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SNABBARE START MED FÖRENKLAD 
PROCESS HOS NENT GROUP

” När 
en ny med

arbetare  kommer 
till NENT Group 

ska det kännas som 
att röda  mattan 

är utrullad.”
Niklas Gotting, systemägare av 

Atlassianprodukterna



NENT Group var bland de första på marknaden att implementera 
ett  automatiserat stöd för onboarding av nya medarbetare med hjälp  
av Jira och Insight. Riada har hjälpt det snabbfotade media bolaget  
att  implementera processen i verktyget på ett kreativt sätt. Det har  
medfört att den nya medarbetarens ankomst är väl förberedd. 

Medieföretaget Nordic Entertainment Group (NENT 
Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. 
Varje år påbörjar ett stort antal nya medarbetare och kon
sulter sin resa med företaget. 

Utmaningen – skapa en effektiv start 
för medarbetare
Mycket ska finnas på plats när den nya medarbetaren 
kommer till jobbet: dator, mobiltelefon, kontorsplats, 
passer kort, access till olika delar av byggnaden, behörig
het till nätverket och en lång rad andra praktiska detaljer. 

Tidigare fyllde ansvarig chef i en wordmall när en ny med
arbetare skulle börja. Denna wordmall skickades sedan 
till olika avdelningar. Systemet hade många brister: det 
var lätt att göra fel, ledtiderna var långa, det var svårt att 
prioritera och överblick saknades. Visionen om en riktigt 
smidig onboardingprocess föddes. 

Lösningen – ärendehantering med god 
överblick
Samarbetet för onboardingprocessen har följt samma 
mönster som de flesta projekt NENT Group och Riada 
genom för tillsammans. NENT Group har en vision om 
vad de vill uppnå och kontaktar Riada för att få hjälp med 
hur de ska göra. 

Eftersom onboardingprocessen involverar många 
per soner som ska utföra olika uppgifter, passar ett 
ärende hanterings system perfekt. Med Riadas hjälp har  
NENT Group skapat en smidig onboarding i Jira  
Service Desk och Insight. Utifrån en tidigare wordmall har  
NENT  Group och Riada tillsammans brutit ner och 
 prioriterat kraven som sedan har 
byggts in i  systemet. Hela lös
ningen växte fram steg för 
steg i en agil anda.
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”Genom att köpa in kompetens från en duktig 
konsult, får vi tillgång till erfaren het från 
andra företag. Det är ett smart drag.”

Även befintliga medarbetare har 
nytta av arbetet. Genom så kall
lade single tickets har vi separerat 
ärenden från onboardingproces
sen. Det kan handla om att någon 
be höver byta mobil eller få tillgång 
till en studio. Numera kan befint
liga medarbetare snabbt skapa 
ärenden i portalen, vilket ansvari
ga på NENT Group har fått mycket 
beröm för.

Skärmdump från 
onboardingformuläret 

hos NENT Group.
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Skärmdump från 
onboardingformuläret 
hos NENT Group.

Lanseringen och förankringen av en ny process är väldigt 
viktiga. Användarna av den nya onboardingprocessen 
har fått utbildning i form av presentationer, workshops 
och information på intranätet. 

Resultatet – röda mattan rullas ut
Onboardingen fungerar i dag väldigt smidigt på  
NENT Group. Den chef som anställer en ny medarbeta
re går in i portalen för att starta onboardingprocessen. 
Huvudärendet förvandlas automatiskt till ett stort antal 
under ärenden som tas om hand av ansvariga personer. 
I portalen publiceras status för alla ärenden i processen 
vilket innebär att alla berörda får en tydlig översikt. När 
den nya medarbetaren kommer till jobbet är allt förberett.

”Det ska 
 kännas att allt 

är förberett när du 
 börjar på NENT Group. 

Då blir du direkt väl
digt positiv till 

arbets givaren.” 
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”I vår portal skapas huvudärendet 
– onboarding av en ny medarbetare. 
Det ärendet exploderar i flera under
ärenden som har olika ansvariga. Alla 
har full kontroll och allt är klart i tid.”

Resultat
Ny medarbetare

 � Allt är förberett inför den första  
jobbdagen

 � Kommer igång snabbare
 � Gott intryck av arbetsgivaren

NENT Group
 � Förenklad process sparar tid
 � Färre fel och misstag
 � Kontroll ger chefer sinnesro
 � Lättare att planera

 
Riada
 � Utvecklande att jobba med nya idéer
 � Kan ta med sig onboarding till andra  

kunder

Samarbetet skapar affärskritisk nytta
För NENT Group handlar samarbetet med Riada om 
möjligheten att förverkliga sina visioner. NENT Group 
har idéerna men vet inte alltid hur de ska gå tillväga. 
Riada bidrar med sin spetskompetens och erfarenhet.

Båda parter är vinnare i samarbetet. NENT Group får 
hjälp av Riadas konsulter som har lång erfarenhet och 
vet hur Atlassians verktyg skapar affärskritisk nytta. Ri
adas konsulter blir utmanade genom att jobba med idé
er som inte har genomförts tidigare. Dessa erfarenheter 
kan de ta vidare till andra kunder. NENT Group hjälper 
även Riadas R&D-avdelning att förbättra sitt erbjudande 
genom att ge feedback.

”Vi vet  
ungefär vad vi 

vill göra men inte hur. 
Jag  ringer 

Riada och sedan 
är vi  närmare 
en  lösning.” 
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Kort om NENT Group

Började jobba med Riada:  2014

Atlassianprodukter:
 � Jira Service Desk
 � Jira Software
 � Confluence
 � Bitbucket

Antal appar:  cirka 15, varav 
Insight är en viktig komponent.

Aktuell:  NENT Group har många kreativa 
tillämpningar av produkterna. Flera lös
ningar är först på marknaden.

Nästa utmaning:  Skapa en struktur i Insight 
så alla bolag inom NENT Group kan få ut 
enhetliga och individuella rapporter från 
samma ekonomisystem.

”När jag började på NENT Group tog jag med mig 
Riada som ett ess i rockärmen. Jag har jobbat med 
dem  tidigare och vet vilken kompetens de besitter.”
Niklas Gotting, NENT Group

”NENT Group 
an vänder oss för att 

vara kreativa i verktygen 
och förbättra processen. 

Vi får jobba med utmanande 
projekt som ingen 

har gjort förut.”
Rickard Hyllenstam, Riada

Kontakta oss på Riada
Ta reda på hur vi kan utvecklas tillsammans.
Hör av dig till oss!

Rickard Hyllenstam
Atlassian Certified Professional 
+46 8 733 31 25
rickard.hyllenstam@riada.se

Christian Johansson
Head of Consultants 
+46 8 733 31 25
christian.johansson@riada.se
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