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GUIDE TIL LØNFORHANDLING



DU HAR DIT FORBUND I RYGGEN
Lønforhandling kan være et af årets højdepunkter – på både godt og ondt. Det kan 
være spændende at forhandle sig frem til et resultat, som du selv og kollegaerne 
er glade for. Og det kan være mindre godt, fordi det kræver forberedelse, gode 
argumenter, mod og taktik.

Som en hjælp har vi her samlet nogle af vores bedste råd. Dem kan du bruge 
inden, under og efter lønforhandlingen – både i forhold til dig selv og dine kollegaer.

DET GÅR GODT... FOR VIRKSOMHEDERNE
Krisen er overstået i el-branchen, men gevinsten er skævt fordelt. Virksomhedernes 
overskudgrad ligger på 4-6 % siden 2013, mens reallønnen kun er steget med  
0,22 %. Så der er plads til lønstigninger.

AFTAL EN FAST GRUNDLØN
Når I indgår en lokalaftale med virksomheden om en fast grundløn, er I med til at 
modvirke social dumping. En fast grundløn er den mindste betaling, der må gives i 
virksomheden, ”når man kommer ind fra gaden”.

En lokalaftale om grundløn er med til at beskytte vikarer mod en ringere løn, end 
den der normalt gives i virksomheden. Samtidig er det værn mod social dumping, 
så udenlandsk arbejdskraft ikke ansættes til udenlandsk lønniveau.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Udvikling i 
virksomhedernes overskud

Udvikling i  
medlemmernes løn

4-6 % 0,2 %



DU HAR RET TIL EN LØNFORHANDLING
Priserne stiger uanset hvad, og hvis lønnen ikke følger med, er det reallønned-
gang. Derfor er det vigtigt, at alle bruger deres ret til lønforhandling. Men det er der 
desværre en del, som ikke gør – måske fordi det ikke er rart at bede sin leder om 
en lønstigning, eller måske fordi det er nemmere at lade være. Men det betyder 
også, at du og dine kollegaer går glip af både ekstra tillæg og andre goder.

Tillidsrepræsentanten kan forhandle grundvilkår for alle kollegaer. Og til den per-
sonlige lønforhandling kan din tillidsrepræsentant deltage som bisidder, hvis du 
ønsker det.

Har du ikke en tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte din lokal-
afdeling. De kender de lokale forhold og kan vejlede dig.

HOLD DIG OPDATERET – BRUG DANSK EL-FORBUND
Hold dig opdateret ved at deltage i relevante kurser, for eksempel forhandlings-
teknik, de faglige grundkurser, overenskomstkurserne eller lokale netværksmøder. 
Kontakt din lokalafdeling og hør mere om deres tilbud samt tilmelding. 
Mange afdelinger afholder ligeledes lønmøder, hvor du vil kunne møde andre kolle-
gaer, der også er i gang med lønforhandlinger.

På forbundets hjemmeside kan du finde lønstatistik, gode råd om lønforhandling 
samt argumenter. Se mere på def.dk/løn.

FIRMABIL KONTRA LØNSTIGNING?
Nogle kan opleve, at deres leder afviser en lønstigning med henvisning 
til, at man i stedet har firmabil. Men firmabil er en fordel for både medar-
bejderen og virksomheden: værktøj og materialer kan transporteres og 
opbevares, spildtid minimeres, og medarbejderen kan hurtigt omdirigeres 
til akutte opgaver.

Firmabil er et personalegode – men skal ikke være en hindring for, at du 
ikke også kan få en lønstigning.  

Læs mere om firmabil på def.dk.



NÅR FORHANDLINGERNE ER I GANG
1. Tal med dine kollegaer 

Få din kollegaer til at engagere sig ved hele tiden at følge op på forhand-
lingen, og tal med dem om taktik, argumenter, og hvordan du forhandler.

2. Hold dine kollegaer opdateret undervejs 
Det er vigtigt, at du sørger for at følge op på den sidste nye udvikling. Brug 
det som argument i forhandlingen, at du skal have klubbens accept. Hold 
klubmøde, hvor I gennemgår resultatet, inden den endelige aftale indgås.

3. God stemning og god tid 
Tag ikke forhandlingerne personligt, men kom med godt humør og prøv at 
bevare en god stemning. Der kommer sjældent noget ud af at være krigerisk 
eller truende – spørg i stedet åbent ind til din leders forklaringer. Aftal god 
tid til forhandlingen, så du ikke bliver presset eller stresset af tiden.

DEN LOKALE LØNFORHANDLING 
– for dig som tillidsrepræsentant

LÆRLINGE SKAL OGSÅ FORHANDLE
Lærlinge nøjes oftest med mindstelønnen. Der bliver nemlig sjældent 
forhandlet lærlingeløn. Det er ærgerligt, men det kan heldigvis ændres.

Der er ikke noget, der forhindrer dig som lærling i at forhandle løn. Og 
hvis argumentet lyder, at lærlingene er en klods om benet for virksom-
heden, så kan du roligt henvise til, at Dansk El-Forbund og arbejds-
giverne ved flere lejligheder har fået manet denne påstand i jorden. 

Lærlinge er god arbejdskraft. Og det skal I belønnes for.

Løn er ikke den eneste belønning
Det behøver ikke nødvendigvis at være lønkroner, der skal forhandles 
hjem. Fri telefon, årsbonus, særlige fridage, højere overtidssatser eller 
måske et tilskud til fitnesskortet er også oplagte muligheder. Det vigtig -
-ste er, at du forhandler – så vi kan få det gjort helt naturligt, at lærlinge 
også bliver tiltænkt lidt ekstra.



NÅR FORHANDLINGERNE ER SLUT
1. Orienter dine kollegaer 

Så snart du har det endelige resultat, så fortæl det til dine kollegaer, så I kan 
tale åbent om det.

2. Giv Dansk El-Forbund besked 
Når du giver Dansk El-Forbund besked om resultatet af forhandlingen, kan 
du og dine kollegaer rundt om i landet finde motivation og inspiration i jeres 
forhandlinger. Samtidig kan forbundet kortlægge jeres lønudvikling, så vi 
sammen kan arbejde mod bedre lønvilkår for alle. 

På def.dk/lønkampagne-2019  kan du indberette resultatet af den lokale 
forhandling. Det er også her, du kan se indberetninger fra andre tillids-
repræsentanter. Når du indberetter, kan du samtidig sende resultatet til din 
lokalafdeling. 

3. Bak dine kollegaer op 
Din erfaring og viden er vigtige at give videre til dine kollegaer, når de skal 
til deres personlige forhandling. For mange er det ikke noget, de ser frem til 
– især hvis de ikke har prøvet det så mange gange før. Tal med dem, og giv 
dine gode råd og forhandlingsteknikker videre.

HVAD MED GDPR?
Afviser din leder at udlevere lønoplysninger med henvisning til GDPR og 
persondataforordningen? 

Hvis du som tillidsrepræsentant tidligere har modtaget oplysninger om 
løn i virksomheden, er det en kutyme, som din leder er forpligtet til at 
fortsætte med – også efter GDPR. 

Har du ikke tidligere modtaget sådanne oplysninger, så skal din leder 
følge overenskomsten. Det betyder blandt andet, at du kan få informa-
tion om for eksempel gennemsnitsløn, højeste og mindste løn. Sørg for at 
indgå en lokalaftale om lønoplysninger med din leder.  

Læs mere på def.dk/gpdr.



Der kan være mange grunde til, at ikke alle forhandler løn. En af barriererne er 
samtalen med mester, der kan være noget af en udfordring – både for tillids-
repræsentanter og kollegaer. 

Men husk, der skal forhandles, hvis lønnen skal forvandles.

FORBEREDELSE ER DET HALVE ARBEJDE
Inden du går i gang med forhandlingerne, er det vigtigt, at du forbereder dig.
På def.dk/løn kan du finde lønstatistik samt gode råd til forhandling. Brug stati-
stikken til at tjekke din nuværende løn og sammenlign dig selv med andre inden  
for samme branche.

Formuler dit krav til en lønstigning og sæt det gerne lidt højt, så der er noget at 
forhandle om. På def.dk/løn kan du også løbende se forhandlingsresultater indbe-
rettet af tillidsrepræsentanter. Din lokalafdeling kan også hjælpe dig – de ved, hvad 
der sker lokalt, ligesom du også kan få hjælp til se på virksomhedens udvikling og 
eventuelle regnskab.

KOM I GANG  
MED FORHANDLINGERNE 
- der er ikke så meget at frygte

Her er tre centrale argumenter for, hvorfor du skal  
have mere i løn:

•  Elektrikernes og teknikernes løn har ikke fulgt med udviklingen  
 og er præget af et efterslæb tilbage fra finanskrisen

•  Der er omfattende mangel på elektrikere med en ledighed  
på omkring 1 procent

•  Dansk økonomi er inde i et solidt opsving med stadigt stigende  
overskud i virksomhederne



LØN ER MERE END KRONER OG ØRER
Der findes også alternativer til en egentlig lønstigning. Måske kunne ekstra fridage, 
betalt efteruddannelse eller fri telefon være en mulighed for at få ekstra i lønnings-
posen.

LÆG EN STRATEGI – OG SPIL SPILLET
Forbered dig grundigt på lønforhandlingen. Læg en strategi og udvælg de områder, 
du især vil lægge vægt på. Formulér 3-4 argumenter for, hvorfor du skal stige i løn, 
og øv dem foran spejlet eller sammen med en god ven.

Prøv at forudse din leders modargumenter, og vurder dine egne i forhold til dem.

Til forhandlingen: Start med at fortælle, hvorfor du bør stige i løn og fremsæt her-
efter dit krav. Ti stille og afvent din leders svar. Bevar roen og tro på, at dit krav er 
rimeligt.

Afviser din leder en lønstigning? Husk at holde den gode tone og spørg åbent og 
lyttende ind til din leders forklaringer – ofte kan det få forhandlingen i gang,  
og I kan måske finde frem til en fælles forståelse.

Er du tilfreds med resultatet, så husk at fortælle det.

FÅR DU IKKE DET, DU HAVDE FORVENTET?  
Giv gerne udtryk for, at det ikke var det, du havde forventet, men hold det i en god 
tone. Og spørg så ind til, hvad der skal til, for at du får lidt ekstra næste år.

BRUG DIN RET TIL EFTERUDDANNELSE
Lad eventuelt efteruddannelse og kompetenceudvikling indgå i lønforhandlingen. 
Aftal allerede nu, sammen med din leder, hvilke kompetenceområder, der skal  
satses på det kommende år, og læg en plan for, hvordan det sker.

FORTÆL FORBUNDET OM DIN LØN
Oplys forbundet om din løn, så bidrager du til lønstatistikken. Den er et vigtigt red-
skab til at forhandle højere løn og kortlægge udviklingen. Du får en e-mail, når det 
er tid til at oplyse om løn til lønstatistikken.



Lønkampagne 2019
www.def.dk/løn  ·  facebook.com/DanskElForbund

DER ER OVERSKUDSFEST  
I EL-BRANCHEN, MEN LØNNEN  

ER IKKE FULGT MED.
Det skal der laves om på!

Fang Dansk El-Forbunds kampagne
DET’ KUN FAIR

med mere end peanuts
på Facebook og def.dk/løn

og få flere gode råd og
argumenter til lønforhandlingen.


