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En arbejdsgiver betaler løn til sine ansatte og skal have 
udført et stykke arbejde til gengæld. Glade medarbejdere 
giver mere igen for pengene, så det kan betale sig at gøre 
noget for arbejdsglæden.
Det er der heldigvis flere og flere, der finder ud af, fortæl-
ler Mette Bundgaard fra Time Consult i Ikast.
- Vi er blevet et videnssamfund, hvor medarbejderne er 
vores produktionsapparat. Jo bedre hjerner, vi har, jo 
mere konkurrencedygtige er vi, siger Mette Bundgaard, 
der er indehaver af  konsulentfirmaet.
Det er hendes oplevelse, at rigtig mange virksomheder 
- både i Midtvestjylland og i resten af  landet - tager ar-
bejdsglæden blandt medarbejderne alvorligt.
- Virksomhederne gør rigtig meget for arbejdsglæden og 
for kampen mod stress. Blandt andet hyrer de firmaer 
som os for at være på forkant og få nogle gode råd, lyder 
det fra Mette Bundgaard.
Hun kommer for det meste ud til virksomheder i den 
private sektor, og hun fornemmer, at det generelt står 

fint til. I hvert fald med hensyn til at tage hånd om pro-
blemerne, når de opstår.
- Jeg kommer ikke ud til nogen virksomheder, som ikke 
har oplevet tilfælde af  stress blandt medarbejderne. Så-
dan var det slet ikke for 10 år siden, siger Mette Bund-
gaard.

Mistet arbejdsglæde koster

Når arbejdsglæden forsvinder, giver det ofte udslag i, 
at medarbejderen får stress og som følge deraf  syge-
melder sig. Stressrelaterede sygemeldinger koster både 
virksomheder og samfundet milliarder af  kroner hvert år, 
og derfor er der god forretning i at være opmærksom på 
sine ansatte og deres trivsel, fortæller Mette Bundgaard. 
- Sådan noget som løn, sommerfester og julefrokoster 
giver kun kortvarig arbejdsglæde. I det lange løb er det 
helt andre ting, der tæller, siger hun.
Mette Bundgaard peger blandt andet på mængden og 
indholdet af  de opgaver, som medarbejderen bliver sat 
til at løse. Medarbejderens indflydelse skal gerne stå mål 
med de krav, der bliver stillet.

- Tag for eksempel en socialrådgiver, som skal levere den 
bedst mulige service til borgeren. Samtidig skal vedkom-
mende leve op til de politiske krav og regler, der er på 
området. Man vil næsten uundgåeligt komme til at svigte 
en af  parterne, og det er et hårdt pres at arbejde under, 
siger Mette Bundgaard.
Et pres, som fører til skuffelse og utryghed på arbejds-
pladsen, uddyber hun.

Sørg for ro og pauser

For at medarbejderen kan trives på jobbet og opnå ar-
bejdsglæde, er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for 
den nødvendige tid og ro til opgaverne. Derudover skal 
arbejdsgiveren sikre, at medarbejderen får tilstrækkeligt 
med pauser i løbet af  arbejdsdagen.
Og hvor det er medarbejderens ansvar at sige fra, når 
presset bliver for stort, så er det ifølge Mette Bund gaard 
arbejdsgiverens ansvar at lytte efter medarbejderens 
nødråb, inden det i værste fald kan ende med en lang-
tidssygemelding.

Glade medarbejdere  
er mere værd

Mette Bundgaard og hendes konsulentfirma, Time Consult, hjælper virksomheder og deres medarbejdere til at skabe og bevare arbejdsglæden.   PR-foto

Hvis medarbejderne er glade, præsterer de bedre på jobbet, så det er en god investering 
at holde øje med arbejdsglæden




