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Af Bente Bøllingtoft Lindstrøm,  
UdviklingSvej

Spildtid, tidsstyring,  
trivsel og  

forbedret bundlinje
I dagens pressede arbejdsmarked er det af yderste vigtighed,  

at de menneskelige ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.  

Men hvis ansvar er det at minimere spildtid?

Det er selvfølgelig vigtigt, at den en-
kelte kan forvalte tid og arbejdsopga-
ver – og passe på sig selv – for ikke at 
bukke under med stress. Men det er 
ikke den enkeltes ansvar at sikre, at 
det er muligt at nå rundt om alle opga-
ver. Eller at sætte retningslinjer op for 
at minimere spildtid i møder og mails. 
Det er ledelsens opgave.

Tænk hvis… der var fokus på spildtid 
og værktøjer til at bruge tiden mere 
bevidst – og alle kunne strukturere sig 
til 1-2 timer mere værdi om dagen…

Hvad kan ledelsen gøre?
Kort og godt: 
•  Gå i front mht. at minimere spildtid. 
•  De må sammen med HR skabe et 
 miljø med effektivisering og få styr 
 på de helt store tidsslugere – møder 
 og mails.  
•  De skal stille værktøjer til rådighed 
 til styring af møder, mails og tid, som 
 gør det muligt for den enkelte at  
 effektivisere dagligdagen og højne 
 trivslen. 
•  Kommunikere klart og tydeligt.

Af Bente Bøllingtoft Lindstrøm, UdviklingSvej
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Det, den nærmeste ledelse kan gøre, er at gøre målene 
operationelle og være til rådighed  bl.a. omkring prioritering 
af opgaver – plus have et realistisk billede af, hvor lang tid 
ting tager.

Hvad kan HR gøre?
HR kan sammen med ledelsen være med til at føre virk-
somhedskulturen i retning af mere effektive møder og en 
effektiv mailkultur. De kan stille redskaber til rådighed til 
dette, plus redskaber til forøget selvledelse og optimeret 
tidsstyring. Det vil skabe langt bedre nytte af de ressour-
cer, der er til rådighed til opgaverne. Og det vil tage pres-
set fra medarbejdere, som oplever, at der er meget spildtid 
med f.eks. ineffektive møder og afbrydelser og Cc på alt for 
mange ustrukturerede mails – og som oplever, at ineffek-
tiviteten medfører aftenarbejde, der kunne undgås ved en 
mere effektiv styring af møder og mails.

Undgå stress og sygefravær
Medarbejdere, der agerer i en ineffektiv kultur, er i større 
fare for at gå ned med stress, og det koster dyrt for virksom-
heden  og for den enkeltes livskvalitet.
Derfor er der penge i at minimere spildtid og stille redska-
ber til rådighed til selvledelse og balanceret tidsstyring, der 
højner trivslen og produktiviteten. 

Medarbejdere, som har en høj grad af selvledelse  
og kan styre tiden og opgaverne effektivt, får mere fra 
hånden og har mere overskud i hverdagen.

Hvilke redskaber kan organisationen stille til 
rådighed?
Der findes en række redskaber til effektivisering af møder, 
mails og forbedret tidsstyring.

”Medarbejdere, der agerer i en  
ineffektiv kultur, er i større fare for at gå 
ned med stress, og det koster dyrt for 

virksomheden.”

”Det, den nærmeste ledelse kan  
gøre, er at gøre målene operationelle  

og være til rådighed.”

>>

Korte undervisningsmoduler af 1-2 timers varighed anbe-
fales på arbejdspladsen eller online, med øvelser mellem 
hvert modul til at ændre vaner og mestre de nye måder at 
forvalte tid og energi på. 

Der findes mange redskaber. Her kommer fem eksempler:

Redskab 1: Effektiv mødekultur
Mange af de ledere og medarbejdere, som jeg coacher,  
siger at de bruger 15-30 timer om ugen på møder. 
Mødekulturen kan bl.a. effektiviseres ved, at alle indkaldel-
ser skal være udformet tydeligt, så det kan vurderes, om 
man bør deltage. Det har også betydning for mødekultu-
ren, hvordan møderne afvikles, om der konkluderes tydeligt  
eller om der er for meget der hænger i luften.
Det er en god idé at slutte alle møder 5 min. i, så der er tid til 
at gøre sig klar til næste møde, som så kan startes til tiden.

Redskab 2: Effektiv mailkultur
Rigtig mange siger, at de bruger 2-4 timer dagligt på mails. 
Og at de sidste to timer oftest ligger udenfor arbejdstiden 
for ikke at komme bagefter.
Mailkulturen kan bl.a. effektiviseres ved at:

 1. Undlade at Cc mange 
 2. Skrive kort og præcist
 3. Lave overskrifter og fremhævninger, som vil gøre 
  det lettere for læseren at vælge det, som er  
  relevant. 

Der er store tidsbesparelser i, at den enkelte lærer at hånd-
tere mails effektivt, så de håndteres 1-2 gange kontra 2-5 
gange.

Redskab 3: Overblik, estimering  
og prioritering
Start dagen med et at:

 1. Skabe overblik over dagens vigtige opgaver og læg 
  et realistisk program 
 2. Fokuser på det vigtigste
 3. Lav realistiske tidsestimater
 4. Giv plads til opståede situationer

Mange kan kun planlægge 20-80 % af arbejdsdagen,  
resten går med telefoner, mails, møder  – alt afhængig af 
jobfunktionen.

”Der er penge i at minimere  
spildtid og stille redskaber til rådighed  

til selvledelse og balanceret tidsstyring, 
der højner trivslen og  

produktiviteten.”

”Mange kan kun planlægge  
20-80 % af arbejdsdagen, resten går 

med telefoner, mails og møder.”
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>> Ofte tager ting 2-4 gange længere tid, end man tror. Det er 
derfor relevant at studere, hvor lang tid ting tager. Det vil 
hjælpe til at estimere realistisk.
Mange afbrydelser – af andre eller egne overspringshand-
linger – kan medføre at ting tager ½-3 gange længere tid. 

Prioritering handler om at klassificere sine opgaver: 

 A) Absolut nødvendige
 B)  Skal gerne gøres
 C)  Kan gøres
 D)  Kan uddelegeres

Det er vigtigt at lave en blandet dag med et miks af A-B-C 
opgaver i forhold til energi-peaks (de tider på dagen, hvor 
energien er på toppen).

Det er ikke ualmindeligt – når man mestrer optimeret  
tidsstyring – at opgaverne nu tager mindre tid.

Redskab 4: Evaluering og læring
Hold et kort evalueringsmøde på fem min. i slutningen af 
arbejdsdagen. Formålet er:

1)  At sikre at der ikke bliver tabt noget mellem to stole.  
 Det, der ikke blev nået, flyttes til en anden dag.
2)  At evaluere egen indsats. Fokuser på alt det, der er 
 nået og gjort godt – kontra at liste alle manglerne. 
3)  At lære hvad der kan gøres bedre. 
4)  At lave mentalt rent skrivebord, inden arbejdspladsen  
 forlades, så de uløste opgaver ikke popper op om  
 aftenen og natten. Det er helt Ok at arbejde med mails  
 om aftenen, men det skal besluttes på forhånd, og der 
 skal sættes en tidsramme på fx en time. Så er der mere 
 overskud til de private aktiviteter. Og mere overskud til 
 den næste arbejdsdag.

Redskab 5: Spis elefanten i små bidder 
– og hold pauser
Del opgaver op, så de ikke opleves som problematiske og 
tunge. Hvis der er afsat seks timer til en opgave, kan det 
være en fordel at nedbryde det i delopgaver, som spredes 
ud over et par dage. Jeg anbefaler ikke at arbejde mere 
end 57 min. ad gangen, og derpå holde en mini pause, hvor 
man rejser sig op og går lidt rundt, svinger med armene og 
evt. tager en bid sund energigivende mad.

”Mange afbrydelser kan  
medføre at ting tager ½-3 gange  

længere tid.”

Det er klogt at sørge for at holde energien oppe i løbet af 
dagen, med pauser og power food, så man ikke løber tør 
for energi, for så tager opgaverne tager 2-3 gange så lang 
tid. Det er også selvledelse.

Sneboldeffekt 
Når arbejdspladsen får styr på de store tidsslugere og ska-
ber et effektivt og konstruktivt arbejdsmiljø, og der samtidig 
stilles de nødvendige redskaber til selvledelse og tidssty-
ring til rådighed, så vil der kunne frigives langt flere arbejds-
timer til de vigtigste opgaver.

Når medarbejderne ikke oplever spildtid – og de får de nød-
vendige redskaber til at fokusere og styre bedre gennem 
en travl arbejdsdag – vil det føre til forbedret trivsel med 
mindre sygefravær. Det vil give en sneboldeffekt med flere 
arbejdstimer til rådighed.  

Om Bente Bøllingtoft Lindstrøm
Bente Bøllingtoft Lindstrøm træner arbejdspladser og men-
nesker i at bruge talenterne og ressourcerne bedst muligt.
Bente har via sit firma UdviklingSvej hjulpet mange men-
nesker til at skabe de ønskede resultater.


