
Første virksomhed (IIH Nordic) 

begyndte i 2016 (4 dage/32 t./samme løn)

Nu er der mere end 60 danske virksomheder, 

der tilbyder 4-dages arbejdsuge (nedsat 

tid/samme løn)

Eksponentiel vækst side 2016

Jeg hjælper hver måned 3-4 virksomheder med 

konverteringen

Jeg driver professionelt netværk for pt. 20 

4-dages organisationer

4-dages arbejdsuge i DK - kort











• Pandemien har været ‘fremkaldervæske’ for 

strukturelle problematikker for medarbejdere 

(og ledere) – herunder: Højt stressniveau, 

burn out + svært at fastholde/rekruttere

• Krisebevidsthed giver Innovationskraft. Ny 

åbenhed & nysgerrighed på nye, anderledes 

arbejdsmetoder og -rammer

Hvorfor nu?



✴️ 37 timer på 4 dage  (mest brugte model pt. i kommuner 

(Gentofte, Odsherred, Kerteminde). Ikke magisk – blot anden 

arbejdstilrettelæggelse, men stadig med store fordele

✴️ 30/32/34 timer på 4 dage med samme løn (den ‘magiske’ 

model. Kræver målrettet arbejde med arbejdsmetoder og -vaner. Pt. ca. 

60 danske virksomheder, der enten har eller er ved at implementere 

denne model)

1) Hver fredag fri

2) Fleksibelt fri over ugen

3) Innovation Friday / Project Friday

✴️ 30 timer på 4 dage med 10 % mindre i løn

✴️ 4-dages arbejdsuge light (Metronome, Molt Wengel)

1) Hver 4. fredag fri (5 % mindre arbejdstid pr. år (=10 fridage om 

året) til samme løn

2) Fri kl. 12.00 hver fredag

✴️ 4-dages arbejdsuge over et helt år (fx 42 timer 1. halvår/32 timer 2. halvår)



Virksomheden hjælper med 

metoder til produktivitetsstigning 

(nå mere på kortere tid) 

Virksomheden giver andel i 

produktivitetsforøgelsen i form 

af lavere ugentlig arbejdstid

Grundmodel



Øget produktivitet går hånd i hånd med øget 

arbejdsglæde i 4-dages modellerne

Mindre sygefravær

Det gør det nemmere at rekruttere og fastholde

medarbejdere

Medarbejdere bruger den ekstra fridag til at dygtiggøre sig

(kompetenceudvikling)

Færre transportomkostninger for medarbejdere og 

energibesparelser for virksomheden

Bedre ligestilling (UK-mænd: 27% mere tid med børn)

Bedre sundhedstilstand (bedre søvn, mere motion)

Man ser en stigning i frivilligt arbejde

Bedre work/life balance

Bedre bundlinje

FORDELE



Længere dage kan være et problem for 

fx. enlige forsørgere

Én dag mindre at arbejde over i

Individets behov skal nogle gange vige 

for kollektivets behov

ULEMPER



Nye vaner og rutiner skal læres, nye workflows 

skal implementeres

Vagtplaner skal tænkes på ny måde

Fokus på både forandring & forankring

Fokus på ledelse og medejerskab

Udfordrer traditionel tænkning om at være en 

succes

UDFORDRINGER
(implementering)



35 % stigning i omsætningen i gennemsnit sammenlignet med 

lignende perioder fra tidligere år 

71 % mindre burnout (39 % oplevede mindre stress)

40 % havde færre søvnproblemer. Særligt kvinderne oplevede 

positive effekter af studiet i forhold til søvn

Sygefravær og fravær faldt med 65 % 

Sundhed: Forbedret fysisk helbred 37 %. Forbedret psykisk helbred 

43 %

Antallet af ansatte, der sagde op, faldt i perioden med 57 %.

15 % af de ansatte vil ikke vælge et andet 5-dages job – heller ikke 

selvom de fik højere løn

Konkrete resultater fra UK

Kilde: 4Day Global - verdens største 4DAU forsøg med forskere fra Oxford 
Universet, Boston College, m.fl.





4-dages 

arbejdsuge er 

både

ET MÅL & ET MIDDEL



MÅL

- 4 dages arbejdsuge 

- Mulighed for løbende restitution /mindre 

opfattet travlhed

Afledte effekter:

- Lavere sygefravær

- Bedre rekruttering/fastholdelse

- Opbygning af en robust organisation

MIDDEL

- Kompetenceudvikling (nye skills for hele medarbejder- og 

ledelsesgruppe)

- Bedre fokusering (bedre brug af kognitiv kapacitet)

- Bedre, optimal prioritering

- Planlagt innovation

- Livtag med psedoarbejde

- Livtag med usund, ufokuseret mødekultur

- Livtag med usund, ufokuseret mailkultur

- Respekt for hinandens tid



1) Hvorfor en 4-dages 
arbejdsuge?

Hvilket problem skal det 
løse? 

2) Hvilken model?

Fredag fri? Mandag fri? 
Fleksibelt fri? 37 timer, 
34 timer eller 30 timer 

pr. uge? 

3) Hvordan? 

Værktøjer & tiltag

(dette punkt skal 
genbesøges med 

medarbejdere)

4) Hvornår 
/hvordan?

Implementering -
tidsplan-faser-genbesøg

5) Hvem skal tages i 
ed?

bestyrelse, 
samarbejdspartnere, 

tillidsfolk eller udvalgte 
kunder/interessenter 

6) Måling / 
succes?

Skal være på plads 
inden implementering 



4 konkrete eksempler på en 

4-dages arbejdsuge:

En It-virksomhed

En kommune

En daginstitution

En el-installations virksomhed 

(m. kørende montører)



…bedre betingelser for at udføre og 
levere et godt stykke arbejde…

Hvorfor 4-dages arbejdsuge?
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Officevibe eNPS Ranks

-100 +100
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Low Okay Okay Good Very good



88

Employee Net Promoter Score

-100 +100



✓ 90 % er “vilde” med fredagen fri

✓ I testperioden er der ansat 87 nye medarbejdere. 75 % af dem svarer, at 4 dages arbejdsuge var afgørende 

eller havde indflydelse på deres valg.



4-dages arbejdsuge

(Odsherred-modellen)

32 + 5 t/uge

Del 1: 300 
administrative 

medarbejdere i 3 
år

Del 2: Resten af 
kommunen

Fast fridag for 
alle* (fredag)

Fuldtidsansat 
(løn- og 

arbejdsvilkår)

Fleksible 
arbejdstider 

uges 

4 arbejdsdage 
(fra kl. 7-19)



”Vi har skabt en langt større 

fleksibilitet og vi har skabt et 

kvantespring i forhold til den 

måde, vi møder borgerne på i 

den offentlig sektor. 

(Kommunaldirektør i Odsherred, Claus 

Steen Madsen)



• Frivillig ordning

• 37 timers ramme

• 3 x kl. 7-17 + 1 x kl. 7-14

Uventede fordele

✓Mindre overlevering (den samme voksne morgen/aften)

✓Bedre samarbejde med forældrene

✓Langt højere trivsel

✓Lyst til at gå op i tid (fra deltid til fuldtid)

“Jeg kan faktisk ikke rigtig mærke forskel på 

en 7-17-vagt, til gengæld kunne jeg nyde 

min ekstra fridag meget, da alle skulle på 

arbejde og jeg kunne holde fri…”

(medarbejder på Trekløveren)





Tidligere:

Kl. 7-15 – mandag til fredag (37 timer pr. uge)

3 besøg om dagen

Højt brændstofforbrug

Nu:

Kl. 7-16 – mandag til torsdag (34 timer pr. uge) 

4 besøg om dagen

Fri hver fredag

Mindre brændstofforbrug

Samme løn



»Hjemme hos os har vi renoveret hus, og skiftet gav en 

masse ekstra tid til det projekt. Men det giver også 

mulighed for at være mere sammen med ungerne eller få 

gjort alt det praktiske, som ellers kan være presset i en 

almindelig uge«

(Thomas Lynge, medarbejder, FiberLAN)



Medarbejderinddragelse: Hvordan kan I forbedre vores arbejdsmetoder indenfor disse 4 områder?

De typiske 4 tiltag…





Respekt for 

hinandens 

tid

Rød tid

Gul tid

Grøn tid

Blå tid

Produktion

fordybelse, 

koncentration

Koordinering

Social

Møder

”Med struktur kan vi spille hinanden bedre”



Eksempel på ”den magiske model” – 32 t/uge, samme løn + Project Fridays



Spørg om alt

Pernille Garde Abildgaard

Website: pernillegarde.com

Mobil: 31 38 00 45

Mail: pernille.garde@gmail.com

Connect gerne på LinkedIn



Masterclass i 4-dages arbejdsuge

Mange virksomheder på én gang. 

En hel dag. 

Udbydes i samarbejde med Montus

Business Academy:

https://montus.dk/produkt/4-dages-

arbejdsuge/

Hvor kan jeg få mere af vide?

Pernille Garde Abildgaard kan hyres til skræddersyede 

workshops og seminarer for både topledelse, bestyrelse, 

ledelse og medarbejdere. 

Kontakt Pernille for mere info: pernille.garde@gmail.com



Populært professionelt netværk 

for 4-dages virksomheder

• Inspirerende fagligt netværk

• Interessante eksterne oplægsholdere

• Lektor på CBS, Michael Pedersen, som fast 

husgæst

• Pt. 20 deltagende virksomheder

• Trouble shooting events

• Kontakt Pernille Garde Abildgaard for mere 

info
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