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Ledere i Sydjylland vilde med smartphones
Smartphonen er blevet et uundværligt arbejdsredskab for lederne på
virksomhederne i Sydjylland. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne tjekker
85 procent af de sydjyske 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 to ud
af fem ledere i Sydjylland, 39 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 sydjyske ledere beklager de nye, teknologiske
muligheder. Et meget stort flertal, 78 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 Sydvestjylland, Lars Møldrup, er selv en
ivrig smartphone-bruger og ikke overrasket over de høje tal.
- En smartphone giver fleksible muligheder for at være i forbindelse med
lederkolleger og medarbejdere, og er et fantastisk redskab i hverdagen.
Særligt i den globaliserede verden, vi lever i, hvor man kan have brug for at
kommunikere på tværs af landegrænser og tidszoner. Det er dog et redskab,
man bør benytte med omtanke, hvis ikke man vil påtage sig unødvendige,
dårlige vaner. Derfor kan det være en god idé at opstille nogle faste regler
og rutiner for sig selv. Jeg har for eksempel to telefoner, en arbejds- og en
privattelefon, fordi det er nødvendigt for mig at kunne skille tingene ad i
min hverdag, siger Lars Møldrup.
Han tilføjer, at selvom ledere benytter sig flittigt af smartphonen, betyder
det ikke, at de forventer det samme af medarbejderne.
- I mit arbejdsliv kan der sagtens være en aften eller lørdag formiddag, hvor
jeg har tid og overskud til at sende mails, men det betyder ikke, at jeg
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forventer, at medarbejderen svarer. Problemet opstår, hvis lederen ikke er
tydelig i sin kommunikation, fastslår Lars Møldrup.
Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.584 ledere, heraf 194 fra Sydjylland.
Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed senere på efteråret.

