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Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på 
at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er 
ansat til – og som har været nedprioriteret i en periode, 
eller ansættelsen sker i forbindelse med nye tiltag og 
som regel altid efter, at behovet er opstået. Men selv 
i pressede arbejdssituationer må der ikke slækkes på 
kvaliteten, når en ny medarbejder skal introduceres til 
virksomheden. 

Onboarding skal prioriteres
Efter selve ansættelsen er onboarding-processen den 
vigtigste og mest kritiske proces for at sikre, at en 
nyansættelse bliver en succes. Medarbejderen skal opleve 
at have valgt det rigtige job i den rigtige virksomhed. Hvis 
denne proces nedprioriteres, øges risikoen betydeligt for 
at tabe potentialet i nyansættelsen. 

Virksomheden bør samtidig sikre sig et udbytte af den 
erfaring og entusiasme, som en ny medarbejder kommer 
med. En nyansat er mest åben for at komme med input, 

Onboarding af ny medarbejder

før han/hun bliver en del af virksomheden, de kendte 
processer og problemer, som kan fastlåse evnen til 
nytænkning. 

Elementer i et onboarding-program 
Skrivebord, pc, systemadgange, e-mail etc. hører til 
den praktiske del af onboarding-processen. Det er 
dog mindst lige så vigtigt, at den nye medarbejder får 
kendskab til virksomhedens værdier, kultur, strategi, 
stillingens stakeholders, forventninger etc. 

Der er naturligvis gennemgående elementer i de enkelte 
dele, fx skal virksomhedens målbærende værdier og 
strategi genfindes på flere niveauer: virksomhed, afdeling 
og individ.

Et onboarding-program skal prioriteres i organisationen 
og som udgangspunkt sikre, at alle elementer bliver 
en del af en struktureret og planlagt introduktion med 
følgende hovedområder:

1. Virksomheden
Introduktion til virksomhedens strategi, organisation, 
kultur/værdier, fælles processer etc. Flere virksomheder 
ser også en styrke i, at en nyansat kommer rundt i 
virksomheden og/eller dens marked for at få værdifuldt 
kendskab til produkter, marked, kunder og nye kollegaer. 

2. Afdelingen
Medarbejderen skal naturligvis introduceres til sin afdeling 
– de nye kollegers roller og ansvar, afdelingens plan/
strategi, afdelingens key stakeholders, hvad afdelingen 
måles på samt såvel den formelle som den uformelle 
kultur.

3. Stillingen
Den nyansatte skal kende stillingsbeskrivelsen og succes- 
kriterierne i sit nye job samt hvilke relationer og stake-
holders, der er til konkrete opgaver: forventninger, udford-
ringer, mål og planer etc. Faglige eksamener, e-learning 
m.m. kan være naturlige dele af introduktionen.
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Figur 1: Elementer i et onboarding-program
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4. Den praktiske introduktion
Der er mange praktiske forhold – pc, tekniske aspekter, 
bestilling af blomster til den ansatte, introduktionshilsen, 
gennemgang af personalepolitik m.m. 

Onboarding er en proces. Det er ikke en begivenhed, 
som er overstået, når den nye medarbejder er blevet 
budt velkommen med morgenmad i afdelingen. Det er en 
proces, som begynder før, den nye medarbejder tiltræder 
og fortsætter gennem det første år af ansættelsen.

Processen involverer mange mennesker, og den nyansatte 
har også selv et medansvar for, at introduktionen bliver en 
succes. Det er et vigtigt signal fra chefen at kommunikere, 
at der forventes fuld support til den ansatte i alle dele 
af introduktionen. Virksomheden skal sikre rammerne for 
en velgennemført introduktion, så den nye medarbejder 
bliver budt velkommen til en virksomhed, hvor det er godt 
at være ansat.

Et onboarding-program bør give en konkret anvisning 
på, hvad der skal ske, før den ansatte tiltræder. Når en 
medarbejder får en hilsen med en introduktionsplan og 
praktiske informationer før sin første dag på jobbet, er 
det med til at vise professionalisme. Det er også vigtigt, 
at de eksisterende medarbejdere bliver informeret om 
tiltrædelsen, og at den nyansatte får en kopi af denne 
information til orientering. 

Herefter følger nogle naturlige krav til, hvad der skal ske, 
og hvad den nyansatte skal opleve den første time, dag, 
uge, måned etc. 

Alle, der er involveret i processen, skal have defineret 
deres roller – chefen, receptionisten, kollegerne m.fl. 
Chefen kan uddelegere dele af sin rolle til en buddy/
mentor, men det er vigtigt, at den nærmeste chef er 
synlig og har en løbende dialog med den nyansatte – og 
en buddy/mentor. Som en del af introduktionsprogrammet 
bør disse møder bookes fra begyndelsen, ligesom der med 

fordel kan opstilles et program for buddy’en/mentoren, så 
rollen er klart defineret. 

Organisatorisk ligger forankringen af et onboarding-
program ofte i HR-afdelingen. Andre funktioner må 
se denne forankring som en service, mens det vigtige 
ledelsesansvar ubetinget ligger hos den nærmeste chef.

En del aspekter i introduktionen finder i højere grad sted via 
fx e-learning. Her er det ofte HR-afdelingen, som følger op 
på, om en medarbejder gennemfører disse programmer, 
men den bedste forankring er, når en eventuel manglende 
deltagelse bliver afklaret via den nærmeste chef.

Økonomifunktionens bidrag til virksomhedens 
introduktion af nye medarbejdere
Ud over at økonomifunktionen fra tid til anden mod-
tager nye medarbejdere, har den en naturlig interesse 
og vigtig rolle i at være en del af andre funktioners 
introduktionsprogram. Her tænker vi i høj grad på, at 

nyansatte bliver introduceret til ”governance” og pro-
cesser, som har indflydelse på økonomifunktionens 
leverancer. Det sikrer ubetinget de bedste processer, 
når den nyansatte fx ikke får systemadgang, før der er 
gennemført træning og tests. Ligeledes er det en vigtig 
service for den øvrige organisation, at økonomifunktionen 
introducerer den nyansatte til virksomhedens årshjul 
og andre leverancer, forventninger for at tværgående 
processer er velfungerende samt praktiske detaljer som 
hvordan udlæg refunderes, processer for rejseafregning, 
brug af kreditkort etc.

IT’s rolle i onboarding-processen
IT spiller en kritisk rolle i onboarding af alle nye med-
arbejdere. Alt fra adgangskort til systemoprettelser, 
computere og telefoner har som regel sit udspring i IT, og 
derfor er det vigtigt at de inddrages tidligt i processen, så 
basis er på plads før alle øvrige følgeopgaver igangsættes. 
Alt fra tryk af visitkort til indkøb og installering af PC og 
telefon kræver systemoprettelse, passwords mv.
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Når den nye medarbejder starter i jobbet er det også en 
god ide at få denne introduceret til IT, så vedkommende 
ved hvor der kan søges hjælp til systemer og adgange 
mv., når hverdagen går i gang og noget ikke virker som 
det skal.

Onboarding og Basico
Onboarding har Basicos naturlige interesse. Det er et 
element i vores rådgivning om udvikling af den givne 
funktion og dens medarbejdere. Hertil kommer at 
planlagt og struktureret overdragelse er en vigtig og 
helt naturlig del af afslutningen på interimsopgaver. 
Sidstnævnte opgaver indebærer typisk, at vores kon-
sulent(er) både medvirker til at sikre driften og gennem-
fører oprydning og/eller effektivisering, før den nye 
fastansatte medarbejder begynder. Som afslutning på 
sådanne opgaver er vi ofte med til at sørge for en god 
start for den nye medarbejder, således at dennes fulde 

potentiale udnyttes så hurtigt som muligt. Dette sikrer 
vi bl.a. gennem aktiv deltagelse ved udarbejdelse af et 
grundigt introduktionsprogram og ved at have et (typisk 
kortvarigt) overlap.
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Udarbejd et introduktionsprogram for den 
første uge – få booket kollegaer i afdelingen og 
eventuelt andre afdelinger. Det skal sikres, at 
den nye medarbejder har nogle ”frirum” med 
læsning, konkrete opgaver etc. som en del af 
introduktionsprogrammet.

Aftal en buddy/mentor og dennes rolle. 

Udfyld/informer om administrative rutiner. 

Send introduktionsprogrammet for den første uge 
hjem til den nye medarbejder – eventuelt sammen 
med navn på buddy/mentor og dennes rolle. 

Information til organisationen om den nyansatte 
(fx via mail, intranettet eller en kombination heraf). 
Kopi af denne information sendes til den nyansatte. 

Eventuel ekstern information.

Praktiske forhold – bestil og følg op på:

Nøgle, sikkerhedskort m.v.

Pc 

Systemadgange

Arbejdsplads

Arbejdsplads og oprydning – bestil nødvendige ting

Parkering 

Navneskilt 

Visitkort

Hjemmeopkobling

Telefon

Pre arrival Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. måned

Kan udvikles og tilpasses den enkelte virksomhed, afdeling og stilling – ligesom programmet bør kombineres med 
eventuelle centrale introduktionsprogrammer via HR.

Onboarding-tjekliste

Figur 2: Onboarding-processen

Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. måned
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Kontakt receptionen, så de ved, at der kommer 
en ny medarbejder, de skal byde velkommen. Det 
bedste vil være, at den nye chef er der til at byde 
velkommen.

Hent medarbejderen og følg direkte til fx 
morgenmad.

Chefen gennemgår program for dagen og den 
kommende uge – eventuelt sammen med buddy’en/
mentoren. Brug den nødvendige tid.

1. time

Succeskriterium for den første time:
Den nyansatte skal opleve, at alt var forberedt, og at 
vedkommende var ventet.  

Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. måned

Udarbejd en velkomstpakke og send den til den 
nyansatte, fx:

Jobbeskrivelse

Medarbejderhåndbog

Kontaktnavne

Organisationsdiagram

Medarbejder- og kundeblade

Firmaprofil

Materiale fra de seneste medarbejdermøder

Ring til den nyansatte og byd velkommen endnu 
engang. Bekræft det endelige starttidspunkt etc. 
Den nyansatte er ofte i tvivl om påklædning 
– fortæl om påklædningsnormen.

Sørg for at der er udarbejdet en plan for 
overdragelse af opgaver, rutiner, jobleverancer mv. 
Afhængig af jobindholdet kan der endvidere indgå 
en plan for faglig opfølgning på leverancerne de 
første gange, efter at den nye medarbejder selv har 
overtaget opgaverne.

Inviter nærmeste kollegaer til fx fælles morgenmad.

Buddy/mentor ringer til medarbejderen, byder 
velkommen og fortæller om sin rolle.

Velkomstgave, fx blomster, firma-gimmicks el. lign.

Oprydning ved/omkring den nye medarbejders plads.

Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. månedPre arrival
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Gennemgå stillingsbeskrivelse, ansvar, beføjelser 
og forventninger

Præsenter virksomhedens:

Mission

Strategi

Værdier

Funktioner

Politikker og processer

Præsenter afdelingens/funktionens:

Mission

Strategi

Værdier

Forskellige funktionsområder i afdelingen

Konkrete planer – og konkrete projekter

Stakeholders og forventninger

Succeskriterier

Funktionens årshjul

Fastsæt ugentlige eller månedlige møder for at sikre 
feedback etc. fra den nyansatte. 

Spørg medarbejderen om indtryk fra den 
første uge, måske har han/hun nogle brugbare 
iagttagelser.

Rundvisning i huset.

Udlever materiale som id-kort, mobil, nøgle, 
adgangskort mv. 

Introduktion til praktiske ting, fx kantine, 
firmapolitikker for sygdom, ferie, arbejdstider, 
overtid, sikkerhed, ferie, fraværsregistrering m.fl. 

Møde medarbejdere/kollegaer. Hav forståelse for, 
at det er vanskeligt at huske mange nye navne. 
Print derfor et organisationsdiagram, som den nye 
medarbejder kan gøre notater på. 

Udlever pc med introduktion til pc, net, printer, 
e-mail m.v. Det skal sikres, at it fungerer, og at den 
nye medarbejder får den nødvendige support.

Sikr, at der er nogle, som tager den nye medarbejder 
med til frokost den første og kommende dage.

1. dag

Succeskriterium for den første dag:
Den nyansatte skal opleve, at alt var tilrettelagt – og 
have et klart indtryk af, hvad der skal ske de følgende 
dage. Første dag skal ubetinget være en god oplevelse.

1. uge Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. månedPre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. måned
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Samtale hvor der følges op på introduktions-
programmet – samt status og feedback.

Buddy/mentor eller supervisor skal gøre status og 
tydeliggøre forventningerne for den kommende 
periode.

Sikr, at den nye medarbejder kommer med ”ud i 
marken”, ser kunder, og hvad virksomheden ”lever af”. 

Ugentlige eller fjortendagsmøder med den nye 
medarbejder (én-til-én). Book og afhold dem.

Få planlagt ferie for den nye medarbejder på lige 
fod med afdelingens øvrige medarbejdere.

Kontakt til HR om praktiske forhold såsom pension 
etc.

Succeskriterium for den første uge:
Den nyansatte har en oplevelse af en introduktion 
til nogle rammer, der gør det muligt at levere i tråd 
med intentionerne, ligesom medarbejderen efter den 
første uge skal kunne se muligheden for at begynde at 
arbejde selvstændigt.

1. måned

Succeskriterium for den første måned:
Den nyansatte skal have en oplevelse af, at der er en 
rød tråd fra de indledende samtaler til den hverdag, 
vedkommende oplever nu. Den nyansatte skal i et vist 
omfang nu have sine daglige opgaver etc. Der sikres 
feedback fra medarbejderen – både til introduktionen, 
men i ligeså høj grad til forbedringspotentialer 
etc. 

1. uge Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. månedPre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. måned
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Samtale hvor der følges op på introduktions- 
programmet – samt status og feedback.

Buddy/mentor eller supervisor skal gøre status og 
tydeliggøre forventningerne for den kommende 
periode.

Fortsat ugentlige eller fjortendagsmøder med 
den nye medarbejder (én-til-én). Book og afhold 
dem. Der skal tales præstation, mål etc. Få 
medarbejderens input.

Den nye medarbejder skal have gennemgået og 
afsluttet træningsprogrammer: 
Træning 1, Træning 2 etc. E-learning kan være en 
del af dette.

Repeter del(e) af tidligere introduktion efter behov.

Bekræft, at prøvetiden er overstået!

1. kvartal

Succeskriterium for det første kvartal:
Den nyansatte kender virksomheden og sine kollegaer/
medarbejdere godt. 
Den ansatte skal grundlæggende være i stand til at 
levere på opgaver på nuværende tidspunkt etc. 

1. år

Evaluering af jobbet i forhold til forventninger. 

Evaluering af introduktionsforløbet – dialog om 
hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre.

Årlig præstationsgennemgang på lige fod med 
øvrige medarbejdere. 

Aftal mål for det kommende år. 

Uddannelses-/træningsønsker og aftaler. 

Generel opfølgning på det første år i forhold til 
forventningerne et år tidligere etc.

Succeskriterium for det første år:
Den nyansatte skal kunne gøre status over en god 
introduktion og et år, hvor jobindhold matchede 
den oprindelige stillingsbeskrivelse og dialog ved 
ansættelsen. Medarbejderen skal kunne se tilbage på 
et år, hvor han/hun oplevede relativt hurtigt at kunne 
levere. 

Pre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. månedPre arrival 1. dag 1. uge 1. kvartal 1. år1. time 1. måned
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Egne noter Nøglepersoner

Ansvarlig

Buddy / mentor
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