Arbejdet invaderer os i ferien
Arbejdsliv og ferie smelter sammen i en cocktail med e-mails og mobiltelefoni, hvor
kun omkring hver tiende afskærer kontakten med arbejdspladsen i ferien.
Lagt på nettet: 15. Juni 2009 22:51

Af Michael Degn Christensen
Liggestol, badehåndklæde og solbriller er for mange danskere trofaste følgesvende, når sommerferien går i
gang. Men samtidig er e-mail og arbejdstelefon også ved at blive en fast del af ferien.
Det viser en undersøgelse fra konsulentfirmaet Teglkamp & Co. i Hillerød. Kun 11,1 procent svarer, at
arbejdspladsen aldrig kan få fat på dem, når de holder ferie. Hele 74,4 procent svarer, at chefen altid kan
fange dem på mobilen i ferieperioden.
Susanne Teglkamp, direktør i Teglkamp & Co., mener, at der er sket en glidende overgang mellem privatliv
og arbejde, hvilket blandt andet hænger sammen med den teknologiske udvikling og hjemmearbejdspladser.
Hun er dog overrasket over arbejdets omfang i ferien, hvilket ikke kun er forbeholdt chefen.
- Jeg er alligevel overrasket over, at det fylder så meget. Jeg havde måske troet, at det var forbeholdt
toppen, men det er det bestemt ikke, siger Susanne Teglkamp.
På spørgsmålet om hvorfor arbejdet ryger med i feriebagagen, svarer 46 procent, at det skyldes, at de godt
kan lide deres arbejde. Kun 8,4 procent forklarer, at det er arbejdspladsen, der forventer, at man er til
rådighed. Susanne Teglkamp mener derfor, at det er et udtryk for, at medarbejderne gerne vil have ansvar
og gør derfor lidt som chefen, men det er paradoksalt nok ikke et plus.
Annette Kamp, der er arbejdslivsforsker på RUC, peger på vigtigheden af, at ledelsen går foran med et godt
eksempel og lader »batterierne« op i ferien.
- Man kan ikke sige, at det altid vil føre til problemer at tage arbejdet med på ferie, men for nogen kan det
føre til stress og dårligt arbejdsmiljø, siger Annette Kamp.
Derfor skal ledelsen ifølge hende være med til at sætte nogle normer og mål, der klart signalerer, hvornår
arbejdet er gjort godt nok.
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