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Forord 

Velkommen til en pjece om lederens deltagelse i lønforhandlinger. Formålet med 
pjecen er at klæde dig godt på til, på en professionel måde, at forberede og gen-
nemføre lønforhandlinger med dine medarbejderes tillidsrepræsentanter eller – for 
de af dine medarbejdere, som har ledende funktioner – direkte med disse. 

Du er én af de mange, der er blevet inviteret ind i en forholdsvis ny arena, hvor du 
kan supplere dine øvrige ledelsesmetoder med løn-elementet. Det helt grundlæg-
gende formål med også at inddrage netop dette element er at skabe øget motivati-
on hos din medarbejder. Motivation for at levere god kvalitet og høj produktivitet i det 
arbejde, du er leder af, og som din medarbejder udfører. 

For dig som leder ligger der en udfordring i, at du mere direkte skal tage stilling til 
medarbejderens løn. Du skal kunne forhandle og begrunde medarbejderens løn 
samt forklare lønpolitikken og dine egne kriterier bagved – nogen gange direkte til 
din medarbejder; andre gange formidlet gennem tillidsrepræsentanter, som du har 
haft forhandlingerne med.  

De råd som du kan læse i denne pjece skal ses i sammenhæng med Personalepoli-
tikken for Aarhus Universitet, der også rummer delpolitiker om bl.a. løn.  

Vi håber at kunne bringe dig videre i arbejdet med denne del af din ledelsespalet, så 
du varetager lønforhandlingerne på en konstruktiv og udbytterig måde. 
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De vigtigste konklusioner  
Vi kan lige så godt starte med det 
vigtigste – nemlig konklusionerne: 

Det hele handler om at skabe øget motivation – hos den enkelte medarbejder og hos 
hele gruppen – derfor er der fire konklusioner: 

For det første: En fair proces. Uanset om medarbejderne får eller ikke får en lønforhø-
jelse via lønforhandlingen, vil tilfredsheden bero på, om de har oplevet en fair og til-
fredsstillende proces. Beløbet har mindre betydning, hvis processen er ordentlig i or-
dets bedste betydning.  
Første forudsætning for, at den individuelle lønforhandling overhovedet giver me-
ning, er, at du former en fair proces. 

For det andet: Seriøs forberedelse. Forudsætningerne for, at en proces opleves som 
fair, er mange.  
Når man taler løn og forskelle i løn, spiller de kriterier, du anvender, en kolossal rolle. 
Kan du formidle forståelige, konkrete og konsistente kriterier og anvende dem i den 
faktiske virkelighed – ja så har du langt bedre muligheder for, at dine medarbejdere 
kan se løndialogen som relevant, vedkommende og retfærdig.  
Anden forudsætning er derfor, at du forbereder dig – grundigt og med præcist blik for 
den enkelte og for alle dine medarbejdere på tværs. 

For det tredje: Dygtig kommunikation. Du og din måde at tale om løn på kan ople-
ves som dygtig, vedkommende, relevant og fair. Den kan også opleves som tilfældig, 
generel, fjern og ulden. Tredje forudsætning for, at du opnår øget motivation og en 
bedre relation som følge af din løndialog, er altså, at du bestræber dig på en befor-
drende og dygtig kommunikation af dine pointer. 
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For det fjerde: Robust ledelse. Oplevelsen af fairness beror også på, om din medar-
bejder eller dennes tillidsrepræsentant har oplevet en sammenhængende og konsi-
stent modpart. Af mange grunde – bl.a. økonomiske og styringsmæssige - bør ledel-
sen koordinere sin optræden i forbindelse med lønforhandlingen. Også for at kunne 
optræde robust og sammenhængende. 

Fjerde forudsætning for, at du som del af ledelsen bliver taget alvorligt, når du delta-
ger i en lønforhandling, er, at du er en del af en velkoordineret, velovervejet, faktuel 
dygtig ledelse. 
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Lønforhandling som en honningkrukke 
At være leder er altid at have travlt. Ofte så travlt, at man nedprioriterer den nære, 
fokuserede dialog – samtalen - med dem, man er leder for. Hvordan du prioriterer di-
ne samtaler med dine medarbejdere beror bl.a. på, om du – som regel ubevidst – tol-
ker den pågældende samtale som en anledning med mange muligheder eller en 
anledning forbundet med risici.  

Dine medarbejdere er uden diskussion den absolut væsentligste ressource til at sikre, 
at de opgaver, du har ansvaret for, bliver udført med høj kvalitet og rimelig hastighed. 
Om du når dit mål som leder, beror på, om dine medarbejdere er klar over, hvad du 
forventer, hvad du værdsætter, og at de er klar over, hvordan det hele går i dine øj-
ne.  

For dine medarbejdere er du – uden sammenligning – den væsentligste kilde til viden 
om, hvordan de klarer sig med deres arbejde. Det er ikke kollegerne; det er ikke kæ-
resten eller ægtefællen; det er ikke deres bedste ven; nej det er dig. Dine vurderinger 
er de mest afgørende for dine medarbejdere. Dine vurderinger og signaler er afgø-
rende for deres fornemmelse af, om det, de laver, er godt nok, om det skal udvikle sig 
og intensiveres, om det skal i en anden retning osv.  

Samtalen med din medarbejder er en betydningsfuld hændelse, hvor medarbejde-
ren får adgang til den for dem vigtigste kilde til viden om deres bidrag til opfyldelsen 
af arbejdspladsens mål. DIG! 
Dermed er samtalen også den vigtigste arena for udførelse af ledelse. Samtalen, og-
så når den tager form af en lønforhandling – mødet med medarbejderen – er en 
honningkrukke fuld af muligheder for at øve ledelsesmæssig indflydelse på den per-
son, der er forudsætningen for, at du – og dem du er leder for – når jeres mål.  

Det giver god mening at se lønforhandlingen som en anledning til, at du opdager 
noget, der har betydning for den medarbejder, du taler med og samtidig som en an-
ledning til at styrke en bestemt udvikling og tydeliggøre den retning, du mener, din 
arbejdsplads skal gå.  
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Løndialogens betydning for dig som leder 
Fastsættelsen af en medarbejders løn er rykket indenfor på de enkelte arbejdsplad-
ser og har fundet sin plads på dit bord.  

I personalepolitikken for Aarhus Universitet står, at målene vedr. løn er: 

- ”at de ansattes løn afspejler deres funktioner, ansvar, indsats og relevante kompe-
tencer.” 
- ”at lønforhandling på AU gennemføres som en fair og gennemskuelig proces.” 

Du skal altså som leder tage stilling til og sammentænke: 

• visioner, mål og strategier
• personalepolitik
• lønpolitik
• lønkriterier
• lønsamtaler
• løndifferentiering

Samtidig skal du bevæge dig ind i en del af overenskomstverdenen og finde rundt i 
forskellige faggruppers lønforhold og indgå et godt forhandlingsresultat for alle par-
ter. Her skal du være opmærksom på, at du kan få hjælp, sparring og støtte fra HR-
partnerne og -supporterne, der har styr på ”teknikken”, og du skal også være op-
mærksom på, at mange tillidsrepræsentanter er godt inde i de overenskomster, som 
gælder for netop den gruppe de repræsenterer, og de vil i et tillidsfuldt forhandlings-
klima kunne være vigtige informationskilder for dig som leder. Om faktuelle overens-
komstspørgsmål, men også om meget andet. 

Sideløbende hermed er der jo opstået en væsentlig opgave med at koordinere med 
dine chefkolleger – både for at sikre en nogenlunde konsistent praksis, men også for 
at styre lønmidlerne og tidsforbruget på lønforhandlingerne bedst muligt dér, hvor du 
er. 

Lønforhandling som en feedback til medarbejderne 
Lønforhandlingen er et ekstraværktøj til rekruttering og til fastholdelse. Men det er 
først og fremmest et værktøj til at øge motivationen blandt dine medarbejdere i det 
hele taget. Det er således din opgave som leder at håndtere dialogerne om løn, så 
de skaber højest mulig motivation og gode relationer mellem medarbejderen og dig 
selv. Det sker gennem din håndtering af din del af lønforhandlingen.  

Din håndtering – og især dine samtaler med din medarbejder eller dennes tillidsre-
præsentant om løn – er en del af den feedback, som dine medarbejdere får fra dig. 
For at få etableret en udbytterig feedback – uanset om den er positiv eller mere for-
beholden eller direkte kritisk - må du skabe nogle forløb, der så vidt muligt håndterer 
de forventninger, dine medarbejdere har.  
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”Lederen giver tydelig og konstruktive tilbagemeldinger vedrørende forhandlingsre-
sultatet, både generelt og til hver enkelt ansøger” 

 Fra: ”Løn”, Aarhus Universitets Personalepolitik. 

Det stiller krav til dig om at: 

• informere og informere og informere
• forklare og forklare og forklare
• lytte og prøve at forstå
• inddrage medarbejderne i den de facto evaluering af deres bedrifter, der fo-

regår
• skabe fair processer og konsistente begrundelser på tværs
• signalere personlig entusiasme

Det kan virke som lidt af en mundfuld. Derfor skal du give dig selv lov til at være un-
dersøgende. Rådet til dig er: Afprøv dine fremgangsmåder - afvent ikke, at der kom-
mer én rigtig måde at gøre det på! 
Regler, overordnede procedurer og kriterier er allerede indført i mere generel for-
stand. Nye kommer stadig til. Udviklingen af løn-dialogen er ikke tilendebragt.  
Der er indbygget en række paradokser i dette system; paradokser som du ikke kan 
løse, men skal håndtere: 

• Løntillæggene skal honorere indsatser m.v. – men man kan ikke gå ned i løn.
• Du får som leder større råderum – men din selvstændighed er begrænset af

de få ressourcer og af tværgående hensyn
• Gennemsigtighed på tværs om løn er oftest et mål – men lokale afgørelser

bygger på lokale forståelser, der ikke nødvendigvis kan sammenlignes på
tværs.

Den måde, du indgår i dialoger med dine medarbejdere, tillidsrepræsentanter – og 
dine chef-kolleger – er med til at skabe jeres forhandlingskultur, og dermed også på-
virke alle de andre dialoger og forhandlinger, du og dine chef-kolleger fører med 
medarbejderne og tillidsrepræsentanterne.  
Du kan være med til at skabe fornemmelsen af fairness blandt dine medarbejdere 
og gøre processen med at forhandle løn så god som mulig. Du har kompetence og 
mulighed for at påvirke såvel proces som resultat. Brug den! 

Dine (nye) roller  
Implementeringen af en god løndialog sætter endnu et spot på den aktive og synli-
ge leder. 
Overordnet skal du kunne arbejde med og koble forskellige styringsredskaber, bl.a. 
strategi- og handlingsplaner, budgetter, kompetenceudvikling, løn- og personalepo-
litik, medarbejdersamtaler og lønsamtaler. Som personaleleder, dialog-partner og lo-
kal ambassadør skal du aktivere og skaffe såvel menneskelige som økonomiske res-
sourcer via din evne til at 

• kommunikere
• koordinere
• samarbejde
• forhandle
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• løse konflikter

Det helt centrale er, at du på én gang er den risikovillige leder, der tør lede og af og 
til blive mindre populær - og samtidig er den leder, der hele tiden arbejder på ikke at 
miste legitimitet hos de parter, du som leder er afhængig af.   
Det afgørende er, at skabe en sammenhængende mening og forståelse for det du 
gør - både i forhold til: 

• et overordnet niveau, over for den centrale ledelse,
• et fælles niveau, over for medarbejdergruppen og chef-kolleger
• og et individuelt niveau, over for den enkelte medarbejder.
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En fair proces

Konstruktiv lønforhandling 
I en lønforhandling og i en lønsamtale optræder du som part.  

I en Konstruktiv Forhandling er parterne i stand til at håndtere forhandlingsprocessen 
på en måde, der er tilfredsstillende for dem begge. Processen skal forstås langt vide-
re end selve lønsamtalen eller forhandlingsmødet. Også de dele af forhandlingsfor-
løbet, der ligger udenfor selve møderne, er en væsentlig del af processen. Det gæl-
der om at være opmærksom på de tidspunkter og steder, hvor man skaber størst be-
vægelse hen imod et godt forhandlingsresultat.  

I en Konstruktiv Forhandling søger parterne at forstå de værdier og præferencer, som 
modparten forhandler ud fra. Parterne anerkender, at de ud over de fælles interesser 
også har forskellige interesser. Et gensidigt tillidsforhold er væsentligt for parternes 
indbyrdes relation, der gerne skulle styrkes som følge af en succesrig forhandling. 

I en Konstruktiv Forhandling er et resultat godt, hvis parterne er glade for det og har et 
ønske om at implementere det. 

Konstruktiv forhandling 

• En god og effektiv proces 

• Fokus på partnernes legitimitet

og interesser

• Et godt resultat for parterne – nu

og over tid
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Forhandlingens to planer 

Enhver forhandling forløber på to ”planer”: På det indholdsmæssige og på det pro-
cessuelle plan. Indholdet i en lønforhandling er... ja, løn, værdsættelse, tal, begrundel-
ser etc. Processen er den måde, forhandlingen finder sted på. Måden, forhandlingen 
finder sted på, kan f.eks. være kort for hovedet, ulden, uklar og vævende – men den 
kan også være grundig, tilstedeværende, konkret og ligefrem. Måden formes af par-
terne selv, der med andre ord har stor indflydelse på, om forhandlingen eller samta-
len finder sted på en tilfredsstillende og effektiv måde. 

Indhold og proces 

Indhold 
Proces 

Lokalet 
Taleformen 
Tidspunktet 
Opstillingen 

Kropssproget 
Informationen 
Lydhørheden 

Fremgangsmåde 
Håndtering af følelser 

Tillidsskabende foranstaltninger 
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Fra fairness-oplevelse til øget motivation 
Når man som medarbejder eller tillidsrepræsentant deltager i en forhandling om løn, 
har det stor betydning, om man har en oplevelse af, at man bliver retfærdigt – fair - 
behandlet.  

Retfærdigheds-oplevelsen er bestemmende for, om man efterfølgende er en mere - 
eller en mindre - motiveret medarbejder. Man kan sige det på en anden måde: Hvis 
du som leder ønsker, at dine medarbejdere skal motiveres af den årlige lønforhand-
lingsrunde, ja så skal du have hele dit fokus på at skabe oplevelser af retfærdighed – 
af fairness. 

Fairness-oplevelsen har to kilder: 

• i vurderingen af det indholdsmæssige resultat; altså dét der kommer ud af
forhandlingen – kaldet: den fordelingsmæssige fairness.

og 
• (især) i oplevelsen af måden, man nåede frem til resultatet – kaldet: den pro-

cessuelle fairness.

Vurderingen af det indholdsmæssige resultat 
Vi lægger helt forskellige ting til grund i vor bedømmelse af, om noget er fordelings-
mæssigt fair. Når vi taler løn, kan man f.eks. lægge vægt på: 

• at de, der har ydet mest, skal have mere end dem, der har ydet mindre. Det
er ikke fair, hvis de mindre arbejdsomme eller udygtige får lige så meget som
dem, der knokler – et indsatskriterium. 

• at alle bør have en lige andel af dét, der er til rådighed. Det er ikke fair, hvis
alle ikke har fået lige meget - et lighedskriterium, 

• at de selv ikke ønsker at få mere end andre. Det er ikke fair, hvis jeg får mere
end andre – et ”generøsitets”-kriterium  

• at dem, der har mest brug for det, får mere end dem, der ikke har så stort et
behov. Det er først fair, når dem med størst behov får særlig opmærksomhed
– et behovs-baseret kriterium. 

Det er umuligt at forhandle om ét kriterium er bedre end det andet. Det vigtige er at 
anerkende, at der er forskellige præferencer, som indgår i bedømmelsen af, om no-
get er fair – og dermed i, om lønforhandlingen bliver motiverende eller ej.  
Det første kriterium dukker ofte op i forbindelse med lønforhandlinger. Dér spiller det 
også ind, at der er en klar tendens til, at man vurderer værdien af sin egen indsats 
større, hvis man skal have løn for den, end hvis man selv skal betale en anden for det 
samme arbejde. Hertil skal du være opmærksom på, at de fleste af os tænker, at når 
noget går godt med vores arbejde, ja så skyldes det vores egne bedrifter, mens hvis 
det er mere kritisabelt, ja så tilskriver vi det i højere grad den situation, vi er i, de eksi-
sterende omstændigheder, rammerne eller i andres fejl.  

Relationen mellem parterne spiller også ind: Jo bedre relationen mellem din medar-
bejder og dig som leder er, jo mindre vil medarbejderen lægge vægt på at få mere 
ud af det end andre. Det er ydermere sådan, at hvis relationen ikke er så god, ja så vil 
flere medarbejdere tolke selv udmærkede tilbud som ringe. Man kan altså ikke sige 
ret meget om, at et højt tillæg giver mere motivation. Det gør det slet ikke nødven-
digvis.  



14 SÆT PRIS PÅ DIN 
MEDARBEJDER! 

Vurderingen af vejen til resultatet – af processen 
Kilden til tilfredshed med en lønforhandling ligger nemlig i måden den foregår på; i 
processen. Fire områder skal opleves som tilfredsstillende, for at man vurderer pro-
cessen som fair: 

• oplevelse af, at lederen i praksis bestræber sig på så vidt muligt at tænke og
handle retfærdigt overfor alle medarbejderne – på tværs.

• oplevelsen af, at kunne komme til orde med dét, der er væsentligt for én
• oplevelse af, at blive hørt af den, der sidder med den reelle beslutningsret
• oplevelse af, at blive behandlet med værdighed og respekt

Dertil kommer muligheden for reelt at kunne påvirke en situation, man har fået fortalt, 
rummer mulighed for ændring. 

Medarbejderen eller tillidsrepræsentanten kan leve bedre med et beskedent resultat, 
hvis hun eller han har en oplevelse af, at processen har været fair. Man kan sige, at 
vejen til resultatet former de kriterier, som man senere vurderer dette resultat efter. Er 
processen oplevet som fair og tilfredsstillende, er der meget større mulighed for, at 
medarbejderen eller tillidsrepræsentanten vurderer resultatet i et positivt lys, end hvis 
processen er oplevet som ikke-tilfredsstillende. I dén situation vurderer medarbejde-
ren eller tillidsrepræsentanten ofte et endog objektivt set rigtig godt resultat i et ne-
gativt og skeptisk lys.  

Hvad betyder det? 
Det betyder, at du som det vigtigste skal bestræbe dig på at tilrettelægge en fair pro-
ces – en proces kendetegnet ved: 

• Tydelig og tidlig information til dine medarbejdere om de rammer (hvis det
er en del af din politik, at offentliggøre de økonomiske rammer forud for drøf-
telsen) og aftalemæssige vilkår, forhandlingen finder sted i

• Indsigt i den samlede proces
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• Initiativer, hvor medarbejderne eller deres tillidsrepræsentant kan se, at alle
får samme grundige, velovervejede og gode behandling, f.eks. en fortælling
om, at du som leder gennemtænker alle efter samme kriterier og at du også
tænker hver af dem grundigt igennem. Dette gælder også for (fag)grupper
af medarbejdere – de skal også kunne se, at de som gruppe er blevet set - af
dig.

• En klar og tydeligt lyttende kommunikation
• En respektfuld og rummelig dialog, hvor du kan rumme medarbejdernes op-

levelser i jeres dialog og medarbejdernes eventuelle indignation over ikke at
komme i betragtning – eller ikke få et tillæg, som de finder tilstrækkeligt.

Du har jo også dine præferencer for, hvad du oplever som fair. Det interessante er 
imidlertid at være lydhør for, hvad din medarbejder eller dennes tillidsrepræsentant 
lægger vægt på. 

Klassiske fejl i vanskelige forhandlinger 

• Man argumenterer mere og mere i stedet for at lytte, samtidig med at

man selv bliver mere og mere overbevist om, at man selv har ret.

• Man bruger for megen energi på uenighederne; kan ikke se andre

løsninger eller komme videre.

• Man tror, uenigheden er definitiv og ikke står til at ændre - derfor

hænger man fast.

• Man tror, at man skal være enige om alle de store linjer, før der kom-

mer et ja.

• Man bliver vred på sin modpart.

• Man skifter mål i forhandlingen og glemmer, at det handler om at få

en fælles aftale.

• Man giver modparten skylden for vanskelighederne i forhandlingen.
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Forberedelse

Årshjulet – den fælles plan 

Et fælles overblik over den samlede proces giver indsigt og øger forståelsen for 
deadlines, rammer, vilkår og muligheder for at blive hørt. Drøft evt. aktiviteterne igen-
nem på et møde i samarbejdsudvalget. 

Placér f.eks.: 

• Ledermøde om tilrettelæggelse af lønforhandlinger
• Rammerne udmeldes til lederne
• Rammerne udmeldes til medarbejderne og tillidsrepræsentanter
• Tidsplaner detailplanlægges og meldes ud
• SU-møder, hvor særlige formål eller indsatsområder, som lønforhandlingen

kan understøtte, drøftes.
• Egne rammer gennemtænkes
• Overblik over alle medarbejdere i din gruppe
• Fastlæggelse af egne kriterier og værdsættelser
• Foreløbige vurderinger
• Faktagrundlag klar
• Tværgående fordeling
• Lønforhandling

o Med tillidsrepræsentanter
o Med medarbejdere, der forhandler for sig selv

• Udmelding af resultater
• Evaluering
• Udmøntning
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Skitse til et årshjul 
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Kriterier, værdier og begrundelser – et overblik og et værktøj 
Hvorfor skal en medarbejder have et tillæg? Hvad er det, du som leder værdsætter 
ved hende eller ham specielt? Hvad er din begrundelse – og hvad er en begrundel-
se, som medarbejderen kan se sig selv i? 

Hvis der er et misforhold, mellem dét du siger, at du værdsætter, og dét du begrunder 
lønreguleringen med, taber du med stor sikkerhed den mulige motiverende effekt af 
lønreguleringen på gulvet. Det er en fordel, hvis dine kriterier er konkrete; kan opleves 
i det, du signalerer, at du værdsætter; og at du på enkel vis er i stand til at formulere 
det i den begrundelse, du giver din medarbejder eller den tillidsrepræsentant du for-
handler med.  

Vælg få – men relevante kriterier. 

En grundig forberedelse, hvor du vurderer og vægter alle dine medarbejdere hver for 
sig og på tværs, er afgørende for et succesfyldt forløb - også selv om der ikke er så 
mange penge at gøre godt med. Alle – også dem der ikke skal have en lønregulering 
– har brug for en oplevelse af, at dine overvejelser har været grundige og ordentlige.

Dine begrundelser skal formuleres i udkast på forhånd. Det er kompromitterende for 
forløbet og virker sjusket, hvis begrundelserne formuleres lidt stedmoderligt efter, at 
samtalerne er gennemført. 

Hvis du har flere medarbejdergrupper, som du skal forhandle med - direkte eller med 
de pågældendes tillidsrepræsentanter – skal du også konsistent, enkelt og sammen-
hængende kunne forklare dine prioriteringer. 
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En tur i haven 
– citeret efter en samtale med en lønforhandlende leder
”Lønforhandlinger er vigtige – selv om beløbene er små. De er vigtige for mig som le-
der, fordi jeg kan betone noget, jeg gerne vil have mere af hos medarbejderne, og 
fordi jeg kan vise, at der er noget, jeg værdsætter. Jeg kan godt se, at lønforhandlin-
ger eller lønsamtaler kan være mindre betydningsfulde for medarbejderen – måske 
endda irriterende. Men når de nu er der, ja så bliver det i hvert fald vigtigt for medar-
bejderen, at de bliver håndteret ordentligt. 

Og ordentligt betyder f.eks., at du som leder må virke sammenhængende. Du skal ik-
ke forberede hundrede mapper med tal og excel-ark. Det der er mest vigtigt, er, at 
du ikke sjusker med dine kriterier og dine forklaringer, fordi du kommer for sent i gang 
med at overveje det hele i en sammenhæng. Du skal have tænkt sammenhængen 
igennem, inden den opstår.  

Jeg tænker ganske enkelt hver eneste medarbejder igennem, og når jeg har gjort 
det, så går jeg mig en tur i haven. Jeg kan luge et helt bed, inden jeg synes, at nu 
hænger det hele sammen. Nu kan jeg forklare forskellene. Nu kan jeg begrunde – 
både overfor dem, der skal have og overfor alle dem, der ikke skal have nogen løn-
regulering. Først da er jeg klar. En leder må simpelthen give sig selv ro til at tænke på 
tværs. Ingen andre gør det.  

Min bedste anbefaling til ledere er: Gå en tur i haven. Gør det her ordentligt. Så kan 
der komme noget godt ud af det. Man skal tænke det hele samlet igennem for sig 
selv først. 

Man skal jo også huske, at dét man gør i en lønforhandling eller en lønsamtale, i dén 
grad præger medarbejderens indtryk af dig. Det påvirker relationen. Dit renommé, 
din betydning for medarbejderne. Især måske fordi beløbene er så små, så der ligger 
mange muligheder for, at det ikke bliver så elegant.” 
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”Talepapir” – medarbejder 

• Mødets formål, produkt og

tidsramme

• Konstatering af rammen

• Anerkendelse af medarbej-

derens stærke sider

• Meddelelse og begrundelse

for din indstilling

• Forhandling

• Gode råd til medarbejderen

• Konklusion

”Talepapir” – TR 

• Mødets formål, produkt og

tidsramme

• Konstatering af rammen

• Anerkendelse af medarbej-

dernes stærke sider

• Meddelelse og begrundelse

for din indstilling

• Forhandling

• Gode råd til TR om medar-

bejderne

• Konklusion – herunder aftale

om formidling af resultat.
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Kommunikation 

Den glade besked 
Det er en god ide at invitere medarbejderen til selv at vurdere sin egen indsats. Det 
kan skabe en interessant samtale mellem jer, der som regel vil vise, at I har nogen-
lunde samme vurdering (selv om det ofte er sådan, at medarbejderen er mere ”be-
skeden” i sine vurderinger af sig selv). Det er også en god ide at fortælle medarbej-
deren forholdsvist detaljeret, om de overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med 
forhandlingen. 

Medarbejderen skal have et klart billede af, hvad hun eller han – efter din vurdering - 
er god til, og hvad det er, du har værdsat. 

Vær mentalt forberedt på, at medarbejderen meget vel kan udtrykke en skuffelse, el-
ler en mangel på værdsættelse – selv over et ganske betydeligt beløb. Lyt til medar-
bejderens kommentarer, og undersøg, om de skal give anledning til justering af din 
indstilling. 

Hvis forhandlingen har været gennemført med en tillidsrepræsentant, er det en god 
idé at dvæle ved – og aftale meget konkret – hvordan tillidsrepræsentanten bedst 
muligt kan formidle dine overvejelser, så der ikke går noget tabt undervejs. 

Efter det glade budskab 

• Lyt til medarbejderens reaktion.

• Undersøg behov for justeringer.

• Drøft effekt på medarbejderens

performance af evt. justeringer.

• Konkludér med aftale.
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Den triste besked 
Ikke at få lønforhøjelse kan let opleves som en kritik – en negativ feedback. Kun få af 
os anerkender en sådan kritik, idet den gives. Negativt oplevet kommunikation virker 
demotiverende. Negativ kommunikation, der har ligget og ventet, kommer af og til 
op som begrundelse for ikke at hæve lønnen; dét virker slet ikke motiverende, og det 
belaster relationen mellem din medarbejder og dig. 

Medarbejderen bedømmer i høj grad dig på din kommunikation. Har du en tone i din 
kommunikation med dine medarbejdere, der generelt tager udgangspunkt i kritisab-
le forhold, får du mindre motiverede medarbejdere. Kan du i stedet betone, hvad du 
værdsætter, kan du øge motivationen – også for at skabe forbedringer. 

Husk, at have gennemtænkt din begrundelse godt, og hav også forberedt dig på en 
drøftelse af, hvad der skal til for at ændre situationen. Pres ikke medarbejderen til lige 
i det samme at kunne deltage fuldt kompetent og fuld engageret i en drøftelse, men 
forvent, at der kan være en vis fatigue umiddelbart efter meddelelsen om, at du ikke 
finder det rigtigt med en lønforhøjelse – eller måske højst en meget beskeden en af 
slagsen. 

Hvis forhandlingen har været gennemført med en tillidsrepræsentant – og denne alt-
så ikke har kunnet ”komme igennem” med de ønskede forbedringer for sit/sine med-
lem(mer) – er det vigtigt i fællesskab at afstemme, hvordan formidlingen af resultatet 
skal ske, og hvad der skal være det centrale i budskabet. Det kan være vigtigt for op-
retholdelsen af en god relation til tillidsrepræsentanten, at du har blik for og aner-
kender, at det kan være en tung opgave at skulle formidle et for kollega-
en/medlemmet utilfredsstillende resultat. 

Efter det triste budskab 

• Leder og medarbejder oplever ofte lønforhandlin-

gen som særligt belastende ved af-slag.

• Lyt til medarbejderens reaktion.

• Etabler en professionel afstand mellem dine egne

følelser og den andens følelser.

• Vis accept af følelser uden at dømme dem.

• Kig i din forberedelse længere end til afslaget – hvad

kan du anderkende hos med-arbejderen, uden at

det altså har givet løn.

• Hvad er du glad for – hvordan kan der komme mere

ud af dét? Find dét frem og fremhæv det.
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Kommunikation - mere end det sagte ord 
Kommunikation i en god lønsamtale eller lønforhandling er mere end dét, du siger. 
Kun en lille del af det, du siger, bliver faktisk hørt, og kun en forsvindende del af det, 
du siger, præger det hovedindtryk, din medarbejder får. Så – igen – det er ikke så 
meget dét, du siger, men måden du siger det på – processen – der præger oplevel-
sen. 

Husk også, at medarbejderen i det hele taget er meget optaget af, hvad du signale-
rer som leder – også de mere subtile signaler er genstand for tolkning, og medarbej-
deren ”leder” så at sige efter, ”hvad du faktisk mener”. 

Kommunikation i en god lønforhandling er altså: 

• At opføre sig – kommunikere - på en for medarbejderen tilfredsstillende må-
de 

• At formulere sig konsistent og klart – tydeligt og dog åben for refleksion
• At lytte og signalere interesse og alvorlig overvejelse
• At kunne rumme de reaktioner, der kommer
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Robusthed 

Robusthed og fleksibilitet 
Når lederen optræder som forhandler, skal det være med en kombination af ro-
busthed og fleksibilitet. Modparten (det vil her sige: medarbejderen eller tillidsrepræ-
sentanten) kan leve betydeligt bedre med en proces, der tydeligvis er gennemtænkt 
og konsistent og med en modpart, der er tydelig – end de kan med en diffus, tilfældig 
proces gennemført af en vævende modpart. 
Robusthed kan betyde, at man er konsistent i sine udmeldinger, at man vil noget 
med det, man siger og gør; at man har styr på fakta; at man har overblik over proces-
sen; at man har koordineret sine handlinger med de øvrige ledere; at man optræder i 
overensstemmelse med sin rolle, og at man har personlig integritet i anspændte situ-
ationer. 
Fleksibilitet kan betyde, at man alligevel kan lytte, undersøge, reflektere over ny vi-
den og lytte med oprigtig interesse til den anden parts meninger og præferencer.  

At fremstå som en robust ledelse drejer sig også om behovet for at have styr på øko-
nomien, den fælles retning og de nogenlunde fælles signaler. Derfor må du bruge tid 
på at komme overens og ”kalibrere” din optræden med dine chef-kolleger, så den 
finder sted på samme grundlag og efter nogenlunde fælles præmisser. 
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Does and don’ts for forhandlende ledere 
Der bliver lagt mærke til dig som leder … og som forhandlende leder. 

Hvis din modpart er tillidsrepræsentant og repræsenterer en række af dine medar-
bejdere, vil der blive fortalt, hvordan du agerer og arbejder i forhandlingen til de af 
dine medarbejdere, som er tillidsrepræsentantens medlemmer. Og tillidsrepræsen-
tanten vil måske også være part i andre forhandlinger med andre ledere og vil der-
med få et grundlag for at sammenligne og fortælle andre, om sammenligningen fal-
der ud til din fordel.  

Og hvis din modpart er en af de medarbejdere, der forhandler direkte og for sig selv, 
vil der selvsagt også blive lagt mærke til, hvordan du håndterer denne forhandling. 
Selv om der ofte vil være et element af ”privathed” over individuelle forhandlinger, 
må du regne med, at der går frasagn om dine måder; både de som opleves som po-
sitive og det modsatte.  

Det ry du har – eller får – som forhandler, bærer du med dig til den næste forhandling, 
og hvis dit ry er godt, vil det gøre de næste forhandlinger mere ligefremme og min-
dre komplicerede. Derfor er det, både i forhold til den aktuelle forhandling men be-
stemt også i forhold til kommende forhandlinger (og jo: medarbejderne har krav på 
en forhandling hvert år), sund fornuft, at tænke i det man, i forhandlingsverdenen, 
kalder TSF’er (TillidsSkabendeForanstaltninger) eller MTSF (MisTillids…).  

Som forhandlende leder får du en række lejligheder til at træffe valget: Vælger du at 
bidrage med TSF’er eller vælger du (måske uforvarende) MTSF’erne? 

Signaler som forhandler og samtidig del af ledelsen 

TSF’ere MTSF’ere 

Neutrale systemsignaler Negative systemsignaler 

Klare rammer Hemmelige rammer 

Klare værdisignaler Absurde værdigsignaler 

Ting der helbreder: 
• Løsninger
• Overblik
• Optimisme

Ting der smitter: 
• Påpegning af problemer
• Forvirring
• Pessimisme

Passende dimensionering af lønspørgsmålet Overdimensionering af lønspørgsmålet 

Opbakning bag fordeling Kristik af fordeling 

Klare mål Diffuse eller ad hoc-mål 

Åbenhed over for tekniske vanskeligheder Hemmelighed om tekniske vanskeligheder 

Hurtig hjælp Udsættelser 

Lytter til bekymringer Udtrykker bekymringer 
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Vær særlig opmærksom på… 

Personalepolitikken bør du være særlig opmærksom på. Du kan indtænke de signa-
ler, der fremgår af Personalepolitikken for Aarhus Universitet, dér hvor det er relevant. 
Du kan f.eks. ”oversætte” et princip om, at man i særlig grad tillægger kompetence-
udvikling for medarbejderne betydning med en værdsættelse af dem, der så rent 
faktisk er optagede af det i hverdagen og er medansvarlige for løbende at udvikle 
egne kompetencer.   

Kvindelige og mandlige præferencer bør du være særlig opmærksom på. Ofte vur-
derer både kvinder og mænd kvinders præstationer ganske anderledes end mænds. 
Mænd tilskriver f.eks. oftere et godt udført arbejde deres egen indsats, mens kvinder 
oftere forklarer en succes med de omstændigheder, der eksisterede for opgavens 
udførelse. På talrige måder ser vi ikke mænd og kvinders bidrag ens. Hold øje med 
din fairness og drøft evt. dine vurderinger med en kollega, der kan udfordre dig. 

Omkostninger ved alternative løsninger bør du være særligt opmærksom på. Af-
hængigt af din arbejdsplads´ politik m.h.t. at indgå aftaler om alternativer til en løn-
regulering (et kursus, en deltagelse i en konference o.l.) skal du naturligvis dels koor-
dinere sådanne aftaler med dine kolleger, men også medtænke de økonomiske og 
arbejdsressourcemæssige konsekvenser. 

Kvindelige forhandlingsmetoder bør du være særligt opmærksom på.  Der kan in-
genlunde generaliseres, men det viser sig alligevel, at flere kvinder end mænd finder 
lønforhandlingen ukomfortabel, og flere kvinder end mænd accepterer et fait ac-
compli. Man kan omvendt sige, at flere mænd end kvinder udfordrer en besked om 
et utilfredsstillende tillæg, og opnår ofte et bedre slutresultat af dén grund. Optræd 
fair overfor alle, og vær også opmærksom på, at en særlig variant af dette fænomen 
er, at kvindelige tillidsrepræsentanter – igen sagt generelt – er mere komfortable ved 
at forhandle for kolleger end for sig selv. Derfor kan du have et særligt ansvar for at 
de ikke usynliggøres i lønforhandlingerne.  

Et fælles kendt dokument, der beskriver lønforhandlingsrutinen for dine medarbejde-
re, er en fordel. Ved at have beskrevet den samlede proces og dermed gøre den til 
fælles offentlig viden blandt dig og dine medarbejdere, opnår du en betydeligt større 
robusthed i dine forhandlinger; færre konflikter og en bedre ressourceudnyttelse. 

Fejlfrihed i aftalerne bør du være særligt opmærksom på. Aftaletekster, der efterføl-
gende giver anledning til en nødvendig genoptagelse af drøftelserne, afstedkommer 
ofte demotivering, vrede, indignation, og konflikter. Også selv om det blot skyldes en 
fejl eller en forglemmelse. Aftalerne er også et administrationsgrundlag; så der er go-
de grunde til at gøre meget ud af at skrive en fejlfri aftale. 
Du vil også her blive støttet i dit arbejde af HR-partnerne og - supporterne, men de 
skal også hjælpes af din opmærksomhed … til det sidste. 
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Moderniseringsstyrelsen har udgivet flere pjecer og vejledninger om lønforhandlin-
ger mm; se www.modst.dk  

Konstruktive forhandlinger – på arbejdspladsen. 
En lille bog med gode råd til ledere og medarbejdere om forhandling. Kan rekvireres 
på www.viemose.com 

The Essentials of Negotiation 
En bog der beskriver Harvards forhandlingsfilosofi omkring interessebasseret forhand-
ling. Der står næsten intet om lønforhandling, men bogen er alligevel inspirerende for 
forhandlende ledere. Fås på Amazon 

The Manager as Negotiator 
En bog med teori og praktiske råd. Den er interessant for sin indsigt i dynamikkerne i 
forhandling, og for sin systematiske – om end noget komplicerede – anbefalinger om 
lederens forhandlingsmetoder. Fås på Amazon 

Få mere viden her 
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