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Torsdag 3. juli 2014 

Hver anden leder i Nord- og Østsjælland løser 

arbejdsopgaver i sommerferien 

 

Sol og sommerferie betyder ikke nødvendigvis totalt fri fra arbejde, når man 

er leder på en virksomhed i Nord- og Østjælland. Ifølge en ny undersøgelse 

fra Lederne, foretaget i samarbejde med analysebureauet YouGov, løser 

halvdelen af lederne i området nemlig i ny og næ arbejdsopgaver, selvom de 

befinder sig i et sommerhus eller under sydens sol. 

50 procent af de adspurgte ledere i Nord- og Østsjælland svarer i 

undersøgelsen, at de ”ofte” eller ”af og til” løser arbejdsopgaver i 

sommerferien, mens 36 procent ”sjældent” griber sin smartphone eller pc i 

ferieperioden. Kun 14 procent af de sjællandske ledere fastslår ifølge 

Ledernes undersøgelse, at de ”aldrig” løser arbejdsopgaver i sommerferien. 

Arbejdet i sommerferien handler for de nord- og østsjællandske ledere 

primært om at svare på e-mails og sms´er. 58 procent besvarer minimum 

ugentligt arbejdsrelaterede e-mails i ferien, mens 52 procent besvarer 

arbejdsrelaterede sms´er. Lidt færre, 48 procent, taler minimum ugentligt i 

telefon med arbejdspladsen . 

Sammensmeltningen af arbejde og ferie blandt lederne i Nord- og 

Øststjælland overrasker ikke afdelingsformanden for Lederne Nordsjælland, 

Henning Kokholm Brænder. 

- Jeg tror, det i høj grad handler om, at lederne forsøger at holde sig 

opdateret, så bunken af e-mails eller opgaver ikke er for stor, når man vender 

tilbage. Jeg har selv som vane at tjekke mails, beskeder og opkald på min 

telefon. Hvor jeg arbejder, har vi ikke regler for tilgængelighed under ferie, 

men lader det være op til lederens egen samvittighed over for familien. Men 

det er vigtigt, at man også kobler helt af på sin ferie, siger Henning Kokholm 

Brænder. 

Ledernes undersøgelse er baseret på svar fra 2.345 ledere, hvor fire ud af 

fem er ansat på virksomheder i den private sektor. 384 af de adspurgte er fra 

Nord- og Østsjælland. 
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