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Første virksomhed (IIH Nordic) begyndte i 2016

Nu er der mere end 100 danske virksomheder, 
der tilbyder 4-dages arbejdsuge

Jeg hjælper hver måned 2-3 virksomheder med 
konverteringen



✴ 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. Hver 4. fredag er Innovation Friday (klart 
mest populære model)
2) Fleksibelt fri over ugen – afdeling for afdeling (primært den 
udenlandske model)

✴ 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



Virksomheden hjælper med 
metoder til produktivitetsstigning 
(nå mere på kortere tid) 

Virksomheden giver andel i 
produktivitetsforøgelsen i form 
af lavere ugentlig arbejdstid

Grundmodel



• Krisebevidsthed giver innovationskraft. Ny 
åbenhed & nysgerrighed på nye metoder

• Pandemien har været ‘fremkaldervæske’ for 
strukturelle problematikker for medarbejdere 
(og ledere)

• Man har brugt fordelene ved remote work til 
at sænke arbejdstiden / tænke nye rammer 
for arbejdet

Hvorfor nu?



Øget produktivitet går hånd i hånd med 
øget arbejdsglæde i 4-dages modellerne

Det gør det nemmere at rekruttere og 
tilknytte medarbejdere

Medarbejdere bruger den ekstra fridag ril 
at dygtiggøre sig (kompetenceudvikling)

Færre transportomkostninger for 
medarbejdere og energibesparelser for 
virksomheden

Man ser en stigning i frivilligt arbejde

Bedre work/life balance

Bedre bundlinje

FORDELE



Én dag mindre at arbejde 
over i

Længere dage kan være et 
problem for fx. enlige 
forsørgere

Man skal lære nye 
færdigheder og tage livtag 
med dårlige vaner

ULEMPER



• Virksomheder, der indfører 4DAU, tænker nyt i forhold til arbejdstimer som 
den gængse valuta for produktivitet/værdiskabelse (ny forretningsmodel)

• Virksomheder, der indfører 4DAU, omfavner kollektive løsninger fremfor 
individuelle løsninger

Ny kultur

• Flere steder beskrives processen mod en 4-dages uge, som ”den største og 
bedste teambuiding-øvelse, vi nogensinde har været på”



Global tendens

Der er langt over 500 
udenlandske virksomheder, 
arbejder i dag 4-dage om ugen 
(nedsat tid, samme løn) 

Udenlandske Unicorn 
virksomheder (aka privatejede 
virksomhed til en værdi på over 
1 mia. dollars) er også med. Fx:

• Cockroach Labs (IT, SQL 
databaser)

• Woowa Brothers, (IT, fin 
tech) 

• Bolt (IT, fin-tech)



Test fra juni-dec. ‘22

3300 medarbejdere fordelt 
på 70 virksomheder

Fulgt af forskere fra bl.a. 
Oxford & Cambridge 
Universiteter



• 55 % see same output; 40 % see higher output
• Better work-life balance, health
• Lower work stress
• Sleeping 1 hour more, higher quality sleep
• 95 % say they’ll continue



4-dages arbejdsuge er både

ET MÅL & ET MIDDEL



MÅL

- 4 dages arbejdsuge 
- Mindre opfattet travlhed

Afledte effekter:
- Lavere sygefravær
- Bedre rekruttering/fastholdelse
- Opbygning af en robust organisation

MIDDEL

- Kompetenceudvikling (nye skills for både medarbejdere og ledelse)
- Bedre fokusering (bedre brug af kognitiv kapacitet)
- Fokus på prioritering
- Planlagt innovation
- Livtag med psedoarbejde
- Livtag med usund, ufokuseret mødekultur
- Livtag med usund, ufokuseret mailkultur



• 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
Mulighed for hjemmearbejde
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)








