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Torsdag 3. juli 2014 

Hver anden leder i Østjylland løser 

arbejdsopgaver i sommerferien 

 

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

er leder på en virksomhed i Østjylland. Ifølge en ny undersøgelse fra 

Lederne, foretaget i samarbejde med analysebureauet YouGov, løser næsten 

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

befinder sig i et sommerhus eller under sydens sol. 

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

”ofte” eller ”af og til” løser arbejdsopgaver i sommerferien, mens 37 procent 

”sjældent” griber sin smartphone eller pc i ferieperioden. Kun 16 procent af 

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

arbejdsopgaver i sommerferien. 

Arbejdet i sommerferien handler for de østjyske ledere primært om at svare 

på e-mails og sms´er. 56 procent besvarer minimum ugentligt 

arbejdsrelaterede e-mails i ferien, mens 52 procent besvarer 

arbejdsrelaterede sms´er. Lidt færre, 50 procent, taler minimum ugentligt i 

telefon med arbejdspladsen. 

Sammensmeltningen af arbejde og ferie blandt lederne i Østjylland 

overrasker ikke afdelingsformanden for Lederne Kronjylland, Kirsten Hvid 

Schmidt.  

- Undersøgelsen viser, at mange har svært ved at slippe arbejdet. Jeg har 

også selv været på ferier, hvor jeg efterfølgende måtte erkende, at jeg skulle 

være blevet på arbejde, fordi jeg ikke kunne være nærværende hos familien. 

Det er vigtigt som forebyggelse mod stress, at ledere tjekker ud af jobbet og 

får ladet batterierne i ferien, men det kan selvfølgelig i enkelte tilfælde være 

nødvendigt at holde sig opdateret ved at tjekke mail eller forholde sig til en 

hastesag, siger Kirsten Hvid Schmidt.   

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

fem er ansat på virksomheder i den private sektor. 286 af de adspurgte er fra 

Østjylland.  
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