
DINE PENGER NR. 10 202278

OVERSKUDDYRKESLIV

– J 
eg er en profesjonell 
 ryddekonsulent. En slags 
personlig trener når  gjelder 
rydding, sier Jeanette Bret-
teville, til Dine Penger.

Hun lever av å rydde 
hjemme hos andre. En 

 karriere som er noe helt annet enn det hun 
drev med de første 30 årene av arbeids-
livet. Et nærstående møte med den berøm-
te  veggen var det som bidro til at Bretteville 
endret kurs.

– Jeg jobbet som salgs- og markedssjef i et 
forsikringsselskap da jeg begynte å bli veldig 
sliten. Jeg gikk til fastlegen og han sa at jeg 
var på vei til å bli utbrent. 

Hun fi kk samtidig en klar og tydelig 
 beskjed.

– Han ba meg dra hjem og gjøre ting som 
ga meg glede. Men da jeg kom hjem ante jeg 
ikke hva som ga meg glede, annet enn den 
gleden min familie og god mat ga meg, sier 
Bretteville.

Men så kom hun over boken  til den japan-
ske rydde- og organiseringsdronningen, 
 Marie Kondo. Hun har skrevet fl ere  bøker 
om rydding og organisering, og har en 
egen  ryddeserie på Netfl ix. Kondo ble i 
2015  kåret til en av verdens 100 mest inn-
fl ytelsesrike  personer, av Time Magazine. 
 Hennes  ryddemetode er kjent som Konmari- 
metoden.

– Jeg begynte å rydde huset mitt etter 
den metoden, og da skjedde det noe magisk. 
Plutselig fi kk jeg kontakt med meg selv. Det 

ble mer tydelig hva jeg likte. Jeg fi kk kontakt 
med intuisjonen min.

Ryddingen bidro også til store, praktiske 
endringer i Brettevilles liv.

– Jeg ble også modigere og turte til slutt å 
si opp jobben min. Det var en grei jobb, men 
jeg visste at det var noe annet som kunne 
være bedre for meg.

I 2019 reiste Bretteville til New York for å 
sertifi sere seg til KonMari-konsulent.

– Da det dukket opp en ledig plass visste 
jeg med hele meg at det var dette jeg ville. 
Jeg ville hjelpe andre med å fi nne glede, og 
få en livsendring.

Bretteville ler.
– Jeg får gåsehud når jeg snakker om det, 

for det var så fantastisk.

At hun skulle ende opp  med å bli en ekspert 
på rydding hadde hun ikke sett for seg.

– Jeg hadde det skikkelig rotete, og når 
jeg tenker tilbake på den tiden så ler jeg meg 
 fi llete over at jeg har blitt ryddekonsulent. 
Det samme gjorde vennene mine. Men jeg 

tenkte at om jeg klarer å rydde, så kan alle 
klare det.

Når Bretteville rydder hjemme hos sine 
kunder gjør hun det i en spesiell rekkefølge.

– Jeg rydder ikke rom etter rom, men 
 kategori for kategori. Det betyr at om jeg er 
hjemme hos deg for å rydde klær, så henter 
du frem alle klærne du har i klesskapene, på 
loft, i kjeller, i garasjen og så videre. Når vi 
har ryddet ferdig klær går vi over til neste 
kategori, som er bøker.

Før hun kommer hjem til kunden avklarer 
hun hvilket behov den enkelte har.

– Noen klarer seg med å lese boken til 
 Marie Kondo, mens andre trenger hjelp med 
hele ryddeprosessen. Det er det jeg prøver 
å avdekke først. Deretter kommer jeg på 
besøk. Da er det veldig viktig at ingen har 
ryddet, vasket eller pyntet på fasaden for jeg 
vil se det som det er for å fi nne årsaken til at 
man sliter med å holde det ryddig, forteller 
Bretteville.

Hvor mye tid hun tilbringer hos hver 
 enkelt er svært individuelt.

– Det er kunder jeg har holdt på hjemme 
hos i et helt år. Det er ikke selve ryddingen 
som er tidkrevende, men psykisk kan det ta 
litt tid før ting synker inn og man klarer å 
kvitte seg med ting. Man har jo brukt mange 
år på å få så mye rot.

– Hvem er den typiske kunden?
– Da jeg begynte som ryddekonsulent 

bodde jeg på Oslo vest og det tenkte jeg var 
perfekt i forhold til kundene. Men det er 
 snarere tvert imot. Det er ikke økonomien 
som avgjør om folk tar kontakt med meg.

Hun forteller videre at det er mange 
 kvinner mellom 35 og 50 år, som driver sin 
egen bedrift, som henvender seg til henne. 

Ryddekonsulent: Jeanette Bretteville (53)

Jeg hadde det skikkelig rotete, 
og når jeg tenker tilbake på 
den tiden så ler jeg meg  fillete 
over at jeg har blitt rydde-
konsulent.  
JEANETTE BRETTEVILLE (53)

– Jobben gir meg så mye
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ORDNER OPP: Jeanette Bretteville har hatt mange ulike 
yrker. Blant annet vant hun i 2005 den norske utgaven 
av realityserien «The Apprentice», hvorpå hun startet 
en  hudpleiekjede for Nikita. Hun har også drevet egen 
 maskinforretning, vært senterleder for Paleet i Oslo og 
jobbet med klær siden hun var tenåring, forteller hun. 
BEGGE FOTO: JOHN NORDAHL
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Dette er personer som har sett seg lei på å 
rydde hver eneste helg, og som ønsker en ny 
start, forteller Bretteville.

– Den eldste kunden jeg har hatt er 92 år. 
Hun ville forberede seg slik at andre skulle 
slippe å rydde opp etter henne. Jeg har også 
mange kunder som er rundt 80 år. De ønsker 
seg et enklere og mer organisert liv, resten 
av livet.

Hun får stadig flere menn  på kundelisten.
– Men det er stort sett fordi deres koner 

har tatt kontakt. Men det kommer fl ere og 
fl ere til, og 20 prosent av onlinekurs-kunde-
ne er menn.

Så langt har Bretteville 1500 ryddetimer 
bak seg, ute hos kunder. Hun avviser at det 
er et godt betalt yrke.

– På verdensbasis er det ikke så mange 
som jobber 100 prosent som KonMari- 
konsulent. Det er mange interiørarkitekter, 
coacher eller akupunktører som har det som 
en tilleggsgreie.

For Bretteville er imidlertid ryddingen en 
fulltidsjobb.

– Det er ikke en godt betalt jobb, men en 
av de tingene jeg skjønte da jeg begynte å 
rydde var at penger ikke er det viktigste for 
meg.

Det hun taper i inntekt, tar hun igjen i livs-
kvalitet, forteller ryddekonsulenten. Med 
lang fartstid i ulike roller i forretningslivet, 
føler hun at det er først nå hun har havnet 
på rett hylle i livet.

– Når mannen min ser meg på morgenen 
sier han at jeg ser ut som en setter på vei til 
jakt, for da sitrer det i kroppen og jeg  logrer 
med halen fordi denne jobben gir meg så 
mye. Jeg har aldri følt det sånn for noen som 
helst jobb, og jeg har prøvd det meste.

Hun mener det er viktig å være for-
domsfri, og kunne møte folk der de er uten 
 pekefi nger og moral, når man har dette yr-
ket. Hun kommer tett på kundene, forteller 
hun.

– Du vil ikke takle denne jobben om du 
ikke elsker å jobbe med mennesker – alle 
typer mennesker. Du må tåle dem og alle 
 følelsene deres. Folk blir sinte, triste, og de 
har lyst til å dele ting med deg eller være 
 stille. Alt dette må du synes er gøy.

– Og så kan du ikke ha støv på hjernen, el-
ler være redd for å bli skitten på hendene, 
legger Bretteville til.

Også kundens økonomi  blir adressert i 
 ryddeprosessen.

– Når vi rydder papirer er det også natur-
lig å gå gjennom økonomien, og se på abon-
nement og hva du betaler for hver måned 
som du ikke har bruk for.

Det handler om en bevisstgjøring, sier hun.
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