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Torsdag 4. oktober 2012 

Ledere i Østjylland vilde med smartphones 

 

Smartphonen er blevet et uundværligt arbejdsredskab for lederne på 

virksomhederne i Østjylland. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne tjekker 

84 procent af lederne i Østjylland 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 to ud 

af fem ledere i Østjylland, 41 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 Østjylland beklager de nye, teknologiske 

muligheder. Et meget stort flertal, 80 procent, fastslår, at de betragter deres 

smartphone som en lettelse i arbejdet frem for en belastning. Og 61 procent 

mener, at smartphonen har betydet en mere effektiv kommunikation med 

medarbejderne.  

Afdelingsformanden for Lederne Kronjylland, Kirsten Hvid Schmidt, er 

selv en ivrig smartphone-bruger og er derfor slet ikke overrasket over de 

høje tal. 

- Jeg svarer selv på mails døgnet rundt på min smartphone, især om aftenen. 

På den måde er man à jour med, hvad næste dag byder på. Men det er 

vigtigt at gøre sig klart, at smartphonen først og fremmest bør være et 

hjælpende redskab. Nogle er måske ”på”, fordi de tror, de skal, og ikke fordi 

det reelt passer ind i deres liv. Mit råd til ledere vil derfor være: Gør det, 

hvis det hjælper dig – og lad være, hvis det bliver en stressfaktor. At være 

fraværende i sin fritid kan stresse mere end selve det at arbejde, og derfor 

skal man som leder være varsom med sine prioriteringer, hvis man vil have 

balance i livet, understreger Kirsten Hvid Schmidt. 

Hun tilføjer, at selvom ledere benytter sig flittigt af smartphonen, betyder 

det ikke, at de forventer det samme af medarbejderne. 
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Tirsdag 29. november 2011 

- Så længe lederen formidler sine forventninger til kommunikationen på en 

ordentlig måde, burde det ikke skabe et pres hos medarbejderne. Hvis 

lederen sender en mail til en medarbejder, som er på ferie, fungerer det ofte 

som en ”to do”-liste. Det er altså ikke, fordi lederen forventer, at 

medarbejderen svarer med det samme, men svarer derimod til, at man for 

nogle år siden ville have lagt en gul post-it på skrivebordet, siger Kirsten 

Hvis Schmidt. 

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.584 ledere, heraf 233 fra Østjylland. 

Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed senere på efteråret. 


