erhvervets dårlige image. 

Det er desuden et stort problem for branchen, at en forholdsvist stor andel af de beskæfti-
gede i vognmandsbranchen går på førtidspension inden de fylder 60 år sammenlignet med 
andre brancher. Baggrunden for den tidlige tilbagetrækning skal for en dels vedkommende 
ses i helbredsmæssige problemer. Det er derfor af stor betydning, at branchen er bevidst 
om denne problemstilling og aktivt prøver at modvirke denne tendens – eksempelvis gen-
nem kampagner som Sund og tryg på hjul. 

Udviklingen i den nordjyske region 
I rapporten Motorveje i Nordjylland, fase 3, transportanalyse 2004 konkluderes, at udvik-
lingen i vejgodstransportarbejdet i det daværende Nordjyllands Amt har udviklet sig mere 
positivt end på landsplan. Vejgodstransportarbejdet internt, til og fra Nordjyllands Amt 
har oplevet en vækst på 41 % fra 1993 til 2002, hvilket kan sammenholdes med en vækst 
på ”kun” 26 % i dansk national vejgodstransport i samme periode. Nordjyllands Amt skil-
ler sig også ud ved at have en relativ stærkere udvikling i transportarbejdet i forhold til 
den økonomiske udvikling end de to amter, som Nordjyllands Amt sammenlignes med 
(Vejle og Fyn). 

I rapporten konkluderes yderligere, at den samlede beskæftigelse i transportbranchen i 
perioden 1993-2002 er steget mere i Nordjyllands Amt end på landsplan. Af denne stig-
ning står motorvejskommunerne mod Hirtshals for langt størstedelen af væksten. Kom-
munerne på denne strækning, Brønderslev, Hjørring og Hirtshals, har alle oplevet øget 
beskæftigelse i transportbranchen. Motorvejskommunerne mod Frederikshavn har der-
imod samlet set oplevet et markant fald, hvilket alene skyldes fald i Frederikshavn Kom-
mune. Sæby og Dronninglund Kommuner har således begge haft en positiv udvikling i 
beskæftigelsen i transportbranchen. 
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Det tidligere nordjyske amtsråd opstillede i Regionplan 2005 en række mål for transport-
udviklingen: 

Sikring af de bedst mulige rejseforhold for passagerer og varer på færgeforbindelserne til 
Norge og Sverige 

• Styrkelse af de fire regionale havne som konkurrencedygtige inden for færgefart, 
gods og fiskeri 

• Udvikling af transportkorridoren Nordic Link 
• Sikring af Aalborg lufthavn med gode adgangsforhold for både individuel og kol-

lektiv trafik og med mange forbindelser nationalt og internationalt 
• Fastholdelse af en regional godsbaneterminal i Aalborg og banegodsbetjening i 

Vendsyssel 

Denne målsætning var dog ikke suppleret af analyser af eller prognoser for beskæftigelse 
eller uddannelsesbehov i transportsektoren. 

Den regionale HTS-repræsentant fremhæver, at med hensyn til kapaciteten af fjordforbin-
delsen omkring Aalborg er det påtrængende nødvendigt, at få etableret 3. limfjordsforbin-
delse. Allerede nu er der stigende trængselsproblemer, og med den voksende transit, der 
over de næste 20 år vil vokse med omkring 70 %, vil problemerne bare blive en lang øget 
trængsel, med deraf afledte stærkt øgede trængselsproblemer, der også vil mindske frem-
kommeligheden i Aalborg centrum. Der er også behov for opgradering af Hanstholm-
Skive-Herning-vejen(rute 36/34), så denne vil kunne aftage de kommende modulvogntog. 
Desuden efterlyses gennemførelse af en række bygennemfarter på bl.a. ruten Thisted-
Aalborg. 

HTS-A har i Regionale hovedtal for servicesektoren 2006 oplyst, at i transportsektoren i 
Nordjylland er 46 % af de beskæftigede ufaglærte, mens 45 % har en erhvervsfaglig ud-
dannelse. De øvrige 9 % har en længerevarende uddannelse. Rapporten konkluderer, at 
kravene til den enkelte medarbejders kundskaber vokser, uanset om fokus rettes mod 
transport og logistik, forretningsservice, detailhandel eller andre dele af servicesektoren. 
Det gælder både regne-, læse- og sprogkundskaber, men også personlige egenskaber som 
f.eks. evnen til at lære, evnen til at omstille sig på arbejdspladsen, evnen til at kommunike-
re med kolleger og kunder etc. 

Generelt må der forventes stigende krav til uddannelsesniveauet inden for det brede spek-
trum af brancher, som servicesektoren dækker over. Det stiller krav til en stadig tættere 
dialog og samarbejde mellem arbejdsmarkedet, lokale erhvervsskoler, almene og er-
hvervsgymnasier, voksenuddannelsescentre m.v. Mange ansatte stilles med kort varsel 
over for helt nye krav til f.eks. læse- eller stavekundskaber på grund af den teknologiske 
udvikling og ændrede arbejdsformer. 

Region Nord har i Arbejdsmarkedsoverblik - Overblik over arbejdsmarkedet 2. halvår 
2007 i Nordjylland konstateret, at en række områder er karakteriseret ved en tværgående 
strukturel mangel på arbejdskraft. På transportområdet gælder det godschauffører og taxi-
chauffører. Det fremgår af analysen, at der i 2006 på transportområdet var beskæftiget 
9.658 personer. I 2007 er der en forventning om 9.871 beskæftigede stigende til 10.038 i 
2008. 

Om udviklingen i den nordjyske region i øvrigt henvises til KvaliNord-rapporten Regi-
sterbaseret brancheanalyse af Den Nordjyske Vognmandsbranche for perioden 1980-2004 
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- fokus på lønmodtagernes uddannelse og deltagelse i efteruddannelse. Fra konklusionen 
kan fremhæves: 

Branchen er en mindre branche i nordjyske sammenhænge, da virksomhederne 
i branchen kun udgør omkring 2,5 % af det samlede antal virksomheder. Bran-
chens virksomheder beskæftiger omkring 1,6 % af den samlede arbejdsstyrke i 
den nordjyske region. Dette antyder, at vognmandsbranchen består af mange 
små virksomheder, som ligger under den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse 
i den nordjyske region. 

Vognmandsbranchen består primært af virksomheder med 1-9 årsværk, dog er 
der en stigning i antallet af virksomheder med 10-49 årsværk. Dette er årsagen 
til, at antallet af ansatte er stabilt og ligefrem stigende i perioder, trods det at 
virksomhedsantallet falder gennem hele undersøgelsesperioden. Det er pri-
mært virksomheder med 1-9 årsværk, der forsvinder. Der ses altså en tendens 
mod koncentrering af arbejdskraften på større enheder i branchen. Frem til år-
tusindskiftet viser analysen, at beskæftigelsen stiger (antal årsværk), herefter 
ser vi tegn på stagnation. 

Et særkende ved vognmandsbranchen er, at det er en mandsdomineret bran-
che. Samtidig er vognmandsbranchen kendetegnet ved en aldrende arbejds-
styrke. Gennemsnitsalderen stiger fra 34 år i 1980 til 41½ år i 2004. (…) Dette 
kunne på sigt føre til en forgubning og voldsomme rekrutteringsproblemer.  

Vognmandsbranchen er en af de få brancher, hvor der ikke kan identificeres et 
fald i antallet af beskæftigelsesmuligheder for ansatte med grundskolebag-
grund. Dog viser analysen en øget fokusering på fagligt uddannede ansatte i 
form af en øgning i antallet af ansatte med en erhvervsfaglig uddannelsesbag-
grund.  

Brugen af efteruddannelse i branchen stiger fra en deltagelsesandel på 6 % i 
begyndelsen af undersøgelsesperioden til 14 % i 2004, hvilket er en relativt 
stor fremgang, omvendt bliver den gennemsnitlige længde af efteruddannel-
seskurserne lidt kortere. Så efteruddannelsen bliver i et vist omfang omfordelt 
til flere ansatte. Det kan dog ikke forklare hele fremgangen. Flere faktorer har 
indflydelse på sandsynligheden for at deltage i efteruddannelse. Chancerne 
forbedres, hvis den ansatte er mand, erhvervsfagligt uddannet, yngre eller ny-
ansat. Specielt i forbindelse med den sidste kategori tyder analysen på, at ef-
teruddannelse fungerer som indslusningsredskab.   

Formanden for Transportgruppen i 3F Aalborg oplyser, at ledigheden blandt godschauffø-
rer aktuelt er den laveste i de seneste 10-15 år. Og det er ikke let at motivere til branche-
skift for folk fra andre brancher. Hvor det har været muligt at skabe tilgang af nye chauf-
fører til persontransport - ikke mindst blandt kvinder - er det samme ikke tilfældet på 
godstransportområdet. Det skyldes dels udsigten til en markant lønnedgang, hvis man 
kommer fra f.eks. industrien, dels branchens lidt belastede image og de ofte ubekvemme 
arbejdstider. Heller ikke lærlingevejen er en effektiv fødekanal, idet vognmændene ikke er 
voldsomt interesserede i at indgå lærlingekontrakter. Voksenlærlingeforløb har man haft 
en vis succes med inden for persontransport, men ikke på godsområdet. 

Med hensyn til den nye overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfond, så afventes dens 
kommende resultater foreløbig med positiv forventning, men også en vis skepsis i 3F Aal-
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borg. Frygten er, at pengene indgår i en central fond fjernt fra den enkelte vognmand. At 
fondsmidlerne hovedsageligt bliver til gavn for de større virksomheder. Der kommer til at 
påhvile de lokale organisationer et stort ansvar for at få disse intentioner ført ud i livet - 
ikke mindst i form af at motivere chaufførerne til at få brugt deres penge til noget relevant 
uddannelse. Der er godt nok en bestemmelse om, at i virksomheder, der har en tillidsre-
præsentant, kan fondsmidlerne administreres og anvendes direkte af virksomheden. Men 
problemet er, at mange transportvirksomheder ikke har en tillidsrepræsentant. 

Den regionale HTS-repræsentant understreger, at transportbranchen står i samme situatio-
nen som andre brancher i regionen: En general mangel på folk og især en stadig voksende 
mangel på veluddannede folk. Selvom antallet af faguddannede transportfolk er stigende, 
så er det det ikke nok til på sigt at sikre den nødvendige rekruttering til branchen. Så man-
gel på kvalificerede folk og de deraf afledte behov for opkvalificering gennem efteruddan-
nelse gør udfordringerne for branchen store - og disse udfordringer vil vokse. 
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Virksomhed A 
Virksomhed A er - målt i forhold til branchens struktur i regionen - en mellemstor og me-
get specialiseret virksomhed i godstransportsektoren. Analysen af virksomheden bygger 
på et besøg i virksomheden omfattende en rundvisning samt interview med direktøren, der 
har overtaget virksomheden efter sin far, som etablerede den.  Desuden er tillidsrepræsen-
tanten, som arbejder som ”garagemand”, blevet interviewet. Virksomhedsbesøget fandt 
sted i september 2007. 

Virksomheden og dens eksterne betingelser 
Virksomheden er en 2. generations transportvirksomhed, som nu er et aktieselskab. Det 
var tidligere en ren transportvirksomhed, som den nuværende direktør har overtaget efter 
sin far. Det er i dag en stærkt specialiseret transportvirksomhed, idet man har indgået et 
tæt samarbejde med tre stålkonstruktionsvirksomheder og udfører både transport af stål-
moduler til industri og landbrug samt montage af dem på byggepladsen. Denne del af pro-
duktionen foregår især i Norge og Sverige. Andre stålprodukter transporteres til Tyskland.  
Desuden har man ren transport af råstål til Polen med stålkonstruktioner som returtrans-
port. 

Virksomheden har været gennem en voldsom ekspansion gennem de senere år med en 
flerdobbelt omsætningsstigning. Da der er tale om en meget specialiseret virksomhed, er 
der ikke voldsom konkurrence med andre virksomheder. Andre stålkonstruktionsvirksom-
heder har tilsvarende egne montageafdelinger, men alle har rigeligt at lave. Der skal dog 
fortsat arbejdes med logistik og leveringssikkerhed for at kunne levere varen til den rigtige 
pris, idet de lange transporter er en betydelig omkostning. 

Virksomheden har lavsæson i vinterhalvåret, hvor byggearbejder er vanskelige at gennem-
føre. I Sverige har man dog udviklet teknikker, som gør det lettere at gennemføre bygge-
projekter i vintermånederne. 

Organisation og arbejdsdeling 
Virksomheden har 25 ansatte, heraf 5 administrative medarbejdere. Den har 13 biler, 
hvoraf de 10 er med kran. De kranmonterede udfører montage på byggepladserne, mens 
de tre uden kraner fragter stålkonstruktioner til stedet. 

På grund af kombinationen af transport og montage, er alle chauffører på de kranmontere-
de biler enten smede eller maskinarbejdere. De er af sted fra mandag til fredag og overnat-
ter i bilerne på byggepladser i Norge eller Sverige. De tre øvrige biler køres af chauffører, 
og man har en chaufførlærling. 

Nyansatte montører kører med som anden mand og læres op af en mere erfaren montør. 
De må erhverve kørekort til godstransport på AMU, hvis de ikke allerede har det. 
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Personaleanvendelse og -planlægning 
Udover de nødvendige faglige færdigheder som smede eller maskinarbejdere efterspørges 
selvstændighed og evne til at løse problemer. Dette er vigtigt, da montørerne går alene 
sammen med tømrere eller selvbyggere ude på byggepladsen og skal kunne tackle de tek-
niske problemer, som kan opstå under montagearbejdet. Der stilles ikke særlige krav til 
alder ved ansættelse. 

Der er helt fastdefinerede jobfunktioner i virksomheder. Der er derfor ikke tale om jobsti-
ger eller intern karriereudvikling. 

Man arbejder under chaufføroverenskomsten, som har faste lønsatser (normallønsoverens-
komst). Bestemmelsen om 5 kr. mere i timen til faglærte chauffører kommer til udbetaling 
hos samtlige, selv om de ikke er faglærte chauffører. Begrundelsen er, at de er mindst lige 
så dygtige som de faguddannede. Desuden er der indført forskellige tillæg, så lønnen for 
alle ligger en del over overenskomstsatserne. 

Der er ikke tale om en langsigtet og formuleret planlægningshorisont. Det skyldes de me-
get faste jobfunktioner og rutiner samt et helt stabilt marked for de meget specialiserede 
leverancer. Der er derfor tale om en meget enkel ”dagen-og-vejen-planlægning”, hvor 
tingene drøftes og aftales i al mindelighed. 

Personalepolitiske strategier 
Fastholdelse er en vigtig strategi i virksomheden, da det er meget vanskeligt at finde kvali-
ficerede og egnede medarbejdere til så specialiserede jobfunktioner. Man kæmper derfor 
for at opretholde den ”familiekultur”, som var typisk, da virksomheden var en mindre 
transportvirksomhed, men erkender, at det er blevet vanskeligere med den kraftige eks-
pansion. Men det er vurderingen, at det er lykkedes at etablere et godt samarbejdsklima og 
et behageligt arbejdsmiljø. 

Opfattelsen af gode samarbejdsrelationer bekræftes af tillidsrepræsentanten. De er helt 
uformelle og tingene ordnes ved en snak, når der er brug for det. Som tillidsrepræsentan-
ten citerer den tidligere ejer: Der er to krav til at arbejde her i virksomheden. Man skal 
passe sit arbejde. Og hvis man har lavet en fejl, skal man ikke lyve sig fra det. 

Man gennemfører nogle uddannelsesdage i den stille vintertid. Disse afsluttes med en fest, 
hvor også ægtefæller deltager. Udover at sikre relevant opkvalificering, ses disse uddan-
nelsesdage også som vigtige elementer i skabelsen af et godt arbejdsmiljø. 

Der ofres også en del penge på at indrette bilernes kabiner efter chaufførernes ønsker, da 
bilerne jo er deres hjem hele ugen, mens de er ud på montageopgaver. 

Som led i fastholdelsesstrategien har man lavet en lokalaftale, som er godkendt af organi-
sationerne. Den betyder, at der lavet en opsparing på 5 timer hver uge i årets løb. Derved 
er det muligt at udbetale løn for disse timer i de perioder, hvor der ikke kan arbejdes i vin-
tertiden. Man sender ikke folkene i A-kassen, når der er nedgang i opgaverne, da man ikke 
tør løbe risikoen for, at de får beskæftigelse andetsteds. 

Derfor forekommer afvikling af medarbejdere ikke pga. sæsonudsving og ordrenedgang. 
Man har tværtimod vanskeligheder med at finde de medarbejdere, der er brug for. Ikke 
mindst pga. af de meget specielle kvalifikationskrav. Afvikling forekommer kun nødtvun-
gent, hvis en medarbejder ikke kan falde til eller udføre arbejdet tilfredsstillende. Man ser 
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ikke tegn på, at situationen på sigt skulle ændre sig i en sådan retning, at afvikling af med-
arbejdere skulle blive aktuelt. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
De årlige uddannelsesdage anvendes til relevant opkvalificering. Man har haft kørselssi-
mulator udstationeret for at træne køreteknik. AMU har f.eks. gennemført kursus i surring. 
Og så er den lokale arbejdsgiverorganisation Dansk Transport og Logistik (DTL) ofte ind-
draget med orientering om f.eks. køre- hviletidsbestemmelser og andre regelsæt. 

Af eksterne kurser nævnes svejsekurser og § 5-kurser i forbindelse med svejsning samt 
løbende recertificering. Der anvendes krankurser og kurser for at erhverve de nødvendige 
kørekort. 

Der er ikke et erkendt og formuleret behov for uddannelse af bredere og mere generel art. 
Man virker lidt overrasket og undrende over for spørgsmålet, som hverken direktøren eller 
tillidsrepræsentanten tilsyneladende har gjort sig mange overvejelser over. Det skyldes 
formentlig de meget specialiserede og helt faste jobfunktioner, som ikke virker til at være 
under pres og dermed med behov for udvikling. 

Der er ikke oprettet uddannelsesudvalg. Tillidsrepræsentanten og direktøren drøfter de 
opslag og kursusbrochurer, som tilsendes, og relevante tilbud hænges op og foreslås med-
arbejderne. Aktuelt overvejes et kursus i ABS-bremser, fordi kendskab til elementær fejl-
finding måske kan spare nogle mekanikerudgifter. 

Der er ikke afsat et særskilt budget til uddannelse. Hvis der er et behov, som findes rele-
vant, finder direktøren pengene. Der udbetales sædvanlig løn under uddannelse, mens kur-
susgodtgørelsen tilfalder virksomheden. 

Virksomheden har ikke taget initiativ til eller fået opfordring til at foretage analyse af nye 
eller ændrede uddannelsesbehov. Man drøfter løbende udviklingen med DTL og føler sig 
dermed dækket ind. Man har ikke samarbejdet med AMU om analyseopgaver. 

Man har et udmærket samarbejde med AMU om uddannelsesdage og kursusforløb. Der 
planlægges først på efteråret mellem direktør og tillidsrepræsentant ud fra de udbudte ud-
dannelser og de foreliggende behov. Der træffes så aftale med AMU og evt. andre udby-
dere om gennemførelsen. De første kurser gennemføres fra november, men hovedaktivite-
ten ligger i februar og marts. Der er normalt ikke problemer med at få gennemført de øn-
ske uddannelsesforløb, og man oplever heller ikke de store problemer med aflysninger. 

Der er ikke mange formulerede ønsker om andre uddannelser end de allerede eksisterende 
og anvendte. Som et enkelt eksempel nævnes behovet for et kursus i specialtransport. 

Der er klart blandt de ældre medarbejdere nogle, som mest er til blot at passe arbejdet, 
uden at der behøver bruges så meget tid på efteruddannelse. Men her spiller den måde, 
uddannelsen er organiseret i den stille tid og med lønudligningsordningen, formentlig en 
motiverende rolle. Desuden er der i vid udstrækning tale om uddannelser (certifikatkur-
ser), som er krævede for at udføre jobbet. 

Der vil dog ifølge direktøren sikkert blive problemer med at anerkende og acceptere rele-
vansen af de kommende obligatoriske EU-bestemte kurser for chauffører, som også om-
fatter regelmæssige opdateringskurser for erfarne chauffører. Det vil blive vanskeligt at få 
de ældre chauffører at indse betimeligheden af disse kurser. 
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Opsamling 
Virksomheden er atypisk i forhold til andre godstransportvirksomheder, idet den primære 
jobfunktion for størsteparten af medarbejderne ikke alene kræver chaufførkompetence, 
men også montørkompetence. Det medfører helt specielle forhold både hvad angår rekrut-
terings- og fastholdelsesstrategier. 

Det er samtidig karakteristisk, at virksomheden er præget af en ”familiekultur”, således 
som det er tilfældet i mange mindre vognmandsvirksomheder. Det er en virksomhed, som 
har grundlagt sin kultur og sit arbejdsmiljø allerede i faderens tid. Det er derfor også en 
virksomhed, hvor folk bliver i mange år, hvis de fra starten har kunnet finde sig tilrette 
med ”lugten i bageriet”. Som følge af denne kultur finder man det også naturligt at have 
en chaufførlærling, selv om der kun er tre egentlige chaufførjob. 

Fordi virksomheden er så specialiseret er uddannelsesbehovene tilsvarende meget konkre-
te og specifikke. En del er tilvejebragt ved ansættelsen, idet man kun ansætter faguddan-
nede smede eller maskinarbejdere bortset fra nogle få chauffører. Det skal formentlig ses i 
den sammenhæng, når der i forbindelse med den uformelle uddannelsesplanlægning ikke 
ses noget behov for mere almene og generelle kompetencer. Heller ikke fra medarbejder-
side rejses der krav om uddannelse af den karakter. 

På grund af virksomhedens specielle markedsniche og meget faste kunderelationer er der 
ikke behov for en systematisk og formuleret politik for rekruttering og afvikling af medar-
bejdere. Derimod er der tale om bevidste og målrettede strategiske initiativer for at fast-
holde de meget specialiserede medarbejdere. Uddannelsesaktiviteter indgår som et vigtigt 
element i fastholdelsesstrategien Tilsvarende arbejdes der ikke med personaleplanlægning 
af mere systematisk og langsigtet karakter. Der er derimod tale om enkle og uformelle 
dagen-og-vejen-drøftelser mellem ledelsen og medarbejderne. 

Virksomhed B 
Virksomhed B er en mindre/mellemstor virksomhed i godstransportsektoren. Analysen af 
virksomheden bygger på et besøg i virksomheden omfattende en rundvisning samt inter-
view med vognmanden, der har overtaget virksomheden efter sin far, som etablerede den.  
Desuden er en medarbejderrepræsentant, som arbejder som kørselsleder, blevet interview-
et. Virksomhedsbesøget fandt sted i september 2007. 

Virksomheden og dens eksterne betingelser 
Virksomheden er en 2. generationsvirksomhed, som nu er organiseret som et aktieselskab 
med kun tre aktionærer - vognmanden, hans kone og kørselslederen. Man arbejder med en 
helt fast kundekreds, idet man kører asfalt for de store virksomheder i lokalområdet, slag-
ger fra Vattenfall samt kørsel for kommunen. 

Virksomheden har til huse i en tidligere landejendom, og alle faciliteter var indtil for gan-
ske nylig lokaliseret i ”privaten”. Nu er en nybygget længe udstyret med kontor og perso-
nalefaciliteter - efter påbud fra Arbejdstilsynet. Der er et veludstyret maskinværksted 
knyttet til virksomheden, idet vognmanden er uddannet maskinarbejder og selv foretager 
en del tekniske arbejder. 
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Der forudses ikke de store forandringer i virksomhedens økonomiske og markedsmæssige 
situation. Man er heller ikke i en konkurrencesituation, som giver anledning til bekymring 
og overvejelser af strategisk og strukturel art. 

Der er tale om lavsæson i vintermånederne, hvor der ikke køres asfalt. Men det kompense-
res i nogen grad af snerydning for kommunen. Desuden laver nogle af folkene værksteds-
arbejde hjemme i virksomheden. 

Organisation og arbejdsdeling 
Virksomheden har 15 biler og 16 chauffører, idet man har taget en voksenlærling, som er 
en pensioneret militærmand. Man kunne godt ekspandere, men ønsker det ikke. Har i ste-
det aftale med 5-6 andre vognmænd, som påtager sig kørsel for virksomheden, når der er 
spidsbelastning. Man kører i fast daghold, men ofte forskudt tid. Hver chauffør har ca. 10 
timer dagligt. 

Vognmanden varetager selv den nødvendige instruktion og oplæring af voksenlærlingen. 

Administrationen varetages af vognmanden og kørselsleder. Vognmandens kone arbejder 
deltids på én af asfaltfabrikkerne, men ordner bogføring i virksomheden. 

Man har en enkelt gang forsøgt med en ung lærling, men uddannelsen blev afbrudt. Der er 
ingen intentioner om at prøve med flere lærlinge. 

Personaleanvendelse og -planlægning 
Hver chauffør har sin faste bil og passer sin kørsel helt individuelt efter kørselslederens 
anvisning. Der er derfor ikke tale om nogen form for organisering af arbejdet på tværs af 
medarbejderkredsen. Der er derfor heller ikke tale jobstiger eller intern karriereudvikling. 

Dog er kørselslederen tidligere chauffør, men han er også tidligere selvstændig vognmand. 

Der er ikke oprettet samarbejdsudvalg, problemer og forslag drøftes løbende i det omfang, 
det er nødvendigt. Der gennemføres ikke systematiske MUS-samtaler. Og sådanne forhold 
tages i det daglige efter behov. Der er heller ikke oprettet uddannelsesudvalg. 

Vognmandens kone har dog erfaringer med sådanne udvalgsfunktioner fra sit job på as-
faltfabrikken og kan nyttiggøre dem i en mere uformel form hjemme i virksomheden. 

Personalepolitiske strategier 
De fleste chauffører har været i virksomheden i en længere årrække, så der har ikke været 
behov for at fastlægge en politik og nogle faste procedurer i forbindelse med rekruttering. 
Når der af og til skal ske nyansættelser, sker det ved annoncering. Man ønsker erfarne 
chauffører pga. de meget specielle kørselsforretninger. Man ansætter som regel folk, man 
kender fra lokalområdet, hvilket man har gode muligheder for, når man har drevet virk-
somhed i mere end 20 år på egnen. 

Udover erfaring med chaufførarbejde efterspørges selvstændighed og evne til at tænke 
selv. Dog ikke for meget, som vognmanden udtrykker det, for det kan jo også give pro-
blemer. Der lægges ikke skjul på, at man ikke ønsker folk med tatoveringer og piercinger. 

Men hvor det for blot nogle år siden var almindeligt, at der var henvendelser et par gange 
om ugen fra folk, som søgte arbejde, så er situationen nu helt omvendt. Der er faktisk in-
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gen folk at få. Man har forsøgt at rekruttere gennem Arbejdsformidlingen, men uden resul-
tat. 

Derfor er fastholdelse vigtig for virksomheden. Det søges fremmet ved i almindelighed at 
arbejde på udvikling af et godt samarbejdsklima og et godt arbejdsmiljø, om end det sker 
helt ustruktureret og uformelt. 

Fastholdelse tilstræbes desuden ved forskellige frynsegoder. Som et eksempel nævnes, at 
chaufførerne har lov til at køre hjem i bilerne, hvis de kan stå parkeret uden at genere no-
gen. Det betyder, at chaufførerne kan køre direkte på jobbet uden at skulle skifte bil hos 
vognmanden - dog mod selv at betale olien for denne private kørsel. 

Også efteruddannelse indgår i fastholdelsesstrategien. Hvert år til jul er det fastlagt, hvem 
der skal på uddannelse i det første kvartal næste år. Der er også lavet en opsparingsord-
ning, således at chaufførerne kan holde 14 dage fri med fuld løn i den stille vintertid. I 
kombination hermed afvikler de så den sidste del af deres ferie. Ordningen er godkendt af 
organisationerne og indgår i ansættelseskontrakten. 

Derved undgår man at sende folkene i A-kassen, hvilket medfører stor risiko for, at de 
bliver ansat andetsteds. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Hvert år planlægges efteruddannelsen sammen med AMU-konsulenten. Der er især tale 
om kurser i køreteknik, edb og de nye bestemmelser om køre-/hviletid og fartskrivere. 
Også surring og farligt gods har en del gennemført, ligesom det kræver krancertifikat at 
betjene lastbilmonterede kraner. Hvilke kurser, som er relevante det pågældende år, drøf-
tes og aftales mellem vognmanden og chaufførerne. 

For de folk, som laver værkstedsarbejde, er der gennemført svejsekurser. Det er frit for de 
ansatte at fremsætte ønsker til uddannelsesaktiviteter, men bortset fra edb - som de også 
har en personlig interesse i for at kunne bruge internettet - har det faktisk ikke været til-
fældet. Generelt er interessen for at deltage i uddannelse ikke særlig stor, hvilket sikkert 
har sammenhæng med, at mange af chaufførerne er oppe i årene og anser sig for tilstræk-
keligt kvalificerede til deres job. 

Der er ingen formulerede ønsker om andre typer kurser som f.eks. læse-/stavekurser eller 
andre mere generelle emner - heller ikke fra medarbejderside. Og der ses ikke noget behov 
fra virksomhedens side. 

Der er ikke afsat noget budget til uddannelse, men det betragtes ikke som nogen stor ud-
gift. Der betales sædvanlig løn, således at kursusgodtgørelsen tilfalder virksomheden. Der 
kunne sagtens indgås flere voksenlærlingeaftaler, hvis nogen ønskede det. Men det er ikke 
tilfældet. Og overenskomstens bestemmelse om 5 kr. mere i timen til faglærte er ikke en 
motivation, fordi lønnen allerede ligger over det niveau. 

Der er ikke kontakt til andre udbydere end AMU, som man føler sig tilstrækkeligt dækket 
ind af. Man har et fint samarbejde med AMU og kan normalt også få de kurser, som der er 
brug for. Der har dog været nogle få problemer med lærersygdom og tilsvarende. 

Selv om man er ved at være igennem det eksisterende udbud af relevante faglige kurser, 
har man ikke på nuværende tidspunkt nogen overvejelser over, hvad der fremover kunne 
være relevant at anvende i uddannelsesperioden. 
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Opsamling 
Virksomheden er præget af en helt fast struktur med faste rutiner og solidt etablerede kun-
derelationer. Der er tale om en virksomhed med ældre chauffører, som for de flestes ved-
kommende har været ansat i en del år. Der er derfor ikke den store personaleudskiftning. 
Det medfører heller ikke i denne virksomhed de store behov for formulerede strategier 
hvad angår rekrutteringsbehov, men til gengæld behov for helt specielle fastholdelsesstra-
tegier. 

Det er samtidig karakteristisk, at denne virksomhed i endnu højere grad er præget af en 
”familiekultur”, således som det som nævnt er tilfældet i mange mindre vognmandsvirk-
somheder. Det er en virksomhed, som har grundlagt sin kultur og sit arbejdsmiljø allerede 
i stifterens tid - og som sønnen nu fører videre. Der færdes f.eks. tre hunde på kontoret 
som en fast bestanddel af organisationen. Og vognmandens forældre kigger jævnligt inden 
for og får en snak for at holde sig orienteret om, hvordan det hele arter sig. 

Fordi virksomheden er så fast forankret med meget veldefinerede kørselsopgaver, er ud-
dannelsesbehovene tilsvarende meget konkrete og specifikke. En del sikrer man sig ved 
ansættelsen, idet man meget bevidst går efter erfarne chauffører, som man kender fra lo-
kalområdet. Bortset fra at det i den seneste tid er vanskeligt overhovedet at finde ledige 
chauffører. Uddannelsesplanlægning foregår helt uformelt og er bevidst knyttet til den 
stille tid i første kvartal. Den tjener i lige så høj grad den nødvendige fastholdelsesstrategi. 
Der ses ikke noget behov for mere almene og generelle kompetencer. Heller ikke fra med-
arbejderside rejses der krav om uddannelse af den karakter. 

Det er karakteristisk, at den stabile markeds- og konkurrencemæssige situation resulterer i 
manglende overvejelser på lidt længere sig om nye eller ændrede behov for kvalifikatio-
ner. Det går jo rigtig godt, og der er ingen trusler, som ser ud til at kunne true virksomhe-
den i den nærmeste fremtid. Tilsvarende arbejdes der ikke med personaleplanlægning af 
mere systematisk og langsigtet karakter. Der er også i denne virksomhed udelukkende tale 
om enkle og uformelle dagen-og-vejen-drøftelser mellem ledelsen og medarbejderne. 

Virksomhed C 
Virksomhed C er en mellemstor og velorganiseret virksomhed i godstransportsektoren. 
Analysen af virksomheden bygger på et besøg i virksomheden og et interview med vogn-
manden og hans kone samt en kontormedarbejder. Det lykkedes ikke at få det aftalte in-
terview med en chauffør, da den pågældende pga. akut sygdom havde måttet overtage 
kørslen for den sygemeldte. Virksomhedsbesøget fandt sted i oktober 2007. 

Virksomheden og dens eksterne betingelser 
Der er tale om en første generations virksomhed, som er startet med en enkelt bil i 1978. I 
1984 investeredes i bil nr. to og siden er virksomheden vokset stille og roligt. Udover ad-
ministrationen, der beskæftiger fire ansatte, er der en stor værksteds- og vaskehal, hvor 
firmaets egne 17 vogntog vaskes og småserviceres. Der er bygget en helt ny og meget vel-
indrettet kontorbygning fra nogle få år siden. 

Firmaet har specialiseret sig i bulk-transporter inden for grovvare-sektoren, især korn- og 
foderstoffer og jordbrugskalk. Desuden udføres en del kørsel for betonværker og lignende. 
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Der er ikke tale om voldsomme sæsonudsving. Selv om der er mindre transport af korn 
uden for høstperioden, så udlignes det af kørsel af råstoffer til fabrikkerne. 

Virksomheden er inde i en stabil periode uden udsigt til de store udsving. Der har været 
tale om en langsom ekspansion fra 1 til 17 biler over 30 år. Man har ingen intentioner om 
at blive meget større. Det er vigtigt at kunne administrere virksomheden i rammer, som 
kan overkommes af ægteparret, som er ejere og daglige ledere. Det er under alle forhold 
helt afgørende, at der er et solidt kundegrundlag for en eventuel fremtidig ekspansion. Til 
gengæld ”beskæftiger” man et antal andre vognmænd med kørsel efter behov for virk-
somheden 

Som den væsentligste trussel for virksomheden fremhæves den meget omfattende og 
stramme lovgivning og de mange regelsæt, som medfører store bøder, når de ikke kan 
overholdes. På den anden side nævnes dog også, at lovreglerne har gjort det vanskeligere 
for de ”ulovlige” vognmænd at slippe gennem med deres adfærd. Så på den måde har lov-
stramningerne skabt en bedre og mere ligelig konkurrencesituation, indrømmer man trods 
alt 

Organisation og arbejdsdeling 
Arbejdet er organiseret således, at vognmanden varetager al kørselsplanlægning og kon-
takt med chaufførerne om kørslen, mens han kone har ansvar for alt det personalemæssige. 
Chaufførerne parkerer bilerne ved deres hjemmeadresse, og alle kørselsordrer udsendes 
som mail gennem et særligt Volvo-system, så de kan læses direkte i bilerne af chaufføren. 
Det medfører i øvrigt en klar kvalitetsforbedring, fordi fejl og misforståelser ikke så let 
opstår. 

Chaufførerne skal én gang ugentligt komme hjem med bilerne, fordi de efter gældende 
regler om renholdelse af bilerne skal vaskes i den dertil opførte vaskehal. Ved den lejlig-
hed kan de så tømme deres personlige skuffer i køkken/frokoststuen. Her lægges f.eks. 
lønsedler og forskellig information til chaufførerne. 

Der er udarbejdet en udførlig personalehåndbog, som virksomheden selv har fremstillet 
med hjælp fra en midlertidig ansat kørselsleder. Den gennemgår vognmandens kone sy-
stematisk med ny chauffører for at sikre høj kvalitet og god leveringssikkerhed. Der har 
dog været eksempler på, at det har virket så voldsomt og fremmedartet på nogle chauffø-
rer, at de har valgt ansættelse hos en anden vognmand. Også fordi de ikke ville have deres 
”chaufførfrihed” indskrænket af formelle retningslinjer. Baggrunden for at udvikle perso-
nalehåndbogen er på den anden side, at både vognmanden og hans kone har arbejdet som 
chauffører og har oplevet, hvor svært det ofte var at forstå de meldinger, som blev givet 
fra speditøren. Man har simpelthen haft behov for at tilvejebringe et fælles forståelses-
grundlag. 

Personaleanvendelse og -planlægning 
Virksomheden har 17 chauffører og en afløser. Alderssammensætningen blandt chauffø-
rerne spænder fra 25 til 59 år - med hovedvægten over 45 år. Situationen er, at der er 13-
14 chauffører, som har været i virksomheden i en længere tid, mens de sidste skifter efter 
kortere tids ansættelse. Det er i øvrigt typisk blandt de yngre, at udskiftningen sker. Når de 
har været der et stykke tid, så har de lyst til at prøve noget andet, hvilket skaber behov for 
en vis nyrekruttering, selv om størsteparten af chaufførerne er helt stabile. 
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Hver chauffør har sin faste bil og passer sin kørsel helt individuelt efter vognmandens an-
visning. Der er derfor ikke tale om nogen form for organisering af arbejdet på tværs af 
medarbejderkredsen. Der er derfor heller ikke tale jobstiger eller intern karriereudvikling. 

Der er ikke oprettet samarbejdsudvalg i virksomheden, problemer og forslag drøftes lø-
bende i det omfang, det er nødvendigt. Chaufførerne kommer direkte og tager ting op, når 
der er problemer. Der er ingen tillidsrepræsentant, men man har en sikkerhedsrepræsen-
tant. Der gennemføres ikke systematiske MUS-samtaler. Og sådanne forhold tages i det 
daglige efter behov. Der er heller ikke oprettet uddannelsesudvalg. 

Personalepolitiske strategier 
Ved rekruttering satser man på at få chauffører fra 25 år og opefter. Man ønsker erfarne 
chauffører, da man har en ret ny vognpark, som skal behandles forsvarligt. Rekruttering 
sker ved ”mund til mund-metoden”, idet man beder chaufførerne forhøre sig om mulighe-
derne rundt om i omegnen. Man har en enkelt gang forsøgt sig med annoncering, men det 
var ingen succes. Arbejdsformidlingen har man for nylig anvendt ved ansættelse af en 
kontormedarbejder, men aldrig ved chaufføransættelser. 

Man er så heldig at få en del henvendelser fra chauffører, som gerne vil ansættes i virk-
somheden, så man har som regel ”en lille liste med navne i skuffen”. Måske har de fået 
job andetsteds, når man så kontakter dem, men så er der jo måske kommet nye navne til. 
Man har den holdning, at man hellere vil have en bil til at stå hjemme i 14 dage en sende 
den ud at køre med en chauffør, man ikke har tillid til. 

Problemet med at få erfarne chauffører er, at en del chauffører forlader branchen, fordi de 
finder indtægtsgrundlaget for usikkert, og fordi det er for besværligt og stressende med 
køretidsbestemmelser og tvungne pauser uanset, hvordan det passer ind i kørselsordrerne 
og trafikforholdene. Den frihed, som tidligere prægede branchen, og som chaufførerne 
satte pris på, er blevet stærkt begrænset. Det er blevet en ”kontorarbejdsplads”. 

Man arbejder bevidst med fastholdelsesstrategier. Som et eksempel nævnes, at man aldrig 
præsenterer chaufførerne for en fuld lovtekst. Der arbejdes bevidst i at udforme korte, let-
forståelige udgaver, som ikke trætter eller skræmmer chaufførerne. Der gives lang indkø-
ringstid til nye skemaer og lignende. Desuden er lønniveauet ret højt - ikke mindste på 
grund af situationen med mangel på chauffører.  

Men det har man suppleret med medarbejderobligationer som et fastholdelsesværktøj. Der 
er også oprettet Codan Care-forsikringer på medarbejderne, og de forsynes med arbejdstøj 
og sikkerhedssko. Dertil kommer weekendophold, sommerfest og julefrokoster samt be-
stræbelser på at styrke en ”familiekultur” i virksomheden. Desuden holdes bilerne i god 
stand, så de ikke volder chaufførerne problemer. 

Da man ikke har de store sæsonudsving - og dermed faren for at miste chauffører, som 
sendes i A-kassen - arbejdes der ikke i denne virksomhed med uddannelse som en fasthol-
delsesstrategi. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Efteruddannelse anvendes helt afgrænset til de områder, som er nødvendige for at kunne 
opfylde lovkravene. Det er selvfølgelig først og fremmest de nødvendige kørekort, men 
også krankurser, truckkurser, farligt gods, førstehjælp og brændstoføkonomi. Og man vil 
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netop gerne have erfarne chauffører, for så er de grundlæggende kvalifikationer på plads 
via de tidligere job, så er der alene tale om den krævede recertificering på visse områder. 

Der udtrykkes ikke behov for kvalificering på bredere og mere almene eller generelle fel-
ter. Selv om der har været chauffører, som f.eks. kunne have problemer med læsning og 
stavning, så har det ikke udløst nogen form for uddannelsesindsats på disse områder. Man 
hjælper de pågældende og får det til at fungere i det daglige. Der er bestemt heller ikke 
interesse blandt chaufførerne for uddannelse på de ”bløde” områder - selv om der måske 
nok burde være det, som det udtrykkes. Men de er mere praktisk anlagte, og de beskrives 
helt klart som dygtige til at klare de daglige opgaver. 

Det er heller ikke kvalifikationer, men efterspørger ved nyansættelser, her er man mest 
optaget af at sikre sig, at de pågældende har en rimelig erfaring inden for chaufførområdet. 
Derudover efterspørger man kundevenlighed, god social indstilling, godt kollegaskab, 
men også en god indstilling til fornuftig kørselsøkonomi. 

Det er bl.a. disse forhold, som er beskrevet i personalehåndbogen og som vognmandens 
kone gennemgår helt systematisk med nyansatte.  

Der foregår ikke nogen systematisk uddannelsesplanlægning. På det årlige APV-møde 
spørges chaufførerne om ønsker til uddannelse. Her har nogen f.eks. bedt om krankurser, 
selv om det ikke indgår i deres jobfunktioner i virksomheden - og det har de så fået. Men 
der er ikke rejst ønsker på de mere ”bløde” områder. Der har været behov for uddannelse i 
den nye mail-teknologi i bilerne, og det blev klaret ved et 1-dags kursus leveret af Volvo. 

Når der så er et hul i de daglige kørselsopgaver, så kontakter man AMU-centret, og man 
oplever en stor beredvillighed til at imødekomme virksomhedens situation, så der kan fin-
des plads til den pågældende chauffør på det pågældende kursus. Man efterspørger lidt 
større fleksibilitet i kursusudbuddet, således at f.eks. førstehjælp kunne afvikles i en week-
end. Det har man aktuelt fået en aftale til foråret om med Falck. Man har ligeledes haft et 
kursus i førstehjælp kombineret med kørsel i simulator, som var placeret på virksomhe-
den. På samme måde har AMU-centret afviklet kursus i farligt gods på virksomheden, og 
det gentages i 2009. Man ser ingen fordel i afvikling som deltidskurser, fordi man er nødt 
til at have en afløser på bilen og derfor helst ser det afviklet i en sammenhæng. 

Forespurgt om f.eks. kursus i kvalitetsbevidsthed siges det ligeud, at det har man aldrig 
overvejet, ved slet ikke, at sådan noget udbydes af AMU. Man tror heller ikke, at det vil 
have chaufførernes interesse. Man har heller ikke fået sådanne muligheder præsenteret ved 
et konsulentbesøg fra AMU-centret - man får kursuskataloget og tilmelder selv efter de 
aktuelle behov på de teknisk-faglige områder. 

Der er flere gange blevet rettet henvendelse til virksomheden om at tage en lærling, men 
det har man afvist. Det synes uoverkommeligt at skulle oplære den pågældende, og chauf-
førerne ønsker ikke at have en lærling med i bilen. Det kunne bedre lade sig gøre på en 
slamsuger, en skraldebil eller en flyttebil, hvor man er mere end én, men med godstrans-
port er det ikke let. Men hvis tre-fire vognmænd kunne dels om det, var det måske en mu-
lighed. 

De nye EU-bestemmelser om chaufføruddannelse står man helt uforstående overfor. Og 
oplever som et stort problem at skulle indrette sig efter. Det forekommer forståeligt, hvis 
det gjaldt f.eks. chauffører under 25 år. Men hvad en chauffør på 59 år, som har kørt last-
bil siden han var 18, skal på et 4ugers kursus, fatter man simpelthen ikke. Det burde alle 
med mindst 5 års erfaring som chauffør være fritaget for. Og så skal alle hvert femte år på 
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et 35 timers opfriskningskursus. Fire af de ældre chauffører har allerede meldt, at så stop-
per de. Og virksomheden ser det som helt hen i været at kræve en skriftlig prøve i forbin-
delse med udannelsen. 

Der er ikke endnu overhovedet gjort sig overvejelser over, hvad den nye kompetenceud-
viklingsfond kan udnyttes til, men man så gerne, at der blev udviklet mere specifikt bran-
cherettede kurser, som relaterede sig direkte til f.eks. de produkter, som chaufførerne kører 
med. 

Opsamling 
Også denne virksomhed er præget af den ”familiekultur”, som er ret typisk i vognmands-
branchen. Men der er samtidig eksempler på, at der arbejdes mere systematisk med at ud-
vikle en virksomhedskultur, hvilket den detaljerede personalehåndbog er udtryk for. Her 
spiller det formentligt en afgørende betydning, at vognmandens kone er med i den daglige 
ledelse og helt klart har stor interesse i kvalitetsudvikling og opbygning af faste og an-
vendte rutiner i virksomheden, som kan cementere en indarbejdet virksomhedskultur 
blandt samtlige medarbejdere. 

Også virksomhed C er præget af en aldrende medarbejderstab. Der gøres en aktiv indsats 
for at sikre fastholdelse af de erfarne chauffører, men der udtrykkes ikke bekymring over 
et forestående generationsskifte - bortset fra frygten for, at de nye EU-uddannelseskrav 
kan medføre, at flere af de ældste vælger at stoppe før tiden. Det er blandt de yngre chauf-
fører, at der er en vis udskiftning, mens der er stor stabilitet blandt de ældre medarbejdere. 

Der er vanskeligheder med at rekruttere erfarne chauffører, hvilket gælder branchen i re-
gionen som helhed. Men heller ikke dette opleves som en alvorlig trussel, fordi mund til 
mund-metoden trods alt har vist sig i stand til at finde de folk, som der har været brug for 
at ansætte. 

Afvikling af medarbejdere er ikke aktuelt, da der gennem alle de 30 år har været tale om 
en stor stabilitet og en stilfærdig ekspansion. Og der ses ikke tegn på ændring i dette for-
hold inden for en overskuelig fremtid. 

Der gøres en systematisk indsats på uddannelsesområdet, men klart afgrænset til de nød-
vendige teknisk-faglige kurser og den påkrævede recertificering. De grundlæggende kvali-
fikationer tilvejebringes i de fleste tilfælde gennem ansættelse af erfarne chauffører. Der er 
gjort gode erfaringer med mere fleksibel tilrettelæggelse af kurser og afvikling af dem på 
virksomheden. Og man ønsker fortsat at udvikle disse muligheder. Der er et velfungerende 
samarbejde med AMU-centret om kursusdeltagelse. 

Der er hverken hos ledelsen eller medarbejderne noget erkendt behov for eller ønske om 
udvidet kvalificering. Men man er heller ikke blevet præsenteret for sådanne tilbud fra 
udbydere. 

Udover nedsættelse af en sikkerhedsrepræsentant og et årligt APV-møde, hvor bl.a. ud-
dannelse drøftes, er der ikke etableret noget formelt samarbejde i virksomheden. Tingene 
drøftes og problemet løses hen ad vejen i takt med, at noget trænger sig på. 

Virksomhed D 
Virksomhed D er en stor og meget velorganiseret virksomhed i godstransportsektoren. 
Analysen af virksomheden bygger på et besøg i virksomheden og et interview med vogn-
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manden. Det lykkedes ikke at få et interview med en chauffør, da ingen chauffører var 
hjemme, og det havde ikke været muligt at få en frigjort på grund af de meget stramme 
kørselsplaner. Virksomhedsbesøget fandt sted i november 2007. 

Virksomheden og dens eksterne betingelser 
Virksomheden er en gammel familiedrevet vognmandsforretning med godt 100 år på ba-
gen. En tredjedel af virksomheden er placeret i Århus, de to tredjedele i Aalborg. Virk-
somheden ejes af to brødre, og interviewet er gennemført med den ene af brødrene. 

Virksomheden satser på at yde en så god service, at den er interessant for kunderne, og det 
er derfor kundernes valg af virksomheden, som afgør dens størrelse. Man arbejder ikke 
bevidst på at blive større og ser heller ikke i en overskuelig fremtid eventuelle trusler, som 
kunne betyde en væsentlig reduktion af virksomhedens størrelse og antal ansatte. 

Dog oplevede virksomheden for nogle få år siden en alvorlig krise, da den afgørende stor-
kunde opsagde aftalen. Det betød en pludselig reduktion af antal ansatte, da en anden mu-
lig aftale samtidig ikke blev til noget. Der var tale om en opstået uoverensstemmelse, som 
dog efter nogen tid blev løst, hvorved aftalen blev indgået på ny. Selv om det er en generel 
risiko med én eller nogle få storkunder, så ser man det som en isoleret tildragelse, som 
ikke giver anledning til bekymring for virksomhedens stabilitet og økonomiske overlevel-
sesevne. 

Man er selvfølgelig altid i en konkurrencesituation, hvor konkurrenceparametrene hoved-
sageligt er pris og leveringssikkerhed. Dog er kvalitet i de senere år blevet en vigtigere 
konkurrenceparameter end pris. Der er ikke tale om egentlige sæsonudsving. Der kan være 
mere eller mindre travle perioder, men ikke noget som har konsekvenser i form af redukti-
on af antal ansatte. Det kan klares med ferieafvikling. 

Organisation og arbejdsdeling 
Virksomheden har 40 køretøjer og 70 ansatte. Der køres med dagligvarer til supermarke-
der m.v. og man betjener for tiden kun én storkunde, men der er en aftale med en ny stor-
kunde på vej. Derfor forventes, at virksomheden i løbet af det næste års tid kan udvides 
med 15 nye chauffører. 

Der er ikke tale om forskellige jobfunktioner, alle er chauffører med veldefinerede kør-
selsopgaver. Eneste differentiering er, at nogle kører med køleanlæg, resten med alminde-
lige dagligvarer, som ikke kræver køl. 

Al kørsel er beskrevet i detaljerede ugeplaner knyttet til den enkelte bil, som så køres af 
forskellige chauffører. Chaufførerne orienteres om kørselsopgaver via telefon eller mail. 
Der køres på alle tider af døgnet, således at der er chauffører, som starter på arbejde på 
vidt forskellige tidspunkter. 

Chaufførerne parkerer bilerne hjemme nær privatboligen, og arbejdet udgår også derfra. 

Personaleanvendelse og -planlægning 
Gennemsnitsalderen for chaufførerne er på 35-40 år, hvilket betegnes som relativt højt. 
Også ancienniteten er høj, der er dog i de senere år tale om en vis udskiftning, men det er 
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blandt de yngre chauffører. Som årsager hertil anføres den aktuelle situation på arbejds-
markedet, hvor det er let at få job i mange brancher. 

Der er oprettet samarbejdsudvalg og der er valgt tillidsrepræsentant. Der gennemføres 
ikke nogen form for systematiske medarbejderudviklingssamtaler. Det har man egentlig 
gerne villet, men det har ganske enkelt måttet lægges på hylden på grund af manglende 
tid. Det er vognmanden selv, der i givet fald skulle stå for det, og vil være uoverkomme-
ligt med 70 medarbejdere. Det føres mange daglige uformelle samtaler, og man bestræber 
sig på at være bedre til at rose end til at rise. 

Det at få talt regelmæssigt med chaufførerne vanskeliggøres også af, at de møder på alle 
tider af døgnet, så selv om vognmanden tilbringer mange timer i virksomheden, så er der 
nogen, han sjældent ser. Men når chaufførerne melder sig med problemer eller behov for 
en snak, så er der altid tid til det. 

Chaufførerne samles kun to gange årligt i virksomheden. Den ene gang er til den årlige 
julefrokost, som afholdes fælles for de to afdelinger. Den anden gang er til et årligt infor-
mationsmøde, som afholdes i hver afdeling for sig. Der er ikke andre arrangementer med 
samtlige ansatte i virksomheden. 

Personalepolitiske strategier 
Rekruttering sker gennem annoncer og internet, ikke gennem Arbejdsformidlingen. Der er 
ingen absolutte krav ud over kørekort, men der efterspørges stabilitet og ansvarsbevidst-
hed. Der efterspørges ikke noget specifikt om læse-/skrivefærdigheder. Hvis man kan læse 
til husbehov og forstå en kort skriftlig besked, så er det tilstrækkeligt. Af andre bløde kva-
lifikationer nævnes servicebevidsthed, holdninger og indstillinger, som der lægges stor 
vægt på. 

Ved ansættelse foretrækkes erfarne chauffører - gerne med en alder på mellem 40 og 60 
år. Men problemet er overhovedet at finde nogen for tiden. Den seneste annoncering, som 
har nået ud til 100.000 mennesker i Århusområdet, gav to henvendelser. Andre tilsvarende 
annoncer i de seneste år har slet ingen henvendelser givet. 

Hvad angår fastholdelse, så tilrettelægges arbejdet, så der er megen frihed til chaufførerne. 
Det vil sige, at der arbejdes i en fire dages uge. Modsat er chaufførfaget ikke et højt lønnet 
arbejde, så en god løn må sikres gennem lidt ekstra timer. Og her har man erfaret, at det er 
lettere at få placeret lidt ekstra timer på en fire dages uge end på en fem eller seks dages 
uge. Denne form for højere løn gennem merarbejde nævnes i sammenhæng med en fast-
holdelsesstrategi. 

Men man arbejder med andre former for personalegoder i en samarbejdsgruppe bestående 
af flere virksomheder. Som eksempler nævnes indkøbsordninger, og man er i gang med at 
indføre en overskudsdelings-ordning. 

Afviklingsstrategier er ikke aktuelle, da der er stor stabilitet blandt medarbejderne, og da 
reduktion af medarbejderstaben ikke har været aktuelt. Nogle få gange er man selvfølgelig 
nødt til at fyre en mand, som ikke passer ind i jobbet, men det er sjældent. Og de unge 
korttidsansatte chauffører, som forlader virksomheden, gør det, fordi de finder andre job. 
Så her føler virksomheden ingen forpligtelse til at yde en afviklingsindsats. 
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Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Der er ingen systematisk efteruddannelsesstrategi i virksomheden, men en generel positiv 
holdning til efteruddannelse, som også formidles til chaufførerne. Og man er hjælpsom 
med at få lavet aftaler med AMU for de chauffører, som ønsker et eller andet kursus. Det 
kan være farligt gods, truck eller krancertifikat. Man er også åben for ønsker om læse-
/stave-kurser og it, men det er der ikke mange, som efterspørger. 

Men det er ikke noget virksomheden tager initiativ til, og da det ikke er kurser, som er 
nødvendige for virksomheden, så indpasses de efter de praktiske muligheder. Så det kan 
måske vare nogle måneder, inden det kan lade sig gøre at få det indpasset. Der udbetales 
ikke normal løn under kursusdeltagelse. Chaufførerne må klare sig med den gældende 
kursusgodtgørelse. 

Der er ikke den store motivation blandt medarbejderne. Den almindelige reaktion er: Hvad 
skal jeg bruge det til? Og det gælder især blandt de ældre medarbejdere. 

Da der er tale om meget specifikt arbejdsrelaterede kurser, er det udelukkende AMU, man 
bruger til kurser. Der er ikke problemer med at få plads på kurser, men det skyldes, at man 
ikke har presserende behov, så det kan indpasses med AMU’s mulighed for at tage chauf-
førerne ind. 

Man har haft tilbud om konsulentbesøg fra AMU, men det har man sagt nej tak til. Man 
får kursuskatalog tilsendt, og man henvender sig selv, når der skal tilmeldes ansatte til et 
kursus. Efter kursusdeltagelse gennemføres der ikke nogen form for efterbehandling. Det 
afgørende er, at den pågældende har fået sit certifikat. Hvordan kurset i øvrigt har været, 
evalueres ikke. 

Virksomheden har for omkring 10 år siden gennemført et enkelt storstilet efteruddannel-
sesprojekt. Samtlige ca. 100 ansatte gennemførte et kursus på AMU om kvalitetsbevidst-
hed. Det var arrangeret som et samarbejde mellem tre virksomheder, hvilket betød, at man 
havde seks til otte medarbejdere af sted ad gangen. Kurset var en succes, som virksomhe-
den var tilfreds med. Men der var ikke stor motivation hos mange af medarbejderne. Mel-
dingen var dog klar: Deltagelse er en betingelse for at kunne fortætte i virksomheden. 

Men det helt store problem var, at det gav næsten uoverstigelige problemer under kursus-
forløbet at få virksomhedens daglige funktioner til at fungere bare nogenlunde tilfredsstil-
lende. Så trods et fuldt ud acceptabelt udbytte, så er det ikke noget, som har inspireret til 
en tilsvarende uddannelsesinvestering efterfølgende. 

Den nye kompetenceudviklingsfond regner man med kun at komme til at betale til, men 
ikke at få magen glæde af. Det er ganske enkelt svært at undvære flere medarbejdere ad 
gangen til kursusdeltagelse, når virksomheden skal køre, og selv om fonden kunne betale 
for afløsere under kursusdeltagelse, så er problemet, at der ikke er afløsere at finde for 
tiden. 

Opsamling 
Selv om der er tale om en større virksomhed, så er det stadig ”familiekulturen”, som er 
dominerende med meget få formelle strukturer og meget lidt hierarkisk opbygning. Det er 
vognmanden, som sammen med en kørselsleder styrer kørselsopgaverne i direkte kontakt 
med chaufførerne og med blot en enkelt kontorassistent til det administrative arbejde. 
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Der er heller ikke tale om mere udviklede og formulerede personalepolitikker. Der er ikke 
tale om differentierede jobfunktioner for chaufførerne. Det gælder om at finde erfarne 
chauffører, som der så til gengæld gøres noget konkret for i form af f.eks. overskudsdeling 
for at fastholde dem, da det er vanskelig via annoncering at finde nye. Desuden er arbejdet 
tilrettelagt i en fire dages uge for at sikre chaufførerne mere frihed. 

Der er oprettet samarbejdsudvalg og valgt tillidsrepræsentant, men derudover er der ikke 
etableret andre mere formelle samarbejdsstrukturer som f. eks. medarbejderudviklings-
samtaler. Det kunne være ønskeligt, men findes umuligt at gennemføre med så mange 
chauffører. Der tages dog løbende ønsker og problemer op i en uformel snak, når der er 
behov for det. 

Der gennemføres den uddannelse som er nødvendig af hensyn til certifikatkrav, men ikke 
mere - med mindre det kommer som ønsker fra chaufførerne. Og deres ønsker er lige så 
teknisk fagspecifikke. Der tages ikke initiativ fra virksomhedens side til at motivere for og 
tilbyde kurser på bredere og mere generelle områder. Og et enkeltstående uddannelsespro-
jekt om kvalitetsbevidsthed til samtlige ansatte gav så store administrative problemer med 
at holde virksomheden gående, at det ikke senere er blevet fulgt op. 

Man har et godt samarbejde med AMU-centret, men ønsker ikke besøg af en konsulent. Al 
henvendelse sker på virksomhedens foranledning. 

Virksomhed E 
Virksomheden er en mellemstor virksomhed med meget blandede kørselsopgaver. Der er 
én ejer, som har været den samme gennem alle årene. Analysen af virksomheden bygger 
på et besøg i virksomheden og et interview med vognmanden. Det lykkedes ikke at få et 
interview med en chauffør, da ingen chauffører var hjemme. Alle var ude at køre, og ingen 
havde kunnet frigøres. Virksomhedsbesøget fandt sted i november 2007. 

Virksomheden og dens eksterne betingelser 
Virksomheden startede for 13 år siden med en enkelt lille varebil, og er så gradvis vokset, 
så man i dag har 16 biler. Virksomheden er netop flyttet til en ny lokalitet med bedre faci-
liteter for både biler og chauffører. Det administrative arbejde klares af vognmanden og en 
enkelt kontorassistent. 

Man nåede den nuværende størrelse for et par år siden, da man fik en ny lidt større kunde, 
som der fast køres for med kranbiler. Det betyder, at fremtiden vurderes som nogenlunde 
stabil, og der er ingen ambitioner om at blive meget større. Der er dog så meget at lave, at 
man indlejer biler til at dække behovet. Det er en bevidst strategi for vurdering af behovet 
for en evt. udvidelse. Først når det ligger nogenlunde fast, at der er sikkerhed for en udvi-
delse, investeres der i nye biler. 

Der er i øvrigt gennem de senere år etableret et godt samarbejde med andre lokale vogn-
mænd, således at man hjælper hinanden med at dække de opståede kørselsbehov. Sådan 
var det ikke tidligere, hvor man var sig selv nok - og det har selvfølgelig noget at gøre 
med, at der for tiden er nok at lave i branchen.  

Så der frygtes ikke for alvorlige ændringer i den markedsmæssige og konkurrencemæssige 
situation i en overskuelig fremtid. Og en eventuel udbygning af antal biler og ansatte vil 
blive vurderet nøje efter de opståede behov. 
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Organisation og arbejdsdeling 
Virksomheden beskæftiger 21 chauffører, heraf 4 chaufførlærlinge. Der rådes over alle 
typer biler og der udføres meget forskellige kørselsopgaver. Det drejer sig om møbeltrans-
port, distributionskørsel, kurerkørsel og transport med kranbiler. Det er kun entreprenør-
kørsel, man ikke påtager sig. 

De forskellige kørselsopgaver stiller tilsvarende forskellige kvalifikationskrav til chauffø-
rerne. Kørsel med varebil kræver kun lille kørekort, men kørsel med kranbil kræver både 
krancertifikat og farligt gods-certifikat. Men når der er ledig kapacitet, så uddanner man, 
så alle kan få bedre kvalifikationer.  

Chaufførerne kører på job hjemmefra, hvor de har bilerne parkeret. Kørselsopgaver med-
deles via telefon, men det er under overvejelse at indføre et it-baseret system, så der kan 
sendes kørselsbeskrivelser direkte ud til bilerne. Chaufførerne skal komme i virksomheden 
en gang om ugen for at vaske bilerne. Her vil de så kunne få information og orientering af 
forskellig art. Alle chauffører har fået installeret fax hjemme, så de kan indrapportere ar-
bejdssedler m.v. 

Der mødes ind på forskellige tider. Det er derfor, man har flere chauffører end biler, idet 
nogle af bilerne kører i to-holdsdrift. 

Der er ikke tillidsrepræsentant, men en sikkerhedsrepræsentant. Der gennemføres ikke 
systematiske medarbejderudviklingssamtaler, men det burde nok gøres. Der er dog ingen 
af chaufførerne, som ser et behov for den slags. Man ordner problemer i takt med, at de 
opstår. Og i en helt uformel form. Hvor det efter vognmandens opfattelse ikke betyder, at 
der er nogen, som ikke kommer til orde og brænder inde med noget. Tværtimod kunne en 
mere formel struktur risikere at skabe større afstand i det daglige samarbejde.   

Personaleanvendelse og -planlægning 
Chaufførernes alder svinger fra 18 til 52 og er meget spredt. Men gennemsnittet ligger på 
omkring sidst i 30’erne, først i 40’erne. Til gengæld er ancienniteten ikke særlig høj. Den 
længst ansatte er for tiden for en periode på 3-4 år. Det skyldes den turbulente tid i bran-
chen gennem de senere år, hvor det har været let at få job som chauffør, hvilket har med-
ført en vis lønkonkurrence mellem vognmandsforretningerne. 

Denne lønglidning har virksomheden ikke villet ind i. Der aflønnes efter overenskomsten - 
og ikke mere. Men der er mulighed for at tjene mere gennem overtid, fordi der er travlt. 
Også her er der forskellige måder at organisere det på. Nogle steder har man f.eks. fastsat 
timelønnen til 135 kr. for de første 12 timer. Her følger man strikte overenskomsten, som 
måske i chaufførers øjne ikke syner af så meget. Men slutresultatet vil ofte være en højere 
løn i den sidste ende, når overtidsbetalingen er medregnet. 

Personalepolitiske strategier 
På trods af, at der har været en del afgang i de senere år, så er der ikke vanskeligheder med 
at rekruttere. Der annonceres ikke, og man har kun en enkelt gang forsøgt via Arbejdsfor-
midlingen uden held. Realiteten er, at der løbende kommer henvendelse fra chauffører, 
som søger job. De noteres, og når der mangler folk, så vælges der ud blandt dem, der har 
henvendt sig. 
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Så selv om der generelt er mangel på chauffører, så har det ikke været mærkbart i virk-
somheden. Som årsag anføres, at man gør meget for at skabe en god arbejdsplads, og det 
er nok også i høj grad via anbefaling fra de ansatte, at der sker henvendelse om mulighe-
den for ansættelse. Ved ansættelse lægges primært vægt på erfaring, men der er dog også 
ansat folk kun med stort kørekort, som så har fået de nødvendige kurser og certifikater 
efterhånden. 

Det er meget den personlige fremtræden, der lægges vægt. Folk med hovedet fyldt med 
ringe og piercinger bliver ikke ansat. De er jo virksomhedens ansigt udadtil. Der ses også 
på, hvordan deres egen bil er i stand og vedligeholdt, da man jo får ansvar for en bil og 
dens vedligeholdelse. Det er et spørgsmål om ordenssans og påklædning, men ikke noget, 
som er mere præcist formuleret. De skal møde til tiden og passe jobbet. 

Til trods for en vis udskiftning i de senere år, har man ikke nogen bevidste og formulerede 
fastholdelsesstrategier. Det gælder generelt om at få skabt en god arbejdsplads. Der er for 
nyligt oprettet personaleklubber på basis af et mindre træk i lønnen, så der er mulighed for 
nogle sociale aktiviteter. Der tænkes derfor heller ikke systematisk i efteruddannelse som 
et led i en fastholdelse af medarbejderne. Det udspringer mere af chaufførernes individuel-
le ønsker, som man så forsøger at passe ind i de daglige opgaver. Der er ikke tale om 
egentlige sæsonudsving, men når der er stille perioder i årets første måneder, så forsøges 
der på at få gennemført nogle relevante kurser i stedet for at sende folkene hjem. 

Brug af og efterspørgsel efter VEU 
Efteruddannelsesindsatsen koncentrerer sig om de helt fagspecifikke kurser. Der er ikke 
gennemført eller overvejet behovet for bredere og mere generelle kurser. Der er heller ikke 
noget udtalt behov for almene færdigheder som f.eks. læse-/stavekurser og lignende. Så-
danne ønsker er heller ikke rejst fra chaufførside. Efter vognmandens opfattelse er chauf-
førerne meget lidt motiverede for mere ”boglig” uddannelse. De skal se en klar nytteværdi 
i et kursus, ellers ønsker de ikke at melde sig. 

Det betones meget kraftigt, at det ville være en stor hjælp, hvis man fra AMU ville give 
lyd, når der er ledige pladser på et kursus. Det er faktisk lettere for vognmanden at vurde-
re, hvem der kan frigøres til kursusdeltagelse inden for den nærmeste fremtid - f.eks. en 
uges tid. Hvorimod det er langt vanskeligere at fastlægge kursusdeltagelse i en længere 
tidshorisont - f.eks. et halvt år. Den langsigtede plan risikerer at føre til et afbud, fordi det 
viser sig umuligt at frigøre en chauffør til kursusdeltagelse, når man når frem til det aftalte 
tidspunkt. Men generelt har man et fint samarbejde med AMU om gennemførelse af de 
nødvendige kurser. 

Man kunne måske nok være mere udfarende fra virksomhedens side med opslag om for-
skellige uddannelsesmuligheder, men det har ikke været prøvet indtil videre. Måske kunne 
det motivere nogen, hvis det kom med en form for anbefaling fra virksomhedens, men det 
er foreløbige strøtanker, som formuleres under interviewet. Man har heller ikke været op-
søgt fra udbydere med forskellige tilbud om uddannelse i et lidt bredere perspektiv. 

Årsagen til, at man har taget lærlinge skal ses i sammenhæng med, at man begyndte med 
møbeltransport. Det kræver to mand i bilen, og så er der bedre økonomi i en lærling end i 
en ungarbejder. Men det skyldes også en interesse i at få de unge mennesker hjulpet til en 
uddannelse. Og selv om det er forbundet med administrative forpligtelser i forbindelse 
med oplæring, så har det ikke virket afskrækkende. Til gengæld har man et godt samar-
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bejde med AMU centret, så skoleperioder kan lægges, så de giver mindst mulig gener for 
virksomheden. Det har så i øvrigt ført til, at vognmanden er blevet censor på godschauf-
føruddannelsen. 

Man har slet ikke nået at gøre nogen overvejelser over betydningen af den nye overens-
komstaftale kompetenceudviklingsfond. Umiddelbart ses ikke nogen oplagte behov, som 
kunne dækkes af de kommende fondsmidler. Men ud fra ønsket om, at ”få pengene igen” 
og efter lidt overvejelse skitseres helt foreløbigt muligheden for at kursus i vedligeholdel-
se af biler samt måske kurser i sprog og kommunikation. Men om nogen vil ønske at del-
tage, er der nok ikke den store tiltro til. 

Opsamling 
Virksomheden afviger fra de øvrige ved at have meget forskellige kørselsopgaver og der-
for også en varieret vognpark. Men selv om den er ret nyetableret, er der ikke tale om af-
gørende forskelle i måden virksomheden drives på og på måden arbejdet er organiseret. 

Også her er det meget enkelt og ikke-hierarkisk organiseret i den ”familiekultur” som sy-
nes at være et karakteristisk træk ved de små og mellemstore vognmandsforretninger. Der 
er dog tale om en netværksstruktur med andre vognmænd, hvor man hjælper hinanden 
med at få løst kørselsopgaverne. Man har derfor ingen hast med et udvide virksomheden, 
selv om der er nok at køre med. 

Denne virksomhed er den eneste, som har taget lærlinge - primært begrundet i møbel-
transporten, som kræver to mand i bilen. Man erkender, at det vil være svært at på en lær-
ling placeret i den andre biler med de øvrige kørselsopgaver. 

Her køres ligesom i virksomhed D på tidspunkter ud over normal arbejdstid. Derfor er 
arbejdet tilrettelagt i to-holdsdrift. 

Der er valgt sikkerhedsrepræsentant, men ikke etableret andre formelle samarbejdsstruktu-
rer. Der gennemføres ikke medarbejderudviklingssamtaler. Det frygtes snarere, at formelle 
strukturer vil have negativ effekt. 

Aldersgennemsnittet er meget spredt, og ancienniteten er ikke stor, da højere lønninger 
andre steder lokker chaufførerne til at skifte job. Men her fastholdes lønsatsen, man vil 
ikke ind i den form for lønkonkurrence. Man har dog ikke svært ved at rekruttere, idet der 
sker mange uopfordrede henvendelser fra chauffører eller nogen, som gerne vil være det. 

Der gøres ikke noget specifikt for at fastholde folkene ud over generelt at arbejde på at 
skabe en god arbejdsplads - bl.a. gennem oprettelse af personaleklubber for at fremme det 
sociale liv i virksomheden. 

Uddannelsesindsatsen er også her afgrænset til det rent fagrelevante og krævede. Men med 
stor åbenhed over for chaufførernes ønsker. Som dog går meget lidt i retning af mere al-
mene kurser. Der er et fint samarbejde med AMU-centret - hvor vognmanden i øvrigt er 
censor. Man kunne dog godt tænke sig, at der var lidt større udfarenhed fra AMU-centret, 
når der var afbud eller manglende tilslutning til et hold. Så kunne det ofte være muligt 
med kort varsel at frigøre en chauffør, som kunne have gavn af det pågældende kursus. 

 

 



 

Kapitel 3. Konklusion 
Med dette kapitel vil der blive forsøgt at samle op på de enkelte cases i form af en beskri-
velse af henholdsvis en branche-, en virksomheds- og en jobprofil, der beskriver faktorer 
af betydning for godstransportbranchens brug af VEU. 

Det skal indledningsvis bemærkes, at det ikke har været muligt at få interviewet med virk-
somhedernes leder suppleret med et tilsvarende interview med en ansat i mere end to af 
virksomhederne. Og ingen af dem var almindelige chauffører (den ene virker som gara-
gemand, den anden som kørselsleder). Alligevel må det formodes, at de gennemførte ana-
lyser også i vid udstrækning kan siges at gælde for de pågældende medarbejderes opfattel-
se og vurdering. Denne antagelse skyldes den særlige branche- og virksomhedskultur, som 
der er redegjort for i det følgende. 

Dette kan også ses i sammenhæng med, at ikke så få chauffører gennem årene har prøvet 
at tage springet som selvstændige og er startet som vognmænd med en enkelt bil. Det kan 
bl.a. ses af den relativt store tilstrømning til det obligatoriske vognmandskursus, som ar-
bejdsgiversiden udbyder. Går det så ikke, så fortsætter man som ansat chauffør. Så afstan-
den mellem selvstændigt og ansat er langt mindre i vognmandsbranchen end i mange an-
dre brancher. 

Dette forhold betyder, at det kan formodes at være begrænset, hvor meget en systematisk 
anvendelse af den dobbelte kvalifikationsanalyse6 vil kunne bedrage til et bredere og mere 
nuanceret billede af behov og motivation for efteruddannelse. Selv om det statistiske 
grundlag er spinkelt, er der i analyserne intet der tyder på, at der hos chaufførerne kan ud-
ledes kvalifikationsbehov udover de snævert fagspecifikke og dermed procesafhængige. 
Der er ikke givet udtryk for ønsker om bredere og mere generelle - procesuafhængige - 
kvalifikationsbehov. Og vognmændene udtrykker den klare opfattelse, at chaufførerne 
snarere er mindre motiverede, end de selv er. 

Brancheprofil 
Transportsektoren er som beskrevet i den generelle indledning domineret af små virksom-
heder. 62 pct. af arbejdsstederne havde således under 5 beskæftigede, 17 pct. 5-9 beskæf-
tigede og 20 pct. 10 eller flere beskæftigede i 2003. Kun 1 pct. af arbejdsstederne inden 
for transport havde 100 eller flere beskæftigede. Transportsektoren beskæftigede i 2003 
gennemsnitligt 11 personer pr. arbejdssted. Landtransport og hjælpevirksomhed mv. hav-
de relativt små arbejdssteder med gennemsnitligt 8 og 15 personer pr. arbejdssted. 

De i casene analyserede virksomheder fordeler sig med fire på mellem 10 og 25 ansatte, 
mens én af virksomhederne er større med 70 ansatte. Det har været vanskeligt at sikre en 
såvel størrelsesmæssig som geografisk dækkende spredning i de analyserede virksomhe-
der. Der indgår således ingen repræsentanter for de helt små virksomheder, som er de an-
talsmæssigt dominerende i branchen. 

                                                 
6  I teoretisk henseende udgør begrebet ”den dobbelte kvalifikationsanalyse”, en tilgang hvor såvel indi-
vid-/lønmodtagerperspektivet som virksomheds-/organisationsperspektivet inddrages. Det indebærer at der 
må anvendes en kombination af arbejdssociologiske, kvalifikationsteoretiske og uddannelsessociologiske 
teorier og metoder. 
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Analysen dækker også kun virksomheder med national transport. Gennem de seneste 10 år 
har lidt over halvdelen af transportarbejdet med dansk lastbil været udført ved internatio-
nal transport. Målt efter den pålæssede godsmængde er national godstransport dog domi-
nerende med omkring ni tiendedele af den fragtede godsmængde. 

Transporterhvervet har haft en stigning i bruttoværdi tilvækst i 2000-priser på knap 55 % 
fra 51.156 mio. kr. i 1995 til 76.550 mio. kr. i 2005. Det er en markant større stigning end 
gennemsnittet for samtlige erhverv i samme periode, som har været på godt 21 % ifølge 
Nøgletal 2006 fra Danmarks Statistik. 

Denne stigning er ikke modsvaret af en tilsvarende stigning i den transporterede gods-
mængde, som kun er steget fra 176 mio. tons i 1995 til 189,9 mio. tons i 2005. Målt i 
tonkm er stigningen fra 9.325 tonkm i 1995 til 11.058 tonkm i 2005. 

Heller ikke i beskæftigelsen er der tale om de store ændringer. Her er der tværtimod tale 
om et lille fald. For transportsektoren som helhed fra 134.969 i 20027 til 132.727 i 2005. 
Og tilsvarende for vognmandsbranchen fra 37.747 i 2002 til 36.904 i 2005. 

I Vejgodsstrategi fra 2007 konstateres det, at vejgodserhvervet er kendetegnet ved hoved-
sageligt at beskæftige mænd, ca. 90 pct. af de beskæftigede er mænd. Yderligere beskæfti-
ger erhvervet forholdsvis få nydanskere i forhold til samfundet som helhed. Knap 3 pct. af 
de beskæftigede i erhvervet er nydanskere, mens det gælder 6 pct. for hele økonomien.  

Vejgodserhvervets alderssammensætning viser, at vejgodserhvervet beskæftiger en større 
andel af 30-49-årige end økonomien generelt, mens erhvervet beskæftiger en mindre andel 
ældre medarbejdere samt helt unge under 25 år. Samtidig med, at vejgodserhvervet be-
skæftiger en stor andel af medarbejdere i aldersgruppen 30-49, kan der konstateres en ten-
dens til, at medarbejderne trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end beskæfti-
gede i andre erhverv. 

De gennemførte analyser bekræfter det relativt høje aldersgennemsnit blandt chaufførerne, 
men også tendensen til tidlig tilbagetrækning - som ofte begrundes med de stadig mere 
omfattende reguleringer med det deraf stigende bureaukrati og de høje bødetakster. 

Der kan konstateres ikke at være den store interesse for at tage chaufførlærlinge i de ana-
lyserede virksomheder, hvilket svarer til den generelle holdning i branchen, som det be-
skrives i det indledende generelle kapitel. Selv om holdningen generelt er positiv. Hvilket 
også kan dokumenteres ved den officielle statistik over aktuelt indgåede praktikaftaler: 

Transport, post og tele 2.432 

Industri 9.127 

Bygge- og anlæg 20.674 

Handel, hotel og restaurant 19.801 

Det offentlige område 7.761 

                                                 
7  Danmarks Statistik har indført en ny beregningsmetode fra 2002. Derfor kan der ikke længere sammen-
lignes med tidligere år. 
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På den anden side kan der i de generelle analyser og strategiske oplæg konstateres enighed 
om voksende udfordringer til branchen om udvikling af kvalitet, leveringssikkerhed og 
just in time-systemer, hvilket medfører krav om styrket logistik baseret på ny teknologi. 
Og som følge heraf ændrede kvalifikationskrav til chaufførerne, som gå ud over de traditi-
onelle krav til kørekort og certifikater. 

Det er dog strategiske investeringer og udviklinger, som kun i meget begrænset omfang 
kan registreres i de analyserede virksomheder. 

Virksomhedsprofil 
Der kan i de analyserede virksomheder iagttages en række fælles træk. Det gælder først og 
fremmest arbejdsorganiseringen. Der er ikke tale om organisering i sjak som i bygge- og 
anlægsbranchen eller i form af gruppe- eller team-organisering som mange steder i indu-
strien. For den enkelte chauffør er det i langt højere grad bilen, der er virksomheden. 
Hvorimod virksomheden ikke spiller nogen væsentlig rolle som rent fysisk lokalitet i 
hverdagen. Chaufførerne udgår for det meste hjemmefra og slutter også arbejdsdagen der. 

Denne arbejdspladsstruktur, hvor der i realiteten er tale om et antal ”enmands-
arbejdspladser” med meget lidt praktiseret fællesskab mellem chaufførerne i det daglige er 
sikkert også en del af forklaringen på, at det trods energiske kampagnefremstød fra orga-
nisationernes side ikke er lykkedes at få den faglærte chaufføruddannelse til at slå bedre 
igennem. Det er ikke kun vognmændene, som står tøvende over for kontraktbinding og 
oplæringsforpligtelse. Heller ikke chaufførerne er voldsomt motiverede for at få deres ”en-
mands-arbejdsplads” invaderet af en lærling. 

Et andet fællestræk er den flade og helt uformelle virksomhedsstruktur. Bortset fra virk-
somhed A, som på grund af den meget specielle kombination af transport og opstilling af 
bygningskonstruktioner havde en administrationsafdeling med fem ansatte, så er de øvrige 
virksomheder karakteriseret med én eller et par administrative medarbejdere udover 
vognmanden selv. 

Desuden er det en meget mundtlig virksomhedskultur, som er en integreret del af den 
”familiekultur”, som præger de analyserede virksomheder. Den daglige kommunikation 
om arbejdsopgaver foregår via telefon. Kun virksomhed C havde fået installeret it-baseret 
teknologi i bilerne, så der kunne kommunikeres i skriftlig form mellem vognmanden og 
chaufførerne. To andre virksomheder har noget lignende under overvejelser, men endnu 
ikke taget reelle initiativer i den retning. 

På samme måde findes i de fleste virksomheder ingen form for skriftligt formulerede per-
sonaleanvisninger eller -håndbøger. Også her er virksomhed C undtagelsen, hvilket skyl-
des, at vognmandens kone var en del af den daglige ledelse med særligt ansvar for perso-
nalet. Det blev dog klart tilkendegivet, at for en del af de nyansatte chauffører var en vold-
som mundfuld at skulle kapere. Samtidig gør man også i denne virksomhed en indsats på 
at formidle nye lovbestemmelser m.v. til chaufførerne i en bearbejdet, lettilgængelig 
skriftlig form. 

Det uformelle gælder også på de samarbejdsmæssige områder. Samarbejdsudvalg og til-
lidsrepræsentant er klart undtagelsen. Man klarer sig med en sikkerhedsrepræsentant. 
Medarbejderudviklingssamtaler anvendes ikke, men i alle virksomhederne betones, at det 
fungerer tilfredsstillende i det daglige, fordi tingene tages op, når der er behov for det. Og 
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at der heller ikke fra chaufførernes side er rejst krav om etablering af mere formelle sam-
arbejdsstrukturer. 

Det hænger formentlig sammen med, at de tre virksomheder er gamle familieforetagender 
med høj anciennitet blandt chaufførerne. Der er derfor gennem årene oparbejdet rutiner og 
procedurer, som fungerer tilfredsstillende uden at være formaliserede. Men også i virk-
somhed C og E, som er relativt nye - og derfor uden den slags åregamle kutymer - funge-
rer det på tilsvarende måde.  

Det kan måske ses i sammenhæng med, at vognmænd oftest selv er tidligere chauffører, 
som kender jobbet på egen krop. De tænker ikke i mere professionelle ledelsesbaner, har 
ingen uddannelse og erfaring på det felt. Derfor kan der organiseres en mere ”lige over 
rattet”-kommunikation, hvilket ikke er tilfældet i mere hierarkisk opbyggede virksomhe-
der i mange andre brancher. 

Der rekrutteres hovedsageligt gennem mund-til-øre-metoden. Annoncering er prøvet, men 
uden det store held. Og Arbejdsformidlingen inddrages ikke i ansættelsesproceduren. Der 
synes at være tale om, at virksomheder med lidt held kan oparbejde et så godt ry i lokal-
området, at der sker tilstrækkeligt med uopfordrede henvendelser til at dække behovet for 
nye chauffører. Det fremhæves som en tilstrækkelig rekrutteringsvej i flere af virksomhe-
derne. 

På den anden side gøres meget for at fastholde gode, erfarne chauffører. To virksomheder 
har på grund af sæsonudsving lavet opsparingsordninger, så man kan klare lavsæsonen 
med at lade chaufførerne holde fri uden fyring og ferie samt ved deltagelse i uddannelse. 
Desuden anvendes f.eks. sundhedsforsikring, indkøbsordninger og overskuddeling. Det 
forhindrer dog ikke, at der er en vis udskiftning bland de yngre og relativt nye chauffører, 
som udnytter den aktuelt gode beskæftigelsessituation til at shoppe lidt rundt. 

Også lønniveauet spiller en rolle i en fastholdelsesstrategi. Fire af virksomhederne oplyser, 
at de ved forskellige tillæg m.v. ligger over den overenskomstfastsatte normalløn. Kun 
virksomhed fastholder overenskomstens lønbestemmelser, men ser det ikke som et pro-
blem for at sikre en god fastholdelse af chaufførerne. Og selv de lønførende virksomheder 
undgår ikke de ”shoppende” unge chauffører, som søger nye udfordringer. 

Afvikling har man ikke udviklet politikker for, fordi der på grund af den gode markedssi-
tuation ikke gennem de senere år har været behov for personalereduktion, men tværtimod 
for udvidelse og nyansættelse. 

Den dominerende fleksibilitetsform i virksomhederne er temporær fleksibilitet. Man und-
går meget bevidst numerisk fleksibilitet på grund af den aktuelt udtalte mangel på chauffø-
rer i regionen. Man tør ganske enkelt sende chaufførerne hjem, når der er lavsæson af 
frygt for, at de meget hurtigt finder eller får anvist job hos en anden vognmand. Funktionel 
fleksibilitet forekommer ikke i de analyserede virksomheder. Det er ganske enkelt ikke 
muligt, da der kun eksisterer de fast definerede chaufførjob og derfor ingen mulighed for 
hverken vertikal eller horisontal funktionel fleksibilitet - der er højst en enkelt kørselsleder 
ud over vognmanden og ingen jobbredde, som muliggør flytning til andre jobfunktioner. 

Temporær fleksibilitet praktiseres i forskellige former. En helt speciel form er indlejning 
af andre vognmænd til at klare spidsbelastninger. Derudover anvendes overarbejde i ret 
stort omfang - hvilket desuden er en accepteret mulighed for chaufførerne til at forbedre 
den overenskomstfastsatte løn. I virksomheder med store sæsonudsving har man etableret 
opsparingsordninger, således at chaufførerne kan holde fri med løn i den stille tid. Desu-
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den placeres efteruddannelses bevidst i den periode - hvilket tillige tjener som et fasthol-
delseselement. 

Person- og jobprofiler 
Chaufførjobbet er i vid udstrækning et job, som varetages af ufaglærte. Hvis der er tale 
faglærte, er det ofte faglærte fra andre job, som har valgt chaufførjobbet i stedet. Når 
HTS-A i Regionale hovedtal for servicesektoren 2006 oplyser, at i transportsektoren er 46 
% af de beskæftigede ufaglærte, mens 45 % har en erhvervsfaglig uddannelse, så skal det 
tages med et gran salt. Det betyder nemlig ikke, at de 45 % har en uddannelse som faglær-
te chauffører. 

Men det er også et spørgsmål, om distinktionen ufaglært/faglært er den bedst egnede til at 
forstå situationen. Det er bemærkelsesværdigt, at betegnelsen ufaglært ikke bliver anvendt 
i interviewene, der tages klart og udelukkende om chauffører. Det nævnes, at ikke alle er 
lige gode til at læse og til at forstå en skriftlig besked, men det fremgår ikke som et for-
hold, som reelt forklejner deres chaufførkompetence. 

Det skal formentlig ses i sammenhæng med, at der er klare og ufravigelige kørekort- og 
certifikatkrav som betingelse for at udføre et chaufførjob. Og spørgsmålet er, om man så 
ikke i den daglige selvforståelse - både hos vognmand og chauffører - er en slags faglært. 
Eller sagt på en anden måde: Hvilke yderligere kvalifikationer skulle det i så fald dreje sig 
om for at være faglært i denne branche? 

En vurdering, som bliver yderligere belyst og accentueret, når den sættes i sammenhæng 
med de meget afgrænsede og kravrelaterede ønsker, som de analyserede virksomheder har 
til efteruddannelsesindsatsen. 

Men som sikkert også skal ses i sammenhæng med, at branchen er et normallønsområde, 
med overenskomstfastsatte timelønsatser - med meget begrænset løntillæg til faglærte 
chauffører. Hvilket er en markant forskel i forhold til minimallønsoverenskomster inden 
for f.eks. industri og bygge- og anlægsområdet. 

Det er et karakteristisk fællestræk, at alle virksomhederne ønsker erfarne chauffører, hvil-
ket netop betyder, at de så har de fornødne kørekort og certifikater erhvervet i forvejen. 
Men også, at de har den rutine og adfærd, som er vigtig fra virksomhedens frontpersonale 
- hvad chaufføren som nøgleperson på ”enmands-arbejdspladsen” om nogen er det. Det er 
derfor forståeligt, at der i den grad ved ansættelse lægges vægt på fravær af tatoveringer 
og piercinger i de analyserede virksomheder.  

Det er også karakteristisk for de fem virksomheder, at der ikke eksisterer differentierede 
jobfunktioner. Man er chauffør - og dermed basta. Der kan være forskel i certifikatkrav 
afhængig af, om man kører med kran eller med farligt gods. Men der er ikke forskellige 
jobniveauer, som kræver andre og mere vidtgående kvalifikationer. Man kan som nævnt 
blive garagemand eller kørselsleder, men andre typer job findes ikke i virksomheder af 
den størrelse, som her er analyseret.  Og så holder man ganske enkelt op med at være 
chauffør. 
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Generelt om branchens efterspørgsel af og brug af VEU 
Alle de analyserede virksomheder er aktive brugere af VEU i form af AMU-kurser. Men 
det er ikke resultat af en bevidst uddannelsesplanlægning, og der er tale om en afgrænset 
indsats på de områder, som er certifikatbelagte og påkrævede for arbejdets udførelse. 

I virksomhed A og B indgår efteruddannelse i en fastholdelsesstrategi, idet man kombine-
ret med en opsparingsordning udnytter den stille tid i årets første måneder til at få et antal 
medarbejdere sendt på relevante og nødvendige kurser. Dette kræver en planlægning med 
AMU-centret på basis af en snak om ønsker og behov med chaufførerne. Virksomhed A 
nævner et fint samarbejde med den lokale repræsentant for DTL om uddannelse og kon-
krete uddannelsesaktiviteter. 

Men det gælder generelt, at udover hvad der er nødvendigt for virksomheden med hensyn 
til f.eks. certifikatfornyelse foretages der ingen konkrete udspil fra ledelsens side. Men der 
er generelt stor lydhørhed over for ønsker fra chaufførerne. Det gælder også kurser, som 
ikke er nødvendige for det pågældende job, f.eks. erhvervelse af kran- eller farligt gods-
certifikat., selv om det daglige arbejde ikke kræver det. Det kræver så blot, at det kan pas-
ses ind i det daglige arbejde, og da det så ikke er kurser, som er nødvendig for chaufføren 
for arbejdets udførelse, gør det så heller ikke noget, om det først bliver efter et stykke tid, 
at det kan passes ind. 

Der gives entydigt udtryk for, at man ikke aktuelt finder behov for bredere og mere gene-
relle eller almene kurser. Heller ikke for kurser i læse-/skrivekurser og tilsvarende, selv 
om det vedgås, at man har oplevet problemer med chauffører, som have problemer på dis-
se områder. Det har man dog fundet praktiske løsninger på. Og der er heller ikke fra 
chaufførernes side rejst ønsker i den retning, snarere tværtimod.  

Men det viser sig på den anden side, at når emnet i samtalen bringes på bane, er der tale 
om en vis åbenhed for ideen. Der er måske en begyndende forståelse for, at der på lidt 
længere sigt kan være grund til at overveje en lidt bredere om anderledes målrettet indsats. 
Men endnu en gang understreges det, at det bliver svært at motivere chaufførerne til at 
deltage i en bredere uddannelsesindsats. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at der primært efterspørges procesafhængige kvali-
fikationer - hvilket i denne branche vil sige de fornødne kørekort og certifikater. Efter-
spørgslen efter mere procesuafhængige kvalifikationer kommer diffust til udtryk i ønsket 
om at ansætte erfarne chauffører. Og dermed er der tale om ikke præcist formulerede 
krav, men snarere en vurdering af chaufførens fremtræden og personlige egenskaber. Di-
rekte adspurgt gives udtryk for ønsker om selvstændighed og omhyggelighed og andre 
lignende generelle karaktertræk. Det er derfor heller ikke noget, man har gjort sig overve-
jelser over i relation til en eventuel efteruddannelsesindsats. Det nævnes dog som kursus-
emner, man muligvis kunne motiveres til at anvende, hvis man fik dem præsenteret fra 
VEU-udbyderne. 

Det er bemærkelsesværdigt, at selv i virksomhed E, som har fire chaufførlærlinge i gang, 
er der ikke en anden og bredere holdning til VEU-indsatsen end i de andre virksomheder. 

Man har et tilfredsstillende samarbejde med AMU, selv om ikke alle har oplevet at blive 
opsøgt af en konsulent fra AMU-centret. Virksomhed D har direkte bedt sig fri. Man hen-
vender sig selv, når der er brug for det. Virksomhed C har haft gode erfaringer med en 
mere fleksible tilrettelæggelse og vil gerne have mulighed for at gennemføre mere uddan-
nelse i den form. I virksomhed E efterlyses en større udfarenhed fra AMU-centret, når der 
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er ledige pladser, idet man ser en god mulighed for at få en mand frigjort til at komme på 
kursus, selv om det er med kort frist. 

Der er gode erfaringer med samarbejdet med AMU, når kursusdeltagelse skal aftales. Man 
oplever god vilje til at passe virksomhedens ønsker ind i skolens praktiske planlægning. 
Og der opleves ikke store problemer i form af aflysninger fra AMU’s side, selv om det 
forekommer. 

Men tilbage står den klare opfattelse, at hvis en forståelse for det gavnlige og måske nød-
vendige i en bredere uddannelsesplanlægning og -indsats i virksomhederne skal fremmes 
blandt vognmændene, så kræver det en langt mere opsøgende og argumenterende aktivitet 
fra udbyderside. Det bliver et langt og sejt træk, som vil kræve et aktivt medspil fra orga-
nisationernes side i lokalområdet. 

Det skal ses i sammenhæng med, at man indtil videre står helt tøvende over for den nye 
overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfond. Det er en udtalt opfattelse, at den kom-
mer man nok bare til at betale til - uden at have nogen klar forestilling om, hvad man skul-
le anvende den til. Man får jo i forvejen de kurser, som der er brug for. Og nye behov er 
der ikke rigtig nogen begyndende overvejelse over og slet ikke nogle formulerede forestil-
linger om. 

Heller ikke de nye EU-bestemmelser om obligatorisk uddannelse og regelmæssig genud-
dannelse af chauffører møder forståelse og accept i virksomhederne. Og man ser det som 
helt umuligt at vinde forståelse blandt chaufførerne for at skulle deltage i disse uddannel-
sesaktiviteter. Tværtimod frygtes, at især de ældre chauffører vil stemme med fødderne og 
vælge at forlade branchen tidligere, end de havde behøvet og egentligt tænkt sig. 

Det kan fremhæves som et resultat af de gennemførte virksomhedsanalyser, at der er stor 
afstand mellem de strategiske overvejelser om bl.a. kvalifikationskrav og uddannelsesbe-
hov, som formuleres i den Vejgodsstrategi, som refereres i den generelle indledning, og så 
den opfattelse af situationen og de fremtidige krav, som kommer til udtryk i de besøgte 
virksomheder. Det kan have sammenhæng med, at analysen kun omfatter virksomheder 
med national transport, hvor der måske ville findes bedre overensstemmelse mellem de 
strategiske overvejelser og virksomhederne holdninger og opfattelser. 

Men med skyldig hensyntagen til det spinkle statistiske grundlag er der tale om en så mar-
kant diskrepans, at det efterlader flere spørgsmål end svar. Og at der må være grundlag for 
en nøjere analyse af dels årsager til den markante afstand imellem strategiplan og tilsyne-
ladende virkelighed i branchen, dels udfordring til målrettede initiativer, som kan mindske 
afstanden og sikre branchen bedre muligheder for at klare fremtidige krav og konkurren-
cemæssige udfordringer. 
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Virksomhedslederinterviewguide 
 

A: Om virksomheden, branche og medarbejdere 

• Kort om virksomheden generelt og dens udvikling fra grundlæggelse 
indtil nu? 

a. Virksomhedens type: off./privat, del af større koncern/org. eller enkelt-
mandsejet, størrelse 

b. Hovedaktiviteter: produkt, kvalitet/kvantitet 
c. Teknologianvendelse/udvikling heri 
d. Generel udvikling (vækst, stabilitet eller nedgang) 
e. Den nuværende forretningssituation/markedssituation, eksport eller hjem-

memarked 

 

• Lidt om branchen og virksomhedens plads i den? 
a. Generel udvikling teknologisk og markedsmæssigt/konkurrencesituation  
b. Virksomhedernes størrelse, kræves meget kapital for at starte en ny virk-

somhed i branchen? 
c. Udsving i efterspørgsel?  

i. Sæsonbetonet, konjunkturafhængig branche? 
ii. Politisk styret/afhængig af offentlige budgetter 

 

• Virksomhedens organisation? 
a. hvordan er virksomheden organiseret, linieproduktion, serieproduktion, 

selvstyrende grupper etc., flow fra produktionsstart til slut 
b. hvilke typer jobfunktioner i de forskellige afdelinger 
c. hvordan anvendes medarbejderne, skifter de mellem forskellige funktioner, 

horisontalt og vertikalt? Generelle eller specialiserede jobfunktioner? Inter-
ne jobstiger? 

d. bestemte kvalifikationskrav til bestemte jobtyper – ønskes bestemte uddan-
nelser på forhånd til bestemte jobtyper eller oplæring 

e. e Dagarbejde eller skiftehold, hel- eller deltidsansættelser, mulighed for 
fleksibel arbejdstid 

 

• Beskæftigelsen i de forskellige afdelinger 
a. Aktuelt og historisk, evt. sæsonudsving m. anvendelse af løsarbejde-

re/vikarer 
b. Antal, kønsfordeling, alder, anciennitet  
c. Uddannelsestyper, faglært/ufaglært,  
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B: Personalepolitik  
1) Hvordan rekrutteres medarbejdere? 

a) Krav om særlig uddannelse eller særlige kvalifikationer ved indgangen? Generelle 
kvalifikationer versus virksomhedsinterne (oplæring) 

b) Krav til procesuafhængige kvalifikationer? 
c) Hvis intern oplæring, hvordan er så et typisk forløb? Hvem er ansvarlig for oplæ-

ring? 
i) Fordelingen mellem brugen af arbejdspladsoplæring, sidemandsoplæring, og 

intern/ekstern VEU? 
d) Arbejdskraftsudbud: Har i oplevet problemer med rekruttering af kvalificeret per-

sonale? (årsager?) 
i)  Hvis ja, hvad gør I så i den anledning: ændringer på organiseringen af arbejds-

funktionerne, siger nej til ordrer/sænker serviceniveauet, bruger udenlandsk ar-
bejdskraft, andet? 

e) Bruger I AF, A-kasser, udd. inst, annoncer, via egne medarbejdere eller? Har I en 
venteliste? 

 

2) Fastholdelse af medarbejdere? 
(a) Forsøger I at skabe en fast kerne af arbejdskraft ? hvilke typer af ar-

bejdskraft er der tale om her? 
(b)  Bruger i efteruddannelse som middel til fastholdelse?  
(c) Har I en formuleret udviklingspolitik?  
(d) Forsøger I at holde på seniorerne/udskyde efterlønnen - Seniorpolitik?  

 

3) Afvikling af medarbejdere? 
a) Bruger I uddannelse som buffer?   
b) Har I en pool af medarbejdere, der kan hentes ind og ud ? 
c) Giver I tilbud om uddannelse til afskedigede mhp. at stille dem bedre ? 
d) Hvordan har i ellers håndteret denne situation: SIFU, mindst kvalificeret/bestemte 

kvalifikationstyper eller…? 
 

4) Udvikling af medarbejderne 
(a) Hvordan bruger I efteruddannelse?  
(b) Bruger I uddannelsesplanlægning? Hvordan? 
(c) Hvordan organiseres efteruddannelsesindsatsen? Inddrages tillidsman-

den, samarbejdsudvalget, medarbejderne? Eller begrundes den udeluk-
kende i teknologi/markedskrav? 

(d) Hvilke kvalifikationer ser I gerne medarbejderne tilegner sig?  
(e) Hvordan forholder I til realkompetencevurdering? 
(f) Svarer medarbejdernes ønsker til jeres? 
(g) Har i et egentligt uddannelsesbudget? 
(h) Giver uddannelse mulighed for ”forfremmelse”/andre jobfunktioner el-

ler mere i løn? 
(i) Anvendes uddannelse ligeligt på de forskellige medarbejdertyper, eller 

mere på nogle end andre? 
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(j) Hvordan er medarbejdernes motivation ifht. uddannelse? Er der forskel-
le medarbejdertyperne imellem? 

(k) Kan tilbud om uddannelse skabe problemer blandt medarbejderne? 
(l) Opleves der barrierer ifht. uddannelse, i givet fald hvilke? 

 

C: Efteruddannelsesindsatsen 
 

1. Hvilke uddannelsesudbydere bruger I? AMU, specialskoler, 
leverandører, andre? Og hvorfor lige dem? 

2. Hvordan etableres kontakte mellem jer og udbyderne? 
3. Hvordan samarbejder I med udbyderne? 
4. Hvordan oplever I kvaliteten/udbyttet af udbydernes uddan-

nelsestilbud? 
5. Har I oplevet at have uddannelsesbehov, der ikke kunne 

dækkes af mulige udbydere? 
6. Samarbejder i med andre virksomheder om uddannelsesind-

satsen? 
7. Har I generelle kommentarer til udbydernes ageren eller øn-

sker? 

 

D: De industrielle relationer 
a) Har I et samarbejdsudvalg – hvordan bruger I det? 
b) Har I tradition for at inddrage medarbejderne i beslutninger 

om arbejdets organisering? 
c) Bruger I MUS samtaler? 
d) Har I et uddannelsesudvalg  
e) Hvordan bruger I overenskomsternes bestemmelser om ud-

dannelse? 
f) Har I en holdning til brug af den nye uddannelsesfond? 

(hvor det er relevant) 
g) Hvordan oplever du, samarbejdet med medarbejderne fun-

gerer? Generelt og specielt ifht. uddannelsesindsatsen  
h) Hvordan oplever du medarbejdernes tilfredshed ifht. ud-

dannelsesindsatsen – er I enige om hvilke kvalifikationer, 
der er behov for i virksomheden, eller er der grobund for 
konflikter? 
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Interviewguide ansatte 
 

Baggrundsspørgsmål 
 

1. Hvordan ser dit tidligere karriereforløb ud? (tidligere ansættelser) 
2. Hvilke(n) uddannelse(r) har du? (grundskole/erhvervsskole/gymnasial/ 

videregående/efteruddannelse) 
3. Hvad har dine overvejelser været i forhold til valg af job og uddannelse?  
4. Har det været let at få arbejde inden for dit fag? 
5. Har du familie og hvilken betydning har det i forhold til job og uddan-

nelse. 
6. Hvor langt har du på arbejde? 

 

Hvorfor søgte du jobbet? 
 

1. Hvornår, hvordan og hvorfor fik du jobbet? 
2. Stilles der særlige krav til ”indgangsniveau” for nye medarbejdere? 
3. Hvordan oplevede du indkøringsperioden? 
4. Hvor meget gøres der ud af at hjælpe en nyansat tilrette? 
5. Hvor lang tid gik der inden du følte dig kompetent til at udføre dit job godt 

nok? 
6. Føler du dig sikker i din ansættelse? 

 

Beskriv hvad dit arbejde består i? 
 

1. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? (Forskellige jobfunktioner, kaffepau-
ser, intensitet, arbejdstid etc.) 

2. Hvad er vigtigt for dig i forhold til dit arbejde? 
3. Kan du beskrive fordele og ulemper ved jobbet? 
4. Disposition/indflydelse: Hvor meget betyder det for dig, at have indflydelse 

på hvordan dine arbejdsopgaver skal løses? 
5. Interaktion/socialt: Hvordan fungerer det faglige samarbejde med kolleger? 

Hvordan er det sociale liv på arbejdspladsen? 
6. Kvalifikationer/udvikling: Føler du dig udfordret i det daglige arbejde? 

Hvor meget betyder det for dig, at have indflydelse på dit arbejdsliv her på 
stedet? Er det et drømmejob for dig eller et skridt på vejen? 

7. Er du tilfreds med lønnen?  
8. Hvordan er klimaet generelt mellem ledelse, TR og ansatte? 
9. Hvordan oplever du sammenhængen mellem dit arbejde og dit privatliv? 
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Hvor vigtig er faglig og personlig udvikling for dig? 
 

1. Har du måttet lære meget nyt siden din ansættelse? 
2. Har dit arbejdes karakter forandret sig de seneste år? 
3. Er du interesseret i efteruddannelse? 
4. Får du den efteruddannelse du gerne vil have? 
5. Hvem bestemmer hvornår du kan (skal) af sted? 
6. Hvem bestemmer hvad indholdet på kurserne skal være? 
7. Hvor meget efteruddannelse har du været på? 
8. Hvordan oplevede du forløbet? 
9. Får du råd og hjælp fra din TR eller fagforening i spørgsmål om efterud-

dannelse? 
10. Er der opbakning fra ledelsen i forhold til efteruddannelse? 
11. Afsættes der tid og resurser? 
12. Hvad er holdningerne til efteruddannelse blandt de ansatte? 
13. Er der uddannelsesplanlægning på virksomheden? (hvem omfattes, tids-

horisont, hvilke uddannelser, SU) 
14. Vil du helst på virksomhedsrelevant uddannelse eller vil du hellere delta-

ge i uddannelse der ikke nødvendigvis er relevant for din arbejdsplads? 
15. Hvilken rolle spiller egne ønsker om efteruddannelse? 
16. Er efteruddannelse noget du taler med kollegerne om til dagligt eller på 

klubmøder? 
17. Tror du, du kan du klare dig på arbejdsmarkedet uden VEU? 
18. Har du talt med en uddannelseskonsulent omkring dine behov for efter-

uddannelse? 
 

Fremtiden?  
 

1. Kunne du tænke dig at blive på samme arbejdsplads? 
2. Hvilke arbejdsfunktioner kunne du tænke dig at have? 
3. Har du en karriereplan? Forventninger/forhåbninger til fremtidigt arbejdsliv?  
4. Har du behov for forandringer i arbejdslivet: arbejdsformen/arbejdspresset? 
5. Kunne du have lyst til nedsat tid/seniorordninger? 
6. Hvornår har du planer om efterløn/pension? 
7. Hvordan ønsker du, at dit arbejdsliv ser ud om 10 år? 
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