Årlig Granskning – Anställd
Översikt
Den årliga utvärderingen är en möjlighet för dig och din chef att utvärdera dina resultat under det gångna
året. Din chef kommer att göra en värdering baserat på VAD du har uppnått (dina mål) och HUR du har utfört
ditt arbete (dina kompetenser).
Vem gör det här: Den anställda
Saker att känna till:
• Denna utvärdering görs en gång per år. När det är dags för den årliga utvärderingen skickas en
självutvärdering till din inkorg.
• Den årliga utvärderingen kan även göras på en mobil enhet.
• Kommentarer om varje mål och kompetens är frivilliga, men föreslås.
• Du måste ange 4–5 aktiva mål till din chef. Mål som har skjutits upp eller strukits kan inte anges. Minst
ett mål måste vara utvecklingsbetingat.
• När du är klar med din självutvärdering går den vidare till din chef för granskning. Din chef kommer att
lägga till kommentarer och värderingar i Manager Evaluation (chefsutvärdering) och ha det årliga
utvärderingssamtalet med dig.
• Efter utvärderingssamtalet med din chef kommer du att få en uppgift i din inkorg som bekräftar att din
årliga utvärdering är klar. Du har då möjlighet att lämna avslutande kommentarer.
Steg 1
Välj uppgiften Self Evaluation:
(självutvärdering) i inkorgen. Årlig
utvärdering.
Steg 2
När du har gått igenom dina instruktioner som
anställd klickar du på Get Started (sätt igång).

En Guided Experience (vägledning) hjälper dig
igenom varje utvärderingsavsnitt. På den
vänstra sidan av skärmen indikeras vilket
avsnitt som du jobbar med. Du kan växla
mellan olika utvärderingsavsnitt genom att välja
önskat avsnitt på skärmens vänstra sida.

Steg 3
Läs igenom hjälptexten EMPLOYEE
INSTRUCTIONS (instruktioner för anställda)
överst i avsnittet Goals and Objectives (mål
och målsättningar). Denna text hjälper dig att
fylla i detta avsnitt och förklarar vilka fält som är
obligatoriska.
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Steg 4
Läs igenom ditt mål och din målbeskrivning.
Ändra målet och beskrivningen om så behövs.
Alla eventuella ändringar registreras i målets
historik. Du kan se eventuella ändringar genom
att öppna historiksektionen under målet.
Steg 5
Kontrollera förfallodatumet (obligatoriskt) och
uppdatera om så behövs. Endast mål under
innevarande år kommer att ingå i
utvärderingsmallen.
Steg 6
Kontrollera kategorin (obligatoriskt) och
uppdatera om så behövs.
Steg 7
Kontrollera och uppdatera statusen
(obligatoriskt) för att indikera hur du arbetar dig
fram mot målet.
Steg 8
Kommentera dina framsteg, problem och
prestationer. Att kommentera är frivilligt, men
rekommenderas för att ge din chef mer
information.
Steg 9 (frivilligt)
Öppna historiken för att se information om
eventuella ändringar av målet.
Steg 10 (frivilligt)
Om målet inte längre är aktuellt eller om det är
identiskt med ett annat mål klickar du på
Remove (ta bort) för att ta bort det från mallen.
Du måste ange 5 mål, annars får du ett
felmeddelande.
Upprepa stegen 4–10 ovan för att uppdatera
återstående mål.
Steg 11
Klicka på Next (nästa) för att fortsätta till nästa
utvärderingsavsnitt. Du kan också klicka på
Save for Later (spara till senare) så ligger
uppgiften kvar i din inkorg tills du är redo att gå
vidare.
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Steg 12
Läs igenom hjälptexten EMPLOYEE
INSTRUCTIONS (instruktioner för anställda)
överst i avsnittet Better Today, Better Together,
Better Tomorrow (bättre idag, bättre
tillsammans, bättre i morgon). Texten ger dig
information om hur detta avsnitt slutförs.

Lägg till kommentarer om varje kompetens för
att förklara hur ditt beteende reflekterar våra
värderingar. Du måste inte lämna
kommentarer, men det rekommenderas att du
gör det.
Steg 15
Klicka på Next (nästa) för att fortsätta till nästa
utvärderingsavsnitt. Du kan också klicka på
Save for Later (spara till senare) så ligger
uppgiften kvar i din inkorg tills du är redo att gå
vidare.
Steg 16
Läs igenom hjälptexten EMPLOYEE
INSTRUCTIONS (instruktioner för anställda)
överst i avsnittet Overall (totalt). Texten ger dig
information om hur detta avsnitt slutförs.

Steg 17
Lägg till en kommentar (obligatoriskt) om ditt
totala resultat detta år.
Steg 18
Klicka på Next (nästa) för att fortsätta till nästa
utvärderingsavsnitt. Du kan också klicka på
Save for Later (spara till senare) så ligger
uppgiften kvar i din inkorg tills du är redo att gå
vidare.
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Steg 19
Alla avsnitt i din självutvärdering visas i steget
”Review and submit” (granska och skicka). Gå
igenom din självutvärdering och kontrollera att
du är nöjd med det du har angett.

Steg 20
Klicka på Submit (skicka) för att slutföra
processen. Du kan också klicka på Save for
Later (spara till senare) så ligger uppgiften
kvar i din inkorg tills du är redo att gå vidare.
På skärmen visas ett meddelande som
bekräftar att din självutvärdering har skickats
in.

Vanliga frågor
Varför visas ett felmeddelande när jag försöker skicka in min självutvärdering? Ett felmeddelande kan
visas om du inte har fyllt i alla obligatoriska fält (*) i din självutvärdering. Du kommer också att få ett
felmeddelande om du inte har uppfyllt målkraven. Du måste ange status för 5 mål. Målen måste vara aktiva
(uppskjutna eller strukna mål ska inte inkluderas). Ett av målen måste vara utvecklingsrelaterat.
Vad händer sedan? Din årliga utvärdering vidarebefordras till din chef. Din chef fyller i chefsutvärderingen och
gör värderingar som kommer att kompletteras av ledningsteamet. När detta är klart kommer du och din chef att
boka ett möte och diskutera ditt resultat.
Vem kan se min årliga utvärdering? Den årliga utvärderingen är synlig för dig, dina chefer och HR. Du
kommer att kunna se din utvärdering när samtalet med din chef är klart.
Var kan jag se den kompletta årliga utvärderingen? Du hittar den årliga utvärderingen i Talent and
Performance-arbetspaketet och i din profil i Performance Profile Group.
Ska jag göra en årlig utvärdering även om jag anställdes under året? Alla som anställdes 1 november
eller tidigare ska göra en årlig utvärdering.
Hur påverkar den årliga utvärderingen min lön? Resultatbaserade löneökningar är ett av våra sätt att
belöna prestationer. Chefer tar den anställdas personliga resultat och lönenivå i beaktande när de
rekommenderar resultatbaserade löneökningar. Ditt utvärderingsresultat kommer att beaktas i den
resultatbaserade delen av lönesättningen.
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