
Beställ dator och andra verktyg som medarbetaren  
behöver när hen jobbar hemifrån (skärm, tangentbord  
etc.)  

Planera och ordna upphämtning eller leverans av de  
tekniska verktygen

Ordna med åtkomst till system, portaler, email etc. 

Informera teamet om deras nya teammedlem.  
Inkludera startdatum och/eller andra aktiviteter  
som är viktiga för teamet att känna till

Vilka projekt ska medarbetaren vara involverad i?  
Prioritera de viktigaste och introducera dem för  
medarbetaren 

Lista de viktigaste kontakterna för medarbetaren.  
Rekommendera vilka kontakter hen ska boka  
möten med

Välj ut en lämplig mentor till medarbetaren och ha  
ett kort uppstartsmöte med denne. Gå igenom: 

• Syftet med att vara mentor

• Ansvar som mentor 

• Förväntningar vad gäller stöttning chef/mentor/ 
medarbetare

Säkerställ att mentorn bokar in ett digitalt uppstarts- 
möte med medarbetaren och prata om förväntningar  
och framtida samarbete 

Bjud in medarbetaren till schemalagda möten/ 
aktiviteter som är relevanta för hen 

Boka in medarbetaren på tillgängliga digitala  
utbildningar och/eller e-learningprogram

Checklista för onboarding  
på distans

Den här checklistan innehåller förslag på uppgifter 
som kommer att hjälpa dig som chef att planera för 
en onboarding på distans. Känn dig fri att justera 
listan och addera uppgifter.

Tidiga förberedelser 
Direkt efter kontraktskrivningen

Förbered introduktion av arbetsuppgifter  
1-4 veckor före start

Tips: Involvera andra och dela ansvaret att introducera  
den nya medarbetaren. Du kanske kan delegera  
utvalda delar till teammedlemmar och till den nya  
medarbetaren. 

Tips: Mentorn ska vara en naturlig go-to person som  
medarbetaren kan vända sig till för råd eller generella  
frågor. Säkerställ att mentorn har tid att stötta den nya  
medarbetaren och förstår vilka förväntningar du har på  
hen som mentor. 
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Boka in ett digitalt välkomstmöte med teamet den 
första dagen, till exempel en digital lunch eller frukost 

Om möjligt, boka in dagliga digitala ”incheckningar” 
och ”utcheckningar” med teamet  (15-20 min) 

Boka in veckovisa digitala möten där ni tillsammans  
tar en paus från arbetet.  Exempelvis en digital  
fikapaus (10-15 min) 

Boka in digitala uppföljningsmöten varje dag/ 
varannan dag under den första veckan med den  
nya medarbetaren (5-10 min) 

Boka in längre digitala uppföljningsmöten veckovis  
med den nya medarbetaren från vecka två fram till 
slutet av den första månaden (20-30 min) 

Boka in ett månatligt digitalt uppföljningsmöte där  
ni pratar om den nya medarbetarens arbetsmiljö

Boka relationsbyggande möten  
och uppföljningsmöten 
1-4 veckor före start

Tips: Du kan justera antalet och längden på incheck- 
ningarna utifrån medarbetarens behov av stöd. 
Incheckningarna syftar till att hjälpa medarbetaren  
att skapa sig en förståelse för exempelvis team- 
medlemmarnas dagliga arbetsuppgifter. 

Tips: Teamet kan också ta ansvar för relationsbyggande  
aktiviteter och exempelvis ordna egna incheckningar, ringa 
spontana samtal eller chatta med den nya medarbetaren.



Boka en teamaktivitet

Fortsätt ha regelbundna incheckningar med den  
nya medarbetaren och med teamet

Uppföljningsaktiviteter 
Efter 1-2 månader

Tips: Säkerställ att det finns en tydlig agenda och ett  
tydligt syfte med alla möten. Det hjälper medarbetaren  
att förstå hens ansvar och roll under möten.

Tips: Teamaktiviteter är viktiga för att förbätta relationer 
och samarbeten inom teamet och dessa kan även göras 
digitalt – var kreativ! Gör ett musikquiz eller en Kahoot, 
ordna ett gemensamt utbildningstillfälle online etc. 

Tips: Kontakta din konsultchef eller rekryteringskonsult  
på Academic Work om du behöver ytterligare stöttning 
eller fler tips och idéer. 

Schemalägg ett digitalt uppstarts-/välkomstmöte  
under den första dagen med den nya medarbetaren.  
Mötet bör fokusera på: 

• Att presentera organisationen; historia, mission  
och vision, värderingar, produkter/tjänster

• Rollen, jobbeskrivningen och/eller arbets- 
uppgifterna

• Ansvarsområden och mål kopplade till rollen

• Förväntningar, prestation och chef/ 
medarbetarsamarbetet 

• Teamet och teamsamarbete 

• Schema och andra praktiska saker

Boka in sittningar med lämpliga personer i  
organisationen som kan introducera den nya  
medarbetaren i företagssystem, intranät,  
utbildningsportaler etc. 

Boka digitala “komma in i rollen”-möten  
1-4 veckor före start 

Tips: Om flera medarbetare börjar vid samma tidpunkt, 
schemalägg så dessa kan delta gemensamt i vanligt  
förekommande sittningar. På så sätt spar ni både tid och  
hjälper de nya medarbetarna att bygga sina nätverk.  

Tips: Rekommenderade system att använda för era  
digitala möten är Zoom, Slack eller Teams. 
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Preboarding av medarbetare
1-2 veckor före start

Ring medarbetaren en vecka före startdagen för  
att välkomna hen och gå igenom förberedelser  
inför den första dagen 

Skicka ett välkomstmail till medarbetaren med  
information som kan vara bra att ha inför första  
dagen på jobbet 

Förse medarbetaren med annan information som  
kan vara bra att veta, om tillgängligt i skriftligt format:

• Information om företaget och kulturen

• Jobbeskrivning och/eller information om  
arbetsuppgifter och ansvar

• Företagspolicies, uppförandekod och annan  
relevant företagsinformation

• Information från HR, till exempel om lön

Tips: Om perioden mellan kontraktskrivning och  
startdatum är två månader eller längre, se till att ringa  
medarbetaren under den här perioden för att höra hur 
hen mår och hur allting går. 

Tips: Att lära känna teamet kan vara lite utmanande  
när man arbetar på distans. Ett sätt att få den nya  
medarbetaren att känna sig välkommen kan vara att  
spela in en kort videohälsning från teamet och inkludera  
det i välkomstmailet.

Tips: Glöm inte att informera den nya medarbetaren  
om vanliga distansaktiviteter, såsom lunchträningar eller  
aktiviteter efter arbetstid. Förklara hur medarbetaren  
anmäler sig till dessa aktiviteter.
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