
   

VEJLEDNING TIL ØKONOMISK BEREGNER 
Deltagere i rekrutteringsprocessen: 

 

Indtastning af medarbejdertyper og deres omkostning. Årslønnen deles med antal 

timer under årsværk, hvorved timelønnen fremkommer. Timelønnen benyttes i 

beregningen af den egentlige omkostning, når en medarbejder deltager i 

rekrutterings- og onboardingprocessen. Når alle relevante deltagere er indtastet, er 

det vigtigt, at du trykker START. 

 

Oplysninger om kandidaten: 

 

Her indtastes kandidatens årsløn inkl. pension og alle goder (bil, telefon mv.). 

Kandidatens timeantal pr. år indtastes. Fuld effektiv anvendes til at sige, hvornår 

kandidaten tjener sin egen løn og bibringer værdi til virksomheden med en 

indfasning af effektivitet. Performance benyttes til at beskrive den værdi, som det 

forventes, at kandidaten tilfører virksomheden. I dette tilfælde betyder det, at 

kandidaten efter 6 måneder yder 160% af sin årsløn. Indtil da stiger effektiviteten 

hver måned startende fra 0%. Perioden og kandidatens performance kan tilpasses 

til det enkelte job. 

 

 

 



   

Rekrutteringsomkostninger: 

 

 

Her indtastes alle omkostninger, der relaterer sig til selve rekrutteringsprocessen. 

Denne vejledning og selve regnearket indeholder forslag til en række omkostninger, 

men disse er ikke udtømmende, hvorfor det vigtigt, at de blot benyttes som 

inspiration. I realiteten bruger forskellige deltagere tid i rekrutteringsprocessen. 

Derfor er arket opbygget således, at de deltagere der er indtastet tidligere i 

beregneren, kan tilføjes til hver omkostning. Dette gøres ved at vælge deltageren i 

kolonnen Deltager A, B eller C og dernæst notere tidsforbruget i den tilsvarende 

kolonne. Det sker også, at der blot er tale om en enkelt omkostning eksempelvis 

betaling til en ekstern konsulent. Denne omkostning kan omkostningføres i 

kolonnen Omkostning. 

 

 

 

 



   

Onboardingomkostninger: 

 

I denne del af beregneren indtastes de omkostninger, der relaterer sig til forløbet 

EFTER kandidaten er ansat. Her skelnes ligeledes mellem enkeltstående 

omkostninger og omkostninger i forbindelse med deltageres tidsforbrug.  

 

Resultatet: 

 

I denne del kan ”prisen” for en kandidat aflæses efter henholdsvis 6, 12, 18 og 24 

måneder. I prisen tages højde for alle omkostninger i forbindelse med både 

rekrutterings- og onboardingprocessen. Deruodver medregnes den værdi, som 

kandidaten bibringer til virksomheden. Her er det afgørende, hvornår kandidaten 

er fuldt effektiv, hvilket du har indtastet tidligere. Resultatet kan aflæses både 

øverst og nederst i beregneren.  


