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Ledere i Vest- og Sydsjælland og på Lolland-Falster 

er vilde med smartphones 

 

Smartphonen er blevet et uundværligt arbejdsredskab for lederne på 

virksomhederne i Vest- og Sydsjælland og på Lolland-Falster. Ifølge en ny 

undersøgelse fra Lederne tjekker 76 procent af lederne i Vest- og 

Sydsjælland og på Lolland, Falster og Bornholm smartphonen for 

arbejdsrelaterede e-mails i fritiden, og det sker fra tidlig morgen til sen 

aften. De fleste af lederne har smartphonen i hænderne inden for en time, 

efter at de er stået op, og inden for den sidste time om aftenen, før de går i 

seng. 

Der bliver således tjekket mails og læst sms´er nærmest i døgndrift, og flere 

end hver tredje leder i Vest- og Sydsjælland og på Lolland, Falster og 

Bornholm, 37 procent, vurderer ifølge Ledernes undersøgelse, at de bruger 

mere tid på arbejde nu, end før smartphonen flyttede ind i jakkelommen og 

på natbordet. 

Men det betyder ikke, at lederne i området beklager de nye, teknologiske 

muligheder. Et meget stort flertal, 84 procent, fastslår, at de betragter deres 

smartphone som en lettelse i arbejdet frem for en belastning. Og 62 procent 

mener, at smartphonen har betydet en mere effektiv kommunikation med 

medarbejderne.  

Afdelingsformanden for Lederne Vestsjælland, Preben Arvesen, er selv 

smartphone-bruger og er ikke overrasket over de høje tal.  

- Den kan gøre kommunikationen med medarbejdere, kolleger og eksterne 

interessenter meget mere effektiv, fordi man netop kan svare på sms’er og 

mails med det samme – uanset hvor man befinder sig. På den måde er 

smartphonen meget tidsbesparende. Samtidig øger den fleksibiliten i 

hverdagen, fordi man ikke  behøver at være limet til sin arbejds-pc, når man 

afventer en vigtig besked, understreger Preben Arvesen. 

Han tilføjer dog, at smartphonen kan blive en hæmsko for ledere.  

- Hvis virksomhederne pålægger lederen at anskaffe sig en smartphone og 

være ”online” døgnet rundt – hvilket jeg dog tvivler på kan være tilfældet ret 
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mange steder – er det et problem. Hvis man føler, man er nødsaget til at 

tjekke mobilen konstant for eventuelle nye beskeder, så risikerer man at 

ødelægge sin fritid. For at opretholde en god balance kan det derfor være en 

god idé for ledere at lave regler for sig selv i forhold til, hvornår og hvor ofte 

der læses og besvares mails, fastslår Preben Arvesen. 

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.584 ledere, heraf 151 fra Vest- og 

Sydsjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Undersøgelsen offentliggøres i 

sin helhed senere på efteråret. 

 

 


