
Nu finns möjligheten att 

använda den nya tekniken 

i medarbetarsamtalet. 

Med YESbox app har du 

allt du behöver för att genomföra ett högkvalitativt samtal 

med hjälp av din iPad-applikation. Du spar dessutom tid 

genom att föra anteckningar direkt i iPaden som sedan 

enkelt förs över till datorn. 

iPad app 
NYHET!

Komplett verktyg för 
medarbetarsamtalet
YESbox är ett komplett medarbetarsamtal  

och analysverktyg som syftar till att öka 

medarbetarnas motivation och prestation och 

därigenom bidra till ökad lönsamhet i verksam-

heten. Det som skiljer YESbox från de flesta 

utvecklingssamtal är att det sätter medarbeta-

rens värderingar i fokus. Genom att ta avstamp 

i värderingarna, och koppla de arbetsrelate-

rade målen till dessa, utnyttjar man optimalt 

individens inneboende kraft. Idag finns YESbox 

Standard, YESbox Pro och en iPad app som gör 

processen och genomförandet av medarbetar-

samtal enklare och roligare.

boxYES
™

YesBox innehåller: Spelregler, förberedelsekort för 

chefen, 30 värdekort, svarsblad, mall för inbjudan till 

medarbetarsamtal, mall för handlingsplan, handbok 

som beskriver ”Sju framgångsfaktorer”, antecknings-

block och penna.

NYHET!
YESbox Pro är ett komplett medarbetarsamtal 

som också rymmer prestationsbedömning utifrån 

arbetsroll och genererar den information som 

behövs för lönesättning. Verktyget hjälper dig jobba 

strategiskt med kompetensutveckling hos varje 

individ, med detaljerad feedback, och säkerställer 

att företagets behov av kompetens möts över tid. 

YESbox Pro



Mer arbetsglädje  
och bättre resultat  
i verksamheten
Vi på airyox AB har en vision att skapa mer arbetsglädje 

och bättre resultat för företag i Sverige och andra länder. 

Med hjälp av våra medarbetarsamtal YESbox Standard 

och YESbox Pro bidrar vi till motiverade och engagerade 

medarbetare, optimerade personalresurser och stärkt 

lönsamhet. Vår vision är att våra lösningar ska lyfta upp 

medarbetarsamtalet från skrivbordslådan där det ofta 

befinner sig, för att istället bli ett centralt styrverktyg i 

verksamhet.

Samtalsverktyg
Utgår ifrån individens värderingar och lyfter på ett tydligt 

sätt fram varje individs unika drivkraft och engagemang. 

Samtalets format ger ett tydligt stöd för dig som chef och 

hjälper dig att på ett effektivt sätt hålla ett högkvalitativt 

medarbetarsamtal. Du lär känna dina medarbetare, kan 

leda dem utifrån deras unika sätt att vara, och bidra till att 

de presterar bättre och slutligen upplever sitt arbete som 

meningsfullt. 

Arbetsprestationsbedömning
Ligger till grund för kompetensutveckling och feedback till 

medarbetaren. Genom att mappa de befintliga kompeten-

serna mot företagets faktiska behov idag och i framtiden 

får ni en bra strategi för kompetensutveckling. Medarbe-

tarna får detaljerad feedback på sin prestation utifrån de 

kompetenser som är centrala i den aktuella yrkesrollen. 

Handlingsplan
Genom att koppla individens mål till avdelningens mål och 

verksamhetens affärsidé, vision, värderingar och långsik-

tiga mål ökar tydligheten för den enskilda medarbetaren. 

Många upplever idag att det är värdefullt att se sin roll i 

det större sammanhanget. Handlingsplanen är ett levande 

dokument som man arbetar med över tid och som bidrar 

till ökad tydlighet och fokus.

Stöd i webbverktyg 

I det smidiga webbverktyget samlas all dokumentation och 

data från de enskilda samtalen, kompetensbedömningar, 

handlingsplaner och annan relevant företagsinformation. 

Verktyget är ett effektivt analysverktyg som enkelt låter dig 

jämföra historiska data och även jämföra data mellan olika 

avdelningar. Informationen och helikopterperspektivet som 

erbjuds fungerar utmärkt som ett strategiskt underlag i 

utveckling av såväl individen som övriga verksamheten.  

Datan aggregeras enkelt uppåt i organisationen och är 

ett bra stöd för ledningsgruppen då både problem och 

lösningar tydliggörs.
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Samtalsverktyg

• Samtalsverktyg

• Bubbeldiagram för helikopterperspektiv

Arbetsprestationsbedömning 

• Enklare återkoppling

• Komplett prestationsbedömning

• Kompetensbedömning per arbetsroll

• Lönegrundande statistik

Handlingsplan 

• Kopplad mot företagets strategi

• Kopplad till prestationsbedömning

• Sammanställd handlingsplan för gruppen

• Kompetensdatabas
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