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Tirsdag 2. juli 2013 

Ledere på Fyn 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 fynske 

virksomheder. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne løser tre ud af fem ledere i 

området nemlig arbejdsopgaver i sommerferien. 

58 procent af de adspurgte ledere på Fyn svarer i undersøgelsen, at de ”ofte” 

eller ”af og til” løser arbejdsopgaver i ferien, mens 34 procent ”sjældent” griber 

deres smartphone eller pc. Kun otte procent af de fynske ledere fastslår ifølge 

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

Der er tale om en markant 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 14 procent færre blandt lederne på Fyn, 44 procent, som ”ofte” 

eller ”af og til” arbejdede i ferien. 

Holdningen blandt de fynske ledere overrasker ikke afdelingsformanden for 

Lederne Fyn, Karsten Kjærby. 

- Man er leder 24 timer i døgnet. Det er en livsstil, som man ikke bare kan smide 

fra sig, fordi det er ferietid. Det er et vilkår som leder, at man er der, når der er 

brug for en – hvad enten det er i ferien eller ej, fastslår Karsten Kjærby, der selv 

tager arbejdet med på ferie.  

- Personligt bliver jeg mere stresset, hvis jeg er fuldstændig afskåret fra 

kommunikation med min arbejdsplads. Med min tablet og smartphone kan jeg 

hurtigt tjekke mails. De er blevet vigtige redskaber, for ellers ville jeg bruge tid 

på at gå rundt og lede efter en netcafe. Jeg kender mange fynske ledere, der, 

ligesom jeg selv, læser mails eller har ”telefontid” en time hver dag. Det er en 

ventil, så man kan slappe optimalt af resten af tiden, fordi man ved, at man ikke 

kommer hjem til ubehagelige overraskelser, forklarer Karsten Kjærby.  

Han understreger dog, at det er vigtigt at have familiens forståelse for, at et 

lederjob ikke er et 8-16 job, og at det kan være nødvendigt at arbejde i sin ferie.  

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

ansat på virksomheder i den private sektor. 119 af de adspurgte er fra Fyn. 
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