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Torsdag 4. oktober 2012 

Ledere på Fyn vilde med smartphones 

 

Smartphonen er blevet et uundværligt arbejdsredskab for lederne på 

virksomhederne på Fyn. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne tjekker 77 

procent af de fynske ledere 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 hver 

tredje leder på Fyn, 36 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 på Fyn beklager de nye, teknologiske 

muligheder. Et meget stort flertal, 81 procent, fastslår, at de betragter deres 

smartphone som en lettelse i arbejdet frem for en belastning. Og 64 procent 

mener, at smartphonen har betydet en mere effektiv kommunikation med 

medarbejderne.  

Afdelingsformanden for Lederne Fyn, Karsten Kjærby, er selv en ivrig 

smartphone-bruger. 

- For langt de fleste er det en livsstil at være leder, og mange arbejder, groft 

sagt, døgnet rundt. Nogle ledere kan måske føle, at smartphonen er en 

belastning, idet den konstante tilgængelighed bliver en stressfaktor. Jeg er af en 

helt anden opfattelse. Min telefon er altid åben, og det er i høj grad for min 

egen skyld, for på den måde er jeg altid opdateret. Jeg ville hade først at få 

noget at vide klokken 8 om morgenen, hvis jeg kunne have vidst det klokken 22 

aftenen før, siger Karsten Kjærby. 

Han understreger dog, at at lederen ikke kan forvente samme fleksibilitet fra 

medarbejderne. 

- For at undgå, at man unødigt medvirker til at stresse sine medarbejdere, er det 

en rigtig god idé at gøre det helt klart, hvilke forventningerne man har til 

hinanden, fastslår Karsten Kjærby. 

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.584 ledere, heraf 137 fra Fyn med øer. 

Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed senere på efteråret. 
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