FSPOS mall för upprättande och delning av lägesbild
Stödfrågor till mall för att ta fram en intern lägesbild
1. FAKTA

2. PROGNOS

• Vad har hänt?
- Beskrivning av händelsen
- Konsekvenser (ex. personella, materiella,
ekonomiska, förtroendemässiga)
- Kommunikativt läge (ex.
mediabevakning, sociala medier)

• Vad tror vi om utvecklingen?
- Övergripande konsekvenser
- Opinionsmässig eller mediemässig
utveckling
- Åsikter och frågor hos kunder och
samarbetsparter
- Behov av beslut
- Samverkansbehov
- Juridiska implikationer
- Behov av ytterligare information

• Vilka åtgärder har vi vidtagit?
- Strategiskt
- Operativt
- Kommunikativt
3. INRIKTNING
• Vilken är vår strategiska inriktning?
- Utgå från organisationens vägledande
principer

• Vilka centrala antaganden har gjorts?
4. ÅTGÄRDER
• Vilka åtgärder, på en övergripande nivå,
planerar vi att genomföra?
- Kriskommunikation
- Samverkan
- Personalhantering
- …

Stödfrågor till mall för delgivning av lägesbild
1. FAKTA VI VILL DELGE ANDRA

2. PROGNOS VI VILL DELGE ANDRA

• Vad har hänt?
- Beskrivning av händelsen
- Konsekvenser (ex. personella, materiella,
ekonomiska, förtroendemässiga)
- Kommunikativt läge (ex.
mediabevakning, sociala medier)

• Vad tror vi om utvecklingen?
- Övergripande konsekvenser
- Opinionsmässig eller mediemässig
utveckling
- Åsikter och frågor hos kunder och
samarbetsparter
- Behov av beslut
- Samverkansbehov
- Juridiska implikationer
- Behov av ytterligare information

• Vilka åtgärder har vi vidtagit?
- Strategiskt
- Operativt
- Kommunikativt

• Vilka centrala antaganden har gjorts?
3. BEHOV AVSEENDE
KOORDINERING AV INRIKTNING

4. BEHOV AVSEENDE
KOORDINERING AV ÅTGÄRDER

• Vilken är vår strategiska inriktning?
• Finns behov av en gemensam strategisk
inriktning?
- Gemensamma prioriteringar?
- Gemensamt huvudbudskap?

• Vilka åtgärder, på en övergripande nivå,
planerar vi att genomföra?
• Finns behov av koordinering av åtgärder?
- På kort och lång sikt
- Förslag på ansvarig
- Förslag på tidsplan
• Finns behov av koordinering av budskap?

MALL - Intern lägesbild
1. FAKTA

2. PROGNOS

3. INRIKTNING

4. ÅTGÄRDER

MALL - Delgivning av lägesbild
1. FAKTA VI VILL DELGE ANDRA

2. PROGNOS VI VILL DELGE ANDRA

3. BEHOV AVSEENDE KOORDINERING AV INRIKTNING

4. BEHOV AVSEENDE KOORDINERING AV ÅTGÄRDER

