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De fleste af  os går på arbejde, fordi det er nødvendigt. 
Vi skal tjene penge, så vi kan forsørge os selv og vores 
familier. Men når vi nu er tvunget på job, kan vi lige så 
godt være glade, mens vi er der. Jo gladere vi er, jo mere 
leverer vi nemlig.
Så enkelt lyder det ifølge Mette Bundgaard, der er inde-
haver af  konsulentfirmaet Time Consult i Ikast. Her ar-
bejder hun med at hjælpe virksomheder og deres medar-
bejdere mod en hverdag med overskud og arbejdsglæde.
Planlægning er et af  de vigtigste midler for at opnå ar-
bejdsglæde, og det gælder privat såvel som på jobbet. 
Er vi gode til at planlægge vores tid, er sandsynligheden 
for at blive ramt af  stress også mindre, fortæller Mette 
Bundgaard.
- 91 procent af  stressramte udpeger arbejdspladsen som 
årsagen til deres stress. Men det er ofte ikke kun der, 
problemerne opstår. Når man graver lidt dybere, viser 
det sig nemlig, at det er et sammensurium af  mange ting, 
der vælter læsset.

Tag et ansvar og sig fra

Det kan være svært at sige fra, når opgaverne bliver ved 
med at hobe sig op, og tiden samtidig er knap til at få 
dem løst. Alligevel er det vigtigt at mærke efter og melde 
klart ud - inden det er for sent.
- Vi vil helst ikke skuffe nogen ved ikke at kunne over-
komme vores opgaver. Og så er vi enormt bange for, at 
hvis vi siger fra, så sætter vi os uden for flokken, siger 
Mette Bundgaard og understreger, at det er medarbejde-
rens eget ansvar at sige til, når nok er nok. 
- Vi føler en kæmpe forpligtelse på jobbet. Men når det 
bliver for meget, er der i virkeligheden kun to muligheder. 
Enten må vi acceptere tilstanden, ellers må vi gøre noget 
for at lave den om. Det gælder både, hvis vi har for meget 
at lave, eller hvis vi føler, at vores kompetencer ikke er 
tilstrækkelige.

Hvad er det vigtigste?

Når planlægning er så vigtigt, handler det ifølge Mette 
Bundgaard om, at vi skal blive bedre til at prioritere og 
vælge fra. 
Det kan skabe det overblik, der giver os overskud til at 
fordybe os.
- Vi vil gerne det hele. Og vi kender vel alle sammen 
nogle, der virker til at kunne klare alt. Stress er en be-
lastning af  følelser og tanker, og som opstår af  dårlig 
samvittighed. Her er det vigtigt, at vi er i stand til at 
stoppe op og sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er det 
væsentlige, siger Mette Bundgaard.
Den prioritering skal ikke kun ske på arbejdet. Også 
privat skal vi blive bedre til at sortere i en tid, hvor vi 
har vænnet os til altid at være tilgængelige.
- I dag bliver vi hele tiden påvirket af  mange ting. For 
10 år siden så jeg for eksempel nyheder på tv klokken 
18, og jeg læste avisen, når den kom. Jeg havde selv en 
Nokia 3310, som var en fantastisk telefon. Sådan er det 
ikke længere. Nu er der nyheder hele tiden, og mange 
følger med på internettet konstant. I stedet for at sende 
en fax, kan vi nu nå at sende 50 e-mails. Vi bruger vores 

hjerner alt for meget, og vi får ikke den ro og restitution, 
som vi burde have, mener Mette Bundgaard.

Overblik giver glæde

Det er ikke altid arbejdsbyrden, der hæmmer arbejdsglæ-
den. Ofte er det mangel på overblik over vores opgaver, 
der er det store problem.
- Når først overblikket er der, er der også overskud til 
at være spontan, og det gør os glade, siger Mette Bund-
gaard, der taler af  erfaring, da hun selv har været ramt 
af  stress, og i dag fører hun kalender over alle sine ak-
tiviteter - private som arbejdsrelaterede.

- Hvis jeg ikke planlægger, vil jeg få ondt i maven. Så 
bliver jeg bekymret for, om det hele mon nu hænger sam-
men, fortæller hun.
Privat er Mette Bundgaard blevet bedre til at koble af, og 
det giver hende i dag et langt større overskud på arbejdet.
- Når jeg har fri, slukker jeg for min mobiltelefon og min 
mail. Så spiller jeg meget kort med mine børn og slapper 
af  ved at se en serie på Netflix. Det er en pause for mig, 
og sådan lader jeg op, mens andre slapper af  ved at lave 
havearbejde. Uanset hvad, så handler det om at være 
bevidst om sine værdier og prioritere, for så præsterer 
man bedre, når man skal, siger Mette Bundgaard.

Det store overblik

Planlægning, prioritering, ro og pauser. Det er ifølge Mette Bundgaard fra Time Consult nogle af vejene til større arbejdsglæde. Og 

som medarbejder har man selv ansvar for at sige fra.   Foto: Henrik Ole Jensen

Hvis vi bliver bedre til at prioritere og skabe overblik, er vi bedre rustet til at undgå stress




