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Tirsdag 2. juli 2013 

Ledere i Østjylland 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 Østjylland. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne løser 

halvdelen af lederne i området nemlig arbejdsopgaver i sommerferien. 

50 procent af de adspurgte ledere i Østjylland svarer i undersøgelsen, at de 

”ofte” eller ”af og til” løser arbejdsopgaver i ferien, mens 39 procent 

”sjældent” griber deres smartphone eller pc. Kun 11 procent af de østjyske 

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

arbejdsopgaver i sommerferien. 

Der er tale om en 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 5 procent færre blandt lederne i Østjylland, 45 procent, 

som ”ofte” eller ”af og til” arbejdede i ferien. 

Holdningen blandt lederne i Østjylland overrasker ikke afdelingsformanden 

for Lederne Østjylland, Jørgen Munch. 

- Som leder er der en svær balancegang mellem arbejds- og privatliv. På den 

ene side er det ikke hensigtsmæssigt, hvis en leder ikke er i stand til at holde 

fri fra sit arbejde, men på den anden side kan man have brug for at følge lidt 

med fra sidelinjen, når man er på ferie, hvis man eksempelvis ikke ønsker at 

komme tilbage til en propfyldt mail-indbakke. Mit råd må være, at man 

generelt er varsom med sin arbejdsmæssige kommunikation, når man er på 

ferie, og frem for alt afstemmer forventninger med både familie og 

arbejdsplads, siger Jørgen Munch. 

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

er ansat på virksomheder i den private sektor. 200 af de adspurgte er fra 

Østjylland.  
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