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• Founder, Super Navigators ApS og 
Center for Anvendt Kronobiologi.

• Civilingeniør i teknisk fysik og ledelse 
og Ph.d. i Work-Life Balance fra DTU.

• Kunder i 17 lande; EU, Kina, 
Mellemøsten & Latinamerika.

• 800+ foredrag, TEDx speaker, og 
forfatter til 5 bøger.

• Medstifter af Tænketanken Fremtidens 
arbejdsliv.
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• Nummer 1 i Great Place to Work konkurrencen i 2011 
og 2017.

• Work-Life Balance tilfredsheden steg fra 39% til 95%.
• Medarbejderomsætningen faldt fra 30% til 10%.
• 1,5% sygefravær.

AbbVie Danmark

”For mig er Life Navigation en proces, der kan hjælpe en til at skabe retning i livet –
både privatliv og arbejdsliv. Og så er det en metode, hvor man får en række værktøjer, 
der kan hjælpe en med at strukturere sin arbejdsdag på en meget optimal måde. Og i 
AbbVie arbejder vi meget med, hvordan man tidsoptimerer, hvornår man arbejder bedst 
og hvor man arbejder bedst. Der er ingen tvivl om, at hele den her kulturforandring, vi 
har været igennem, har virkelig kunnet betale sig.” 

Marianne Gylling Pedersen, tidligere HR-chef, AbbVie Danmark



• Number 1 in the Great Place to Work competition
in 2014, 2017, 2018

• Work-Life Balance satisfaction increased from 
58% to 95%.

AbbVie Norge

”For os er Life Navigation en metode og en værktøjskasse til at sikre en god og 
bæredygtig balance mellem arbejde og fritid. Det er også en metode til at 
orkestrere sit liv og til at navigere igennem hele livet. Autonomi er den vigtigste 
motivationsfaktor for os mennesker, og derfor har vi givet vores medarbejdere fuld 
frihed. I den årlige medarbejderundersøgelse bliver Life Navigation konceptet og 
den frihed, som det giver, oftest nævnt, når medarbejderne skal angive, hvad der 
er unikt ved at arbejde i AbbVie.” 

Marte Fjelle, tidligere HR-chef, AbbVie Norge



B-society.org



Agenda

• Fremtidens arbejdsliv: fleksibelt, inkluderende 
og bæredygtigt. 

• Klokketidens historie. 
• Du er født med et indre ur. 
• Hvordan kan vi skabe nye tidsrytmer og 

tidsstrukturer i arbejdslivet, der understøtter en 
mangfoldighed af familierytmer, arbejdsrytmer 
og døgnrytmer?



Fra ”one size fits all” til ”one size fits one”



Industriarbejdet:
80 % af en virksomheds værdi er 
materiel.
One size fits all.

Familien 1953: 
700.000 husmødre. 

Familien 1980: 
85 procent af de danske børn boede 
med begge deres forældre.

Vidensarbejdet:
80 % af en virksomheds værdi er 
immateriel.
One size fits one.

Familien 2022:
56 procent af alle børnefamilier består 
af en mor og en far og fælles børn.  
1.721.839 bor alene. 
250.000 delebørn. 



• Fleksibelt (så jeg kan synkronisere rytmerne i 
mit liv)

• Inkluderende (så jeg er en del af fællesskabet)
• Bæredygtigt (det lange arbejdsliv)

Fremtidens arbejdsliv



“How people spend their time matters
for quality of life. To have control or
autonomy of your time is a significant
measure of life satisfaction and well-being.”



“As people make choices about 
where they work and how they 
work, one of the big factors they 
will take into consideration is
whether working for your company
will help them stay healthy”.





Hvordan skaber vi nye stærke, bæredygtige 
grundrytmer i arbejdslivet, der understøtter 

en mangfoldighed af familierytmer, 
arbejdsrytmer og døgnrytmer?



Industrisamfundets tidssystem

• Frederick W. Taylor «The Principles of 
Scientific Management» (1911)

• Teknikker til effektivisering af
masseproduktion.

• “In the future the system must be first”.



Tid brugt på at samle en Ford T:
1913: 12,5 timer
1914: 93 minutter

Pris:
1909: USD 950
1916: USD 360

Mennesket tilpasser sig det industrielle tidssystem



Hvad er klokken?
Hvem vil styre organiseringen af

døgnets 24 timer i fremtiden?
Hvem er fremtidens tidsarkitekter?



1283



”In one generation, people in Koeln went from never
quite knowing what time it was, to a clock dictating, 
when they were supposed to work, how much time they
could spend on eating lunch, and when they were
supposed to go home every evening. The clock time 
won over the natural time”
(Honoré, 2006)

Koeln, 1374-1398
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1577-1648
• Christian IV ”så det uforløste potentiale, ure 

rummede som sociale styringsredskaber, 
og som han kunne udløse gennem en 
større grad af tidsmæssig ensretning. 
Han fik opsat tårnure overalt på sine slotte, 
holdt skarpt øje med, at de fulgte tiden og 
straffede enhver afvigelse”. 

Poul Duedahl (2017): Gudhjemtid, Aarhus Universitetsforlag
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Du er født med et indre ur







Leder, bliv bevidst om dine 
døgnrytme-biases

• Early riser bias = alene det at møde tidligt på arbejde 
giver højere performanceevalueringer (i lighed med 
nærhedsbias = medarbejdere, der arbejder hjemme 
overses oftere).

• Lederen som rollemodel: tal om forskellige kronotyper og 
skab en accept af forskellige kronotyper på 
arbejdspladsen.



• ”Morgenmenneske - At være det er tegn 
på høj moral. Hvis man går i seng klokken 
4 om morgenen og står op klokken 8, er 
man doven, men hvis man lægger sig i 
sengen klokken 9 om aftenen og forlader 
den klokken 5 næste morgen, er man aktiv.”

Gustave Fleubert (1850): ”Ordbog over fordomme”

Hvilke grundlæggende antagelser har du 
om A-mennesker og B-mennesker?



Fra ko til kontor

Morgenstund hat Gold im Mund
The early bird catches the worm
À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main
Chi dorme non piglia pesci
A quien madruga Dios le ayuda
早起的鳥兒有蟲吃



• Morgenmenneske
• Morgenfrisk
• Får noget ud af dagen

-menneske

• Natteravn
• Syvsover
• Møder til direktørtid

-menneske



2015







Prøv at ”google” B-menneske!



Avisoverskrifter om B-mennesker
• HF lancerer klasse for syvsovere 
• Syvsovere vil ændre samfundet 
• B-menneske får lov til at møde til direktørtid
• Skoleelever møder til direktørtid 
• De morgenfriske og syvsoverne
• Sådan bliver du et A-menneske
• Sådan bliver du bedre til at stå op om morgenen











Masteruret = SCN = 20.000 nerveceller



Till Roenneberg (1953-)



7 kronotyper



Moderat tidlig kronotype



Moderat sen kronotype



Moderat tidlig kronotype Moderat sen kronotype

Bodyclock.health



Får du nok søvn? 
80% af befolkningen bliver vækket af et vækkeur



”Living out of sync with your biological clock
is not only disrupting our sleep, but leaving
us more vulnerable to infection, cancer, 
obesity, type 2 diabetes, heart disease
and mental illness.”
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Kronofarmakologi

Tidspunktet, du får din medicin på, er 
vigtigere end dosen af medicinen.



• Bliv vaccineret om morgenen/formiddagen.



“In the most extensive trial to date, taking 
antihypertensive medicine at bedtime 
was associated with both improved 
blood pressure regulation and a near 
halving of cardiovascular deaths and 
cardiovascular problems when compared 
with morning medication”. 



“Diseasefree survival was far better for 
children on evening chemotherapy. 
The risk of relapse was 4,6 times 
greater for the morning schedule than 
for the evening schedule”. Similar 
findings have been shown for 
colorectal cancer.”



Senere mødetider i skolen

• Forskning viser, at en senere mødetid 
giver mere søvn til eleverne og højere 
karakterer. 
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Teenagere er 
B-mennesker! 



• 80 % af en virksomheds 
værdi er materiel.

• Kollektivt arbejdsdesign.
• Klokketid – vi sælger 

arbejdstid.

• 80 % af en virksomheds 
værdi er immateriel.

• Individuelt livsdesign.
• Tilpasning af arbejdstider til 

menneskets døgnrytmer.



Lev i takt med dit indre ur
• Test din kronotype: https://chronotype-self-test.info

Gentest https://www.bodyclock.health/
• Få dagslys inden kl. 12. 
• Download gratis lux app (Lightmeter) og mål, hvor mange lux der er 

i forskellige rum. 

https://chronotype-self-test.info/
https://www.bodyclock.health/


Fremtidens arbejdsliv

• Goodbye 9-to-5
• One size fits one
• Fremtidens HR: circadian coaching
• Giv individet værktøjer til at navigere i det 

fleksible liv
• One size fits one organisation







www.camillakring.dk


