
Kartlegg 
preboardingsreisen_
Slik skaper du en digital, skalerbar og fremtidssikker onboardingsreise



HVORDAN KARTLEGGER DU DIN 
PREBOARDINGSREISE?

Denne malen er designet for å hjelpe deg med å kartlegge innholdet som du 
ønsker å dele med dine nyansatte i løpet av tidslinjen for preboarding. 

I dette eksempelet vil innhold være «filtrert» basert på den nyansattes lokasjon, avdeling og hvorvidt de har lederansvar 
eller ikke. Disse filtrene avgjør hvilket innhold som den nyansatte mottar og ikke mottar. 

Filtrene identifiseres ved at de har [ ]-klammeparenteser rundt seg i hver innholdsdel. 

En nyansatt vil utelukkende motta innholdet hvis profilen er tagget med ALLE-filtre med klammeparenteser rundt. 

Eksempel: Hvis Elsa er en leder, som skal arbeide i markedsavdelingen i Sverige, så skal hun ikke motta innhold som 
er rettet mot nyansatte med filtrene [NO | Salg]. 



Den nyansatte legges til i systemet

- 35 dager
[SE | Marked]
‘Marketingsystemer SE FAQ’

- 35 dager
[SE | Salg] 
‘Salgssystemer SE FAQ’

- 35 dager
[NO | Marked]
‘Marketingsystemer NO FAQ’

- 35 dager
[NO | Salg]
‘Salgssystemer NO FAQ’

- 30 dager
[Alle nyansatte] 
‘Skjema for å fylle ut ens stamdata’

- 40 dager
[DK]
‘DK Nøkkelkontaktliste’

- 40 dager
[SE]
‘SE Nøkkelkontaktliste’

- 40 dager
[NO]
‘NO Nøkkelkontaktliste’

- 35 dager
[DK  | Marked]
‘Marketingsystemer DK FAQ’

- 35 dager
[DK | Salg]
‘Salgssystemer DK FAQ’

- 60 dager
[Alle nyansatte]
‘Preboarding Road-map’ 

- 45 dager
[Alle nyansatte] 
‘Medarbeidernes velkomstvideo’

Omgående
[Alle nyansatte]
‘Velkomstmail’

Tilgjengelige filtre

Land [DK] [SE] [NO]

Avdeling [Marked] [Salg]

Stillingstittel [Leder]



- 25 dager
[Alle nyansatte]
‘Virksomhetens 
organisasjonskart’

- 18 dager
[Alle nyansatte]
‘Introduser deg selv videomodul’

- 10 dager
[DK | Marked]
‘DK møt markedsteamet video’

- 14 dager
[DK]
‘DK 2 uker til første arbeidsdag e-mail’

- 14 dager
[SE]
‘SE 2 uker til første arbeidsdag e-mail’

- 14 dager
[NO]
‘NO 2 uker til første arbeidsdag e-mail’

- 10 dager
[SE | Marked]
‘SE møt markedsteamet video’

- 10 dager
[SE | Salg] 
‘SE møt salgsteamet video’

- 10 dager
[NO | Marked]
‘NO møt markedsteamet video’

- 10 dager
[NO | Salg]
‘NO møt salgsteamet video’

- 8 dager
[DK]
‘DK 360-graders digital omvisning på 
kontoret’

- 7 dager
[DK]
‘DK 1 uke til første arbeidsdag e-mail’

- 8 dager
[NO]
‘NO 360-graders digital omvisning på 
kontoret’

- 7 dager
[NO]
‘NO 1 uke til første arbeidsdag e-mail’

- 8 dager
[SE]
‘SE 360-graders digital omvisning på 
kontoret’

- 7 dager
[SE]
‘SE 1 uke til første arbeidsdag e-mail’

- 6 dager
[Alle nyansatte] 
‘Video om hele virksomheten’

- 25 dager
[DK | Leder]
‘Å være leder i DK video’

- 25 dager
[SE | Leder ]
‘Å være leder i SVE video’

- 25 dager
[NO | Leder]
‘Å være leder i NO video’

- 10 dager
[DK | Salg]
‘DK møt salgsteamet video’



Første arbeidsdag
[Alle nyansatte] 
‘Velkommen ombord e-mail’

- 5 dager
[Alle nyansatte] 
‘Uformel quiz om hele virksomheten’

- 4 dager
[DK]
‘DK Kontor video’

- 4 dager
[NO]
‘NO Kontor video’

- 4 dager
[SE]
‘SE Kontor video’

- 3 dager
[DK]
‘DK Uformell quiz om kontoret’

- 3 dager
[NO]
‘NO Uformell quiz om kontoret’

- 3 dager
[SE]
‘SE Uformell quiz om kontoret’

- 1 dag
[DK]
‘DK Din første arbeidsdag er
i morgen video’

- Kvelden før
[DK]
‘DK veibeskrivelse til kontoret e-mail’

- 1 dag
[NO]
‘NO Din første arbeidsdag 
er i morgen video’ 

- Kvelden før
[NO]
‘NO Veibeskrivelse til kontoret e-mail’

- 1 dag
[SE]
‘SE Din første arbeidsdag 
er i morgen video’

- Kvelden før
[SE]
‘SE veibeskrivelse til kontoret e-mail’

- 2 dager
[Alle nyansatte] 
‘Pulsundersøkelse om 
opplevelsen så langt’
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