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HVAD ER REALISTISK?

Alt er i princippet muligt, hvis den lønstigning du beder om, er direkte proportional 
med den værdi og indtægt, som du genererer for din arbejdsgiver. Med andre ord: hvis 
du leverer varen, holder budgetterne og har fremtidige ordrer i bogen, burde det skabe 
en god basis for en positiv lønforhandling. 

Det hele afhænger af, hvad du kan dokumentere, hvad andre får i en sammenlignelig 
stilling som din, og hvordan du strategisk går til forhandlingen. Alt det kan du forbe-
rede dig optimalt på i denne guide.

Business Danmarks konsulenter gennemfører ca. 500 personlige lønrådgivninger årligt, 
og herunder er samlet et par basale facts, som måske kan inspirere dig.

Man bør altid få 
en lønregulering på 
ca. 2% uanset hvad.

I den samme 
stilling er lønstigninger

på mellem 2 og 10%
normalt

Du kan altid bede 
om en høj lønstigning 

uden at risikere at 
blive fyret

Du kan altid 
forhandle løn

 - men du har ikke 
krav på en 
lønstigning

En lønstigning 
over 10% er som regel 
ved ændring i ansvar 

og titel eller ved 
decideret 

underbetaling

Ved jobskifte 
behøver man IKKE 

at sige, hvad man fik 
i løn i tidligere job

Læg altid niveauet 
for en lønstigning 

lidt højere end hvad 
du forventer/
vil acceptere
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En succesfuld lønforhandling handler som så meget andet om god og grundig forbere-
delse. Mange falder mange i den fælde, at de forhandler uforberedt og med følelserne 
fremfor fornuften.

Ved at gennemføre de 3 trin i guiden, sikrer du dig optimale betingelser for at opnå et 
godt resultat ved lønforhandlingen.

Helt overordnet handler det om at dokumentere din leverede værdi og betydning for 
virksomheden i perioden siden sidste lønforhandling, og samtidig sandsynliggøre din 
potentielle værdi fremadrettet, i en grad der berettiger en forøgelse af din nuværende 
lønpakke.

Denne guide giver dig en overskuelig og struktureret måde at forberede dig på lønfor-
handlingen. Brug værktøjerne, udfyld de relevante felter og skemaer, og gem det hele 
som PDF, så du har det klar til samtalen.

GOD FORBEREDELSE



Lønforhandlingsguide  -  side 4  -  © Business Danmark

TRIN 1
LØNTJEK & FORVENTNING

START MED ET LØNTJEK
Business Danmark har den eneste lønberegner for dig i salg og marketing, der er ba-
seret på rigtige løndata fra vores medlemmer. Derfor er den det bedste værktøj til at 
lave et løntjek. 

Klik på knappen herunder og foretag en beregning af dit lønniveau. Udfyld de otte 
kategorier og få lønniveauet at vide med det samme. Er din præcise stillingsbetegnelse 
ikke på liste, så prøv dem der ligner din og sammenlign med dit nuværende lønniveau.

   START LØNBEREGNING

Når du har lavet beregningen udfylder du felterne herunder.
Husk at data fra lønberegneren er inklusiv din og virksomhedens pensionsandel.

LØNTJEK

Nr. 25

Gennemsnit

Nr. 75

Nr. 90

HVAD ER DIN MÅNEDSLØN?

Husk at det skal være inklusiv både din 
og virksomhedens pensionsandel:

Nu har du et godt billede af hvor du ligger henne lønmæssigt i forhold til en gruppe 
af personer, der har samme data som dig. Her kan du også overveje, om din position i 
virksomheden retfærdiggør om du ligger nærmere nr. 25, 75 eller 90 i beregnerens tal.

https://www.businessdanmark.dk/fagforening/lon-skat-og-bil/lon/lonberegnerg/lonberegneren/
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PERSONALEGODER
Lønberegneren leverer også en række personalegoder, som de personer du kan sam-
menligne dig med allerede har (angivet i procent).

Herunder skal du liste hvilke personalegoder de har og hvilke du har - det giver dig en 
ide om hvad du kunne prioritere at få forhandlet hjem ved lønsamtalen.
Se primært på de personalegoder, der er over 70% i målgruppen.

Hvilke personalegoder har 
lønberegnerens personer:

Hvilke personalegoder 
har du:



Lønforhandlingsguide  -  side 6  -  © Business Danmark

HVAD ER DINE FORVENTNINGER
Du skal selvfølgelig agere ud fra virksomhedens aktuelle og realistiske situation og 
sikre, at du indregner elementer der enten styrker eller svækker dine krav.

® Hvordan er økonomien aktuelt?
® Hvordan ser fremtiden ud for virksomheden?
® Hvad er personalesituationen? Er i underbemandet – og er du derved ekstra  
 central for at opnå succes?
® Er du bekendt med kolleger der får mere end du gør, eller evt. ikke er på dit niveau,  
 men får samme løn mv.

Du bør afstemme dine forventninger og dit udspil i forhold til de realistiske rammer og 
muligheder.

Nu skal du beskrive dine forventninger - her er der tale om dine egne synspunkter og 
meninger, som du selvfølgelig skal holde for dig selv. Det er vigtigt at du prøver at 
sætte ord på dine ønsker og ikke bare komme med et tal/en procent.

Hvad er dit mål for en eventuel lønstigning

Hvad er dit mål for andre parametre/goder/prioriteringer
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Husk at det er op til dig at sige din mening – din chef kan ikke gætte sig til hvad du 
mener eller hvad du er tilfreds med. Til gengæld skal du være parat til at handle på 
det du siger - hvis I er for langt fra hinanden - så er det måske på tide at søge videre, 
og det kan være en forhandlingstaktik at melde det ud, hvis du mener du står stærkt i 
virksomheden.

Hvad skal jeg minimum have for at være tilfreds

Hvad skal jeg minimum have for ikke at søge væk/blive demotiveret

Hvis ikke bagkanten opfyldes - hvad vil du så melde ud til din leder
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TRIN 2
FORBEREDELSE & FACTS

GRUNDIG FORBEREDELSE ER NØGLEN TIL ET GODT RESULTAT
I lønforhandling er det helt centralt at få flest mulige parametre i spil, så du dels kan 
opnå forbedringer på andet end grundlønnen, dels kan afgive forhandlingsrum ved at 
lade din leder sige nej til en række krav, der skaber følelsen af at opnå et kompromis, 
uagtet at du opnår hvad du ønsker af lønforhandlingen.

Nu skal du igang med at dokumentere dine resultater, beskrive dine fremtidige poten-
tialer og levere det konkrete input til din forventning til lønforhandlingen.

Start med at læse beskrivelserne og reflektioner herunder, og skriv så i skemaerne 
bagerst i denne guide, fordi du så eventuelt kan levere skemaerne til din chef før sam-
talen. Vi skal nok forklare hvorfor dette kan være en rigtig god ide.

TIL SKEMA 1 
HVAD HAR JEG LEVERET AF VÆRDI SIDEN SIDSTE LØNSAMTALE
® Største succeser: Nye kunder, store ordre, ros fra kunder, indfrielse af strategi

® Tal og data:  Flotte indekstal, opnåede mål, budgetindfrielse

® Indsats:   Kvantitative parametre som overarbejde, antal tilbud,  
     kundebesøg, lukkerate mv.

® Bundlinje:   Hvad har jeg leveret til bundlinjen i kr.

® Position:   Hvor ligger du realistisk i feltet sammenlignet med andre  
     kolleger – budget, evner mv.

® Rolle:   Din positive indflydelse på salgskulturen, strategien,  
     stemning, støtte til kolleger mv.

® Kompetencer:  Specialist funktion, erfaring, netværk, ekspertrolle

UDFYLD SKEMA 1 PÅ SIDE 13
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TIL SKEMA 2 - HVAD KAN JEG LEVERE DET NÆSTE ÅR
® Mål og resultater: Potentiel værditilførsel for de næste 12 måneder, budget,  
     nye kunder etc.

® Projekter:   Ambition for nye projekter de næste 12 måneder

® Ansvarsområder: Nye ansvarsområder, opgaver fremover, forøgede forvent-
     ninger til dig

UDFYLD SKEMA 2 PÅ SIDE 14

TIL SKEMA 3 - HVAD ER DINE ØNSKER TIL LØNFORHANDLINGEN
Her skal du beskrive dine ønsker i en form, som du eventuelt kan udlevere til din chef 
inden samtalen. Husk at det er her, du kan liste alle ønsker op - også dem du har over-
vejet du godt kan acceptere et nej til.

		 1. Lønstigning på grundløn og pension
  2. Stigning i bonus/provision
  3. Forbedrede bonus/provisionsforhold – lavere budget, lavere krav etc.
  4. Kurser/uddannelser
  5. Mere ferie
  6. Ny bil
  7. Nye devices – telefon, PC etc.
  8. Forøget ansvar
  9. Ændring i titel
  10. Alle andre forhold, du kan spille ind med – helt ud i bedre placering i  
   lokalet, kortere arbejdstid, ret til at bruge firmabilen til private ferier i  
   udlandet, garantibonus, finansiering af frokoster osv.

UDFYLD SKEMA 3 PÅ SIDE 15

DEL DINE FACTS OG ØNSKER FØR LØNFORHANDLINGEN
Alle de ting du har noteret i skema 1, 2 og 3 kan du eventuelt dele med din leder FØR 
samtalen. Husk at din leder sandsynligvis skal have godkendt en eventuel lønforbed-
ring hos vedkommendes chef, og ved at levere fakta på forhånd giver det virksomhe-
den mulighed for at vurdere dine ønsker i forhold til din værdi for virksomheden.
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TRIN 3
GAMEPLAN & FORHANDLING

GAMEPLAN
En lønforhandling starter allerede før samtalen er i kalenderen og fortsætter også 
efter mødet - herunder er en gameplan, som du kan følge:

  1. Aftal lønforhandlingsmøde med leder
  2. Forbered lønforhandlingen som beskrevet i denne guide
  3. Fremsend evt. materiale til leder/forhandlingsparter
  4. Print alt materiale
  5. Gennemgå din fremlæggelse af trin 2 (skema 1, 2 og 3)
  6. Gennemfør lønforhandlingen + evt. aftale om møde 2
  7. Lav skriftligt referat om de aftaler der indgås på mødet

FORHANDLINGEN / SAMTALEN
Hvis du fremsender materiale til din chef med argumenter, konkrete eksempler på dine 
succeser og værdi for virksomheden og evt. statistik for lønniveau, vil du ofte kunne 
forvente en større indsats fra din leders side på at møde dine krav, når I sidder til for-
handlingen. 

Det vil ofte have flere positive effekter på din lønforhandling, da det er med til at ud-
bygge og styrke relationen mellem dig og din chef, at være åben med årsager og bag-
grund inden forhandlingen og fremstå professionelt og velbegrundet. Det kan med-
virke til, at både du og din arbejdsgiver er bedre forberedt til selve lønforhandlingen, 
således at forhandlingen forløber mere glidende og effektivt. 

Husk også at medbringe al materialet til samtalen.

ATMOSFÆREN
Hvis du har forberedt dig grundigt nok, kan du gå meget langt i forhold til at være 
hård i forhandlingen, når du har dokumenteret din betydning og værdi for virksomhe-
den – men husk det gamle råd om at være ”hård på sagen, blød på personen” - lige 
som i en hver anden forhandling. Så sørg for konstant at understrege hvor glad du er 
for virksomheden og samarbejdet, så motivet i forhandlingen udelukkende handler om 
løn eller personalegoder.
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Ved at forhandle professionelt og fokuseret, demonstrerer du også dine evner som en 
dygtig forhandler, hvilket også er en direkte medvirkende årsag til at virksomheden bør 
investere mere i din lønpakke. Du kan med andre ord tillade dig rigtigt meget for at 
opnå dine mål, da det bare udviser at du har den adfærd, som kommer virksomheden 
til gode når du sidder over for kunderne og forhandler med dem i hverdagen.

GIV DIN CHEF MULIGHED FOR AT SIGE NEJ
Når du har fastlagt hvad din bagkant er, og hvilke af dine krav der er det væsentligste, 
så sørg for at have 2-3 andre krav med i dit oplæg, som din chef kan sige nej til og som 
du selv kan acceptere ikke at få igennem. 

Mennesker har en tendens til at føle, at det er et brud på social etikette, at sige nej 
mere end 2-3 gange, så derfor giver det god mening at udnytte dette, så sandsynlig-
heden for at få ja til sit primære krav, er størst. Vær klar over, at det første nej ofte 
er ment som et forhandlingsoplæg. Du skal ikke lade dig gå på af, at din chef måske 
virker lidt småsur eller stresset. Det er ofte en del af spillet.

FREMFØRELSE AF LØNKRAV
Når du stiller dine krav, så følg det op med gode argumenter for hvad du ser, du så 
vil kunne bidrage med af værdi fremadrettet, og hvor begejstret du generelt er for at 
være en del af virksomheden. Det er reelt en cost-benefit vurdering, når der skal gives 
lønstigninger, så husk konstant at fokusere på ”benefit-elementet”.

AFVISNINGSÅRSAGER
Du skal ikke få dårlig samvittighed og slække på dit krav, fordi din chef oplyser, at 
virksomhedens økonomi ikke er til store lønstigninger, eller at der bare ikke er budget, 
eller at din virksomhed bare ikke kan acceptere højere lønniveauer. Det er igen ofte en 
del af forhandlingen, mere end reelle forhold. 

Hvis din værdi er høj nok, og du er god til at påvise og fremføre den, så vil der generelt 
altid være en sammenhængende økonomi til at finansiere en større lønpakke til dig. Så 
bevar fatningen og fokus - og gentag dine argumenter.

TRUSLER
Undgå at fremsætte direkte trusler a la ”Hvis jeg ikke får minimum xxx, så søger jeg 
væk”. At bruge sin bagkant som en trussel mod sin leder under forhandlingerne er 
sjældent smart. Hvis du stiller ultimative krav, kan du ende i en situation hvor du næ-
sten er tvunget til at søge væk, hvis retorikken om en lønmæssig bagkant har været 
for skarp, eller det kan ende ud i en kraftig modreaktion fra din leder, med lige så 
ultimativ en retorik.
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LYDBØGER OM FORHANDLING
Du kan også lytte til 8 korte lydbøger om god 

forhandlingsteknik i vores medlemstilbud ”Microlearn”. 

Som medlem af Business Danmark 
er det gratis at bruge Microlearn og de mere end 

100 lydbøger, som er en 12 minutters udgave 
af en række af de mest berømte businessbøger 

– og indtalt på dansk.

BLIV MEDLEM NU

Det koster kun 167 kr. 
om måneden

Lyt i stedet til din chefs svar og begrundelser – især hvis vedkommende direkte siger 
nej til dit udspil til lønstigning. Undgå at spørge ”Hvorfor ikke?”, men spørg hellere, 
hvad eller hvordan du kan leve op til den potentielle nye, højere løn. Lønforhandling 
sker ofte i flere tempi, så jo bedre du er til at fokusere på hvad der skal til fremadret-
tet, jo større er chancerne så for at få en lønstigning på et senere tidspunkt.

PERSONLIG 
LØNRÅDGIVNING

Som medlem i Business Danmark  
har du mulighed for at få individuel  

og personlig lønrådgivning 
- og det er helt gratis.

BLIV MEDLEM NU

https://www.businessdanmark.dk/indmeldelse/bliv-medlem-nu/
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HVAD HAR JEG LEVERET AF VÆRDI SIDEN SIDSTE LØNSAMTALE?
1



Lønforhandlingsguide  -  side 14  -  © Business Danmark

HVAD KAN JEG LEVERE NÆSTE ÅR?
2
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HVAD ER MINE ØNSKER TIL LØNFORHANDLINGEN?
2 3
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