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Redigera mina anställdas mål 
Översikt 
Du kan ofta behöva göra ändringar i eller tillägg till de anställdas mål. Det kan du göra genom en tillfällig 
process direkt i den anställdas profil. 

 
Vem gör det här: Chefen 

 
Saker att känna till: 
• När målsättningsprocessen har avslutats kan den inte skickas tillbaka. Det är den här processen du måste 

följa när du gör ändringar i befintliga mål för de anställda. 
• Ändringar kan inte göras i mål som väntar på godkännande via målsättningsmallen. 
• Du kan använda aktivitetsflödesikonen för att registrera detaljer om ändringen. 
• Den anställda får ett klockmeddelande när du lägger till eller ändrar ett mål. 
• Du kan inte radera mål som är kopplade till en utvärderingsmall. 

 
 
 

 
Steg 1 
På din Workday-hemsida, välj 
arbetspaketet Team Performance. 
 

 

Steg 2 
I menyn ”My Team’s Goals” (Mitt teams 
mål), välj Goals (Mål). 
 

 

 

Steg 3 
Rapporturvalet visar som standard ditt namn i 
Supervisory Organization (Övervakande 
organisation) och View By Worker (Visa efter 
anställd). Det här är den bästa 
konfigurationen för att visa målen för alla de 
som rapporterar direkt till dig.  

 

 
 

 
 
 
  

Steg 4  

Den skapade rapporten innehåller alla de 
godkända målen för de som rapporterar direkt 
till dig. Gör ändringar i en anställds mål genom 
att välja Edit (Redigera) intill den anställdas 
namn. 



Revised by L. Terrell on 3/24/2021 Page 2 of 3  

 

 

Steg 5  
Fönstret Edit Goal (Redigera mål) för den 
anställda öppnas och du kan göra 
lämpliga ändringar i de befintliga målen. 

a. Goal (Mål) – skriv en kort mening eller 
fras som sammanfattar ditt mål 
(obligatoriskt).  

b. Description (Beskrivning) – 
ytterligare uppgifter eller detaljer 
om målet.  

c. Category (Kategori) – ange en 
kategori som ligger i linje med 
dina funktionsmål för året. Välj 
endast en kategori per mål 
(obligatoriskt).  

d. Status (Status) – ange aktuell 
status för målet (obligatoriskt). 

e. Due Date (Förfallodatum) – ange 
ett förfallodatum under 
innevarande år (obligatoriskt).  

f. Associated Reviews (Kopplade 
granskningar) – om det här målet 
kopplas till en befintlig 
målsättningsmall kommer den att 
listas. Mål knutna till en 
granskningsmall kan inte raderas 
men de kan ändras. 

 

Steg 6 

För att redigera fler mål för den anställda, klicka 
på målet i mållistan till vänster på sidan.  

 

 

Steg 7 

När du är klar med ändringarna av målen för 
den anställda, klicka på Submit (Skicka).  

 

 

Steg 8 

Du får ett meddelande på skärmen som 
bekräftar att processen har slutförts.   
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Steg 9 

För att bekräfta de ändringar som du gjorde, 
visa Details and Processes (Uppgifter och 
processer). Du kan sedan klicka på View Details 
(Visa detaljer) för att se det eller de mål du 
ändrade med de ändringarna. 

 

 
 

 

När ändrade mål har skickats får den anställda 
ett klockmeddelande. 

 

Den anställda kan klicka på klockan för att 
öppna meddelandepanelen och se meddelandet 

om att mål har ändrats tillsammans med 
instruktioner om hur han eller hon kan se de 

ändrade målen. 

 

 
 

FAQ’s 
 
Hur får jag reda på om en anställd uppdaterar sina mål? När de som rapporterar direkt till dig lägger till 
eller uppdaterar ett mål får du ett klockmeddelande av samma typ som den anställda ser ovan. 
 
Hur stöds företagsstrategin av delade mål? Mål delas med anställda efter det att de verkställande 
direktörerna och den verkställande ledningen har meddelat CoorsTeks mål för året. Delade mål finns i 
målkategorier som är relevanta för den anställdas funktion, vilket bidrar till att uppfylla organisationens mål. 
 


