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Torsdag 3. juli 2014 

Hver anden leder i Vest- og Sydsjælland og på 

Lolland-Falster løser arbejdsopgaver i ferien 

 

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

er leder på en virksomhed i Vest- og Sydsjælland og på Lolland, Falster og 

Bornholm. 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. 

55 procent af de adspurgte ledere i Vest- og Sydsjælland og på Lolland, 

Falster og Bornholm svarer i undersøgelsen, at de ”ofte” eller ”af og til” 

løser arbejdsopgaver i sommerferien, mens 33 procent ”sjældent” griber sin 

smartphone eller pc i ferieperioden. Kun 12 procent af de vest- og 

sydsjællandske ledere fastslår ifølge Ledernes undersøgelse, at de ”aldrig” 

løser arbejdsopgaver i sommerferien. 

Arbejdet i sommerferien handler for de vest- og sydsjællandske ledere 

primært om at svare på e-mails og tage opkald. 58 procent besvarer 

minimum ugentligt arbejdsrelaterede e-mails i ferien, mens 55 procent taler i 

telefon med arbejdspladsen. Lidt færre, 51 procent, besvarer minimum én 

gang om ugen arbejdsrelaterede sms´er.  

Sammensmeltningen af arbejde og ferie blandt lederne i Vest- og 

Sydsjælland overrasker afdelingsformanden for Lederne Vestsjælland, Villy 

Helmer Jørgensen. 

- Det er vigtigt, at der kommer fokus på ledelse og ferie, da jeg synes, at 55 

procent, som arbejder i ferien, er en stor andel. Jeg kender det selv, at man 

tjekker mails for at gøre byrden mindre, når man vender tilbage. Jeg svarer 

dog kun tilbage på de vigtige mails. Vi har betroede medarbejdere, som 

sagtens kan tage beslutninger uden lederens tilstedeværelse når han eller hun 

er på ferie, siger Villy Helmer Jørgensen.  

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

fem er ansat på virksomheder i den private sektor. 308 af de adspurgte er fra 

Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster og Bornholm. 
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