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Tirsdag 2. juli 2013 

Ledere i Nord- og Østsjælland arbejder i sommerferien 

 

Der står ”sommerferie” i kalenderen for store dele af den danske befolkning. 

Men ferie betyder ikke nødvendigvis totalt fri fra arbejde for ledere på 

virksomheder i Nord- og Østjælland. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne 

løser flere end halvdelen af lederne i området nemlig arbejdsopgaver i 

sommerferien. 

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

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

mens 35 procent ”sjældent” griber deres smartphone eller pc. Kun 14 

procent af de nord- og østsjællandske ledere fastslår ifølge Ledernes 

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

Der er tale om en svag stigning i andelen af ledere, som synes, at det er ok at 

være ”på” engang imellem, selv om de er i sommerhus eller befinder sig på 

et hotel under sydens sol. Da Lederne stillede samme spørgsmål i sommeren 

2012, var det således én procent færre blandt lederne i Nord- og Østsjælland, 

51 procent, som ”ofte” eller ”af og til” arbejdede i ferien. 

Holdningen blandt lederne i Nord- og Øststjælland overrasker ikke 

afdelingsformanden for Lederne Nordsjælland, Henning Kokholm Brænder. 

- Det er de færreste ledere, der kun arbejder 37 timer om ugen, og det er helt 

naturligt også at tjekke sin mail eller besvare et telefonopkald i ferien. For 

mig handler det om hele tiden at være opdateret, og derfor kan det ofte være 

mindre stressende at bruge en halv time om dagen på at holde mig ajour, end 

slet ikke at vide, hvordan det går hjemme i virksomheden. Samtidig er det 

vigtigt at understrege, at hovedformålet med en ferie selvfølgelig er at holde 

fri, og derfor bør man kun handle på de allervigtigste henvendelser, fastslår 

Henning Kokholm Brænder. 

Ledernes undersøgelse er baseret på svar fra 1.467 ledere, hvor hovedparten 

er ansat på virksomheder i den private sektor. 234 af de adspurgte er fra 

Nord- og Østsjælland. 
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