
Gratulerar med Er nya FuelBox!

FuelBox är ett enkelt verktyg att använda - dra ett kort 
och Ni er i gång!

Dock kan en genomtänkt implementering öka chanserna för att 
FuelBox blir en verklig game changer!

Vi hoppas att denna guide ger Er bra råd och vägledning för att 
komma i gång!

“The important thing is not to stop questioning.
Curiosity has its own reason for existing.”

- Albert Einstein -

FUELGUIDE
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Innan Ni använder FuelBox, rekommenderar vi att Ni introducerar boxen för Era 
kollegor: Vad är FuelBox? Vad är syftet med den och vad vill Ni dra för nytta av 

detta verktyg?

På vilket sätt kan FuelBox ge goda samtal och förstärka Er företagskultur och
strategi?

Les mer om våra INSPIRATIONSFÖREDRAG och PROGRAM för att
komma i gång och implementera goda samtal i Er organisation

på www.fuelbox.se

Tanken är att FuelBox ska användas regelbundet över tid för att gradvis 
utveckla en företagskultur med öppen kommunikation, dela med sig och lära, 

med ändamål att stärka relasjonerna och öka prestationerna.

“Great communication is not something you get.
It is something you practice, over and over.»

- Berta Lende Røed-

IMPLEMENTERING
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1. En person drar et kort från en vald kategori.

2. Deltagarne börjar dela med sig av sina reflektioner. Om ingen 
börjar prata kan man be personen till höger om den som drog
kortet att starta.

3. Utmana deltagarna att vara engagerade, nyfikna och att ställa
följdfrågor!

4. När alla har delat med sig och Ni känner att Ni är klara med temat,
drar Ni ett nytt kort och går vidare med nästa fråga.

5. Informer deltagarna om att de kan avböja att svara på en fråga.

6. Det kan vara nyttigt att ta notater i viktiga frågor som kan 
behövas adresseras senare i gemensamma sammanträden.

7. Vi uppmuntrar Er att använda IGP-metoden ifall många grupper
använder FuelBox och Ni får en fråga som är värdefull för alla att 
reflektera över och dela:

I = reflektera INDIVIDUELLT G = del i GRUPP eller PAR P = del i PLENUM

FACILITATION
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TALKSHOP
Grupper på tre till sex personer drar kort från förutbestämda/fördefinierade
kategorier. Se exempel sid 3 på facilitering. 
TalkShops är perfekta för seminarier och stora konferenser där deltagarna har 
behov att bli känd och samtala om specifika ämnen.

FUELLUNCH
Samla ihop teamet, eller arrangera tvärvetenskapliga/tverrfaglig möten där
deltagarna luncher tillsammans samtidigt som man drar nytta av goda samtal 
med FuelBox.

FUELMOMENT
Starta eller bryt upp olika möten med en fråga för att få gruppen engagerad. 
Detta betonar viktigheten av engagemang, deling och läring inom organisationen
och kan skapa ett gott möteklimat. Genom att starta alla möten med ett 
FuelMoment ser man till att de anställda ständigt blir "utsatta" för goda samtal på 
jobb.

FUELKIT
Använd FuelBox som verktyg för:
• Självreflektion
• Medarbetarsamtal
• Intervjuer

FUELWALK
Låt alla ta ett kort och promenera sedan 30 minuter tillsammans i par, 
medan man gläds/drar nytta av åt goda samtal.

FUELWEEK
Alla i organisationen drar ett kort och har minst fem samtal med olika
kollegor under en vecka. Dela erfarenheterna i team i efterhand.

FUELDATE
Para i hop kollegor slumpmässigt för «blind dates» över en fika/kaffe där de lär
känna varandra bättre genom frågor från FuelBox.

WINE & FUEL
I alla sociala händelser inom er organisation kan Ni använda er av FuelBox för
att åstadkomma bättre samtal mellom de anställda.

RÅD & IDEER
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Följ oss i sociala medier:

@fuelboxworld

Fuelboxworld

Fuel It AS – The FuelBox
Company

VÅRT FUELTEAM

« We are going to #fueltheworld with FuelBox being the creative
communication and relation catalyst, bringing people together face to

face for great conversations that develop and strengthen people, relations 
and organizations through sharing, learning and growth »
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Ignite curiosity
Spark connections

Kontakt:
post@fuelbox.se

Les mer:
www.fuelbox.se


