
 

 
Den næste medarbejder 
- det afgørende skridt for at skabe vækst 
Som virksomhedsejere kan vi føle, at vi ikke har råd til at ansætte en ny medarbejder.  
For at få råd til det skal vi tjene flere penge, men for at gøre det har vi netop brug for flere 
ressourcer i virksomheden. Så hvordan kommer vi ud af den onde cirkel og skaber en plat-
form for, at vores virksomhed kan vokse? 

Af David Madié, stifter af og direktør for VækstHjulet
!  

Hvis man vil skabe en virksomhed, der skaber mere værdi 
end det en enkelt person kan producere, er den eneste vej 
frem at ansætte flere medarbejdere. Der er ganske enkelt 
ikke timer nok i døgnet til, at man selv kan klare alle de 
opgaver, der skal løses, for at en virksomhed er selvkøren-
de, og slet ikke hvis den en dag skal køre uden at være af-
hængig af sin stifter. Bortset fra det burde det jo også være 
således, at hvis det virkelig er 
en god forretningsidé vi har, så 
forsømmer vi vores potentiale, 
hvis vi ikke har ressourcerne 
til at levere, hvad markedet 
kunne bygges op til. 

Problemet er, at mange 
virksomhedsejere sikkert er rigtigt gode til at få idéer, til at 
sælge og til at levere varen, men til gengæld oftest ingen 
erfaring har med personaleledelse eller HRM - Human 
Ressource Management - som det også hedder på dansk i 
dag. Men hvilke opgaver er det, der skal løses for, at vi kan 
gennemføre rekruttering af en ny medarbejder og sikre, at 
det vil skabe værdi for virksomheden? 

En god investering? 
Det første skridt, hvis man vil løfte sin virksomhed videre 
til næste niveau gennem rekruttering, er at vurdere hvad 
der skal til for, at en investering i en ny medarbejder kan 
tjene sig hjem. Dette kommer helt an på, hvilken type me-
darbejder man har tænkt sig at ansætte. For start-up-virk-
somheder vil de første medarbejdere, som regel være en af 

følgende tre typer: 

Første type er en bogholder/kontorassistent, som kan 
frigøre tid, så man selv kan fokusere på salg og leverencer. 
For at dette er rentabelt skal man altså selv øge omsætnin-
gen med mindst, hvad der svarer til lønomkostningen.     

Den anden type er en  produktions- eller service-med-
arbejder, der står for at producere eller levere vores pro-
dukt. Her skal man blot være sikre på, at den nye medar-
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“Man skal beslutte om man ønsker fortsat at være en en-
keltmandsvirksomhed, eller udvikle sig fra at være iværk-
sætter til at være virksomhedsleder.”

Den næste medarbejder 
Artikler til inspiration for startup- og vækstvirksomheder, v.1.9.1. 
Medarbejdere 
Tema: Rekruttering 
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bejder kan tjene sig selv ind, og medregne en periode til 
oplæring. 

Endelig er den tredje type medarbejder, som start-up 
virksomheder typisk først ansætter, en sælger som overta-
ger iværksætterens eget salgsarbejde eller får til opgave at 
opdyrke nye markeder eller sælge nye produkter. Igen er 
spørgsmålet, om sælgeren kan lave et tilstrækkeligt stort 
dækningsbidrag til både at dække salgsomkostningerne, 
sin egen løn og måske en bonus. Derudover skal man være 
sikker på, at man faktisk er i stand til at levere, hvis sælge-
ren får fuld succes med salgsindsatsen. 

Reduktion af risikoen 
Selvom man er kommet frem til, at det godt kan betale sig 
at ansætte den næste medarbejder, så kan det stadig være 
en stor risiko. Hvad nu, hvis ordrerne alligevel ikke kom-
mer ind som forventet? Derfor er det for mange virksom-
hedsejere en forudsætning for at ansætte flere, at det er 
lykkedes at få nogle ‘lange kontrakter’ med kunderne. Det 
vil sige, at man har overbevist kunderne om at købe flere 
varer eller timer ad gangen, eller at kunden har forpligtet 
sig - mundtligt eller skriftligt - til at garantere et vist køb 
hos virksomheden i løbet af det kommende år. Hvis vi har 
etableret denne sikkerhed og ved, at “lønnen er hjemme 
resten af året”, så vil vi være mere villige til lave investerin-
gen. 

Emotionelle barrierer 
Det er imidlertid ikke kun økonomisk usikkerhed, der er 
barrieren for at ansætte nye medarbejdere i virksomheder. 
Ofte er der også nogle mere emotionelle barrierer, der får 
virksomhedsejere til at tøve med ansættelsen af den første 
eller flere efterfølgende medarbejdere. 

En af disse barrierer kan være, at man føler, at flere 
medarbejdere vil betyde begrænsning af ens frihed. Man er 

måske vant til at have et arbejdsliv, hvor man er en fri fugl, 
der kan arbejde både på kontoret og hjemme - og på alle 
tider af døgnet. Når der pludselig er medarbejdere på kon-
toret, kan man føle sig forpligtet til også selv at være på 
kontoret fra 9 til 17, men endnu vigtigere er den forpligtel-
se man nu får i forhold til at bistå med løsning af opgaver, 
og bygge et godt team op, og involvere flere i sine beslut-
ninger. For at overkomme denne barriere skal man beslut-
te om man ønsker at fortsætte med at være en enkelt-
mands-virksomhed, eller om man vil tage udfordringen 
med at udvikle sig fra at være iværksætter til virksomheds-
leder. 

En anden velkendt emotionel barriere for at ansætte en 
medarbejder kan være frygten for at miste den samme me-
darbejder igen. Ikke mindst hvis det er en sælger man på-
tænker at ansætte, kan det jo være et stort tilbageslag, hvis 
vedkommende stopper igen efter at have opbygget kunde-
kontakter og brugt tid på at komme ind i markedet. 

En sidste følelsesmæssig barriere for at gå i gang med 
at rekruttere kan være, at man ikke har overblik over opga-
ven, og derfor ikke føler sig klar til at gå i gang. Men lige-
som de fleste andre opgaver i en start-up virksomhed er 
det noget, der er til at finde ud af. En professionel rekrutte-
rings proces er også den bedste måde at sikre, at medar-
bejderne bliver i virksomheden. 

Lad os se på, hvilkeopgaver det drejer sig om ved at 
tage et kig på “Rekrutteringsprocessen” (se figur), der giver 
et overblik over de opgaver vi har før, under og efter rek-
rutteringen af en ny medarbejder. 

God forberedelse 
Når vi har overblik over, hvilken investering en ny medar-
bejder kræver, består den øvrige forberedelse i at lave en 
intern jobbeskrivelse, en personprofil på den person vi 
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Rekrutteringsprocessen: Planlæg og delegér trinene i rekrutteringsprocessen 
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leder efter, og et stillingsopslag som vi kan bruge som an-
nonce og sende rundt i vores netværk. 

En af faldgruberne her er især, at man ikke får lavet en 
tilstrækkelig detaljeret jobbeskrivelse. Hvis man som leder 
ikke ved, hvad ens medarbejder skal lave, så ved medar-
bejderen det sikkert heller ikke. Derfor er det rigtig gavn-
ligt at definere fem til ti overordnede arbejdsområder, spe-
cificere de daglige opgaver man forventer, og også beskri-
ve, hvad medarbejderens målsætninger er både på kort, 
mellemlang og lang sigt. Hvis dette arbejde er gjort har 
man også et rigtig godt værktøj til både senere ansættelses-
samtaler og løbende medarbejdersamtaler. 

Under ansættelsen 
Når man forhåbentlig har fået en række ansøgninger til 
jobbet eller stødt på nogle mennesker i sit netværk, skal 
man i gang med det næste sæt af opgaver, herunder at 
gennemføre jobsamtaler, må-
ske lave persontests, vælge den 
rette kandidat, forhandle den 
rette løn, og lave en god ansæt-
telseskontrakt.  

I forbindelse med disse 
opgaver er der en række begynderfejl, som man let kan 
begå, når man ikke ligefrem er en rutineret personalechef 
med hundredevis af rekrutteringer bag sig. Den farligste er, 
at man ikke får kvalificeret kandidaterne ordentligt. Derfor 
skal man som lille virksomhed være ligeså professionel, 
som de store virksomheder er, når de rekrutterer. Det in-
debærer, at man bl.a. altid tjekker flere referencer på en 
medarbejder, at man møder kandidaten flere gange, at 

man er flere om at vurdere kandidaterne, og at man giver 
ansøgeren nogle testopgaver, der skal løses. Hvis ikke en 
kandidat er villig til dette, er det sikkert alligevel ikke en 
person, som kan leve op til det krav om engagement, som 
man normalt har som virksomhedsejer. 

Efter ansættelsen 
Rekrutteringsprocessen slutter ikke, når kontrakten er 
underskrevet - den starter nærmere. For nu er det alvor, og 
det er vigtigt, at medarbejderen får de bedste mulige vilkår 
for at blive et aktiv for virksomheden. Det indebærer, at 
der skal laves en god indkøring og oplæring af medarbejde-
ren, at der sker en god løbende dialog om arbejdsopgaver-
ne, og at der gennemføres halv- eller helårlige medarbejde-
resamtaler. Den såkaldt “administrative byrde” i forbindel-
se med ansættelser er faktisk til at overse. Man får blot sin 
bogholder eller revisor til at lave lønnen, og så klares alt 

med atp, feriepenge, A-skat, og hvad der ellers er. Selv skal 
man i stedet ligge ressourcerne et andet sted nemlig i at 
sikre, at medarbejderne oplever meningsfuldhed og udvik-
ling i jobbet. Det er her udfordringen ligger, og ikke i at 
lave lønsedler. Se flere tips til, hvad der er vigtigt at huske i 
tekstboksen. 
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TIDSPUNKT OPGAVE DET VIGTIGSTE AT HUSKE

FØR 
ANSÆTTELSEN

• Personalebudget
• Jobbeskrivelse
• Personprofil
• Jobopslag/Stillingsannonce
• Annoncering og networking

• Estimer omkostninger og indtægter ved ansættelsen
• Lav en grundig beskrivelse af arbejdsopgaverne og 

målsætningerne
• Vurder sammen med andre hvilken type person der er 

brug for
• Lav et sælgende jobopslag og fortæl om din virksom-

hedskultur
• Find mange forskellige steder at markedsføre jobbet

VED
ANSÆTTELSEN

• Jobsamtale/interview
• Evt. personlighedstest
• Evaluering af kandidater
• Lønforhandling
• Kontraktindgåelse

• Forbered gode spørgsmål
• Vurder ikke blot kompetencer, men også personlighed
• Tag mindst tre referencer på kandidaten
• Lad favoritkandidaterne udføre en testopgave
• Lad medarbejderens løn følge de resultater der ska-

bes
• Brug standard funktionærkontrakter som udgangs-

punkt og aftal prøvetid

EFTER 
ANSÆTTELSEN

• Indkøring af medarbejder
• Planlægning af arbejde
• Lønsystemer
• Medarbejdersamtaler
• Uddannelsesplaner

• Afsæt tid til indkøring og oplæring
• Brug tid på delegering og holde ugentlige morgenmø-

der
• Få hjælp fra bogholder eller revisor til at oprette løn-

system
• Aftal medarbejdersamtaler mindst hver 6. eller 12. 

måned.
• Planlæg hvordan medarbejderen kan udvikle sig i 

jobbet

“Som lille virksomhed skal man være ligeså professionel, 
som de store virksomheder er, når de rekrutterer.”
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Den nye hverdag 
Ansættelse af den næste medarbejder er altid et skridt 
frem imod at gøre virksomheden større eller bedre. Hver 
gang vil det ændre hverdagen i virksomheden og forhå-
bentlig være et skridt til at gøre denne lettere og sjovere 
for både medarbejdere og ejere. Forudsætningen for at 
kunne gøre dette er først og fremmest, som nævnt,  at 
man arbejder på at sikre sin omsætning ud i fremtiden og 
ikke bare fra måned til måned, så risikoen ved flere an-
sættelser dermed bliver mindre. Man skal også finde 
frem til netop, hvilken type medarbejder virksomheden 
nu har brug, hvad opgaverne i hverdagen er, og endelig 
skal man udvikle sin kompetence i rekruttering, så man 
bliver en god leder og kan skabe den bedste mulige plat-
form for virksomhedens næste medarbejder. 
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Forslag til næste skridt 

• Beslut, hvilken type medarbejder, der er den næste 
du skal ansætte når tiden er til det. 

• Beregn den nødvendige omsætning for at en ny me-
darbejder giver overskud. 

• Lav udførlige jobbeskrivelser for de næste 2-3 med-
arbejdere, som du kunne forestille dig at ansætte i 
fremtiden.
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