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Skapa en Facebook-sida för er lokala POSK-grupp 
 

1. Logga in på Facebook 
För att skapa en sida behöver du en egen personlig Facebook-profil. Har du inte det behöver du skapa en först.  

2. Skapa sida 
Gå till https://www.facebook.com/pages/create 

 

 

Välj ”Företag, organisation eller institution” 

Klicka ”Välj kategori”, och rulla ner i menyn till ”Religiös organisation”. 

Bestäm vad er sida ska heta, gärna enligt formen ”POSK ortnamn” eller ”POSK i ortnamn/geografiskt område” 

Klicka ”Kom igång” 

  

https://www.facebook.com/pages/create
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3. Fyll i information om sidan 
 

 

Beskrivningen ska vara kort, exempelvis  

”POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, i ortnamn är en ideell förening för aktiva medlemmar i XX 

församling/Svenska kyrkan i ortnamn som engagerar sig i det demokratiska arbetet. Vi nominerar kandidater i 

kyrkovalet och är nätverk för förtroendevalda. Tillsammans arbetar vi för en öppen, levande och fri kyrka.” 

Sidans adress ska vara enkel, exempelvis www.facebook.com/POSKsolna eller /POSK-i-Lunds-stift  

  

 

 
Välj profilbild 

– ofta används 

POSKs logotyp 

Omslagsbilden kan vara från 

lokalt evenemang eller någon 

gemensam POSK-bild.  

SSe 

 

Lägg till kort 

beskrivning – 

se tips nedan 

Skapa adress 

till sidan – se 

tips nedan 

http://www.facebook.com/POSKsolna
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Fortsätt lägga in uppgifter om er sida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Om och fortsätt fylla i uppgifter här. Alla saker är inte relevanta, men ange  

webbadress (om ni har lokal sida på POSK-webben eller någon annanstans, annars www.posk.se),  

kontaktuppgifter 

POSKs vision 

 - POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som 

speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. POSK vill att Svenska kyrkan: 

• erbjuder närvaro, gemenskap, växt och fördjupning 

• förmedlar tillit, befrielse, hopp och livsmod 

• ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv 

• respekterar individen och gläds åt mångfalden 

• är en profetisk röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet 

• är en brobyggare mellan kyrkor 

• strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro 

Spara alla inställningar – nu är ni igång.  

Grattis – nu börjar det roliga! 

  

http://www.posk.se/
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Lägg till fler ansvariga och anpassa sidan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Inställningar i menyn överst (se bild) för att kunna lägga till Administratörsroller.  

Lägg till roller (redaktör, administratör) och personer som ska fylla rollerna. 

Under inställningar finns också möjlighet att göra flera anpassningar. Det är inte nödvändigt, men om ni har andra 

sociala medier som Instagram eller Twitter, eller en lokal blogg, är det här ni kan koppla ihop allt. 

Här anger ni också om ni vill få meddelanden på e-post om någon skriver ett meddelande till sidan. 

Arbeta med sidan – vara aktiv, engagerad och engagerande 

En POSK-sida på Facebook kan gilla andra sidor. Det visar uppskattning, samhörighet och engagemang.  

Människor som använder Facebook kan se att POSK delar deras intressen (=gillar sidor, grupper, platser…). 

Det ökar trovärdigheten för POSK och kan påverka deras intresse för POSK och/eller kyrkovalet.  

När man vill agera på Facebook som POSK-sidan klickar man på pilen längst till höger i det översta blå fältet (se bild). 

Då ser man en lista med sidor man hanterar, och kan välja att agera i sidans namn för att publicera, gilla och följa 

När du är aktiv som en sida ser du sidans profilbild och toppbild i stället för din egen. 

  

 

Lägg till fler 

ansvariga och 

anpassa sidan 

 
Klicka på pilen 

för att agera 

som POSK på 

Facebook 
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I mobilen då? 
När sidan väl är igång funkar det att publicera, gilla och dela från mobilen också.  

Här ser det olika ut beroende på om man arbetar i iOS (iPhone), Android eller Windows.  

 

I de flesta appar finns en menyknapp där man får upp  

en lista över grupper och sidor, och kan välja att  

agera som POSK-sidan. På standardappen för Facebook  

i iPhone finns den till exempel längst ned till höger.  

 

Det går också att använda en särskild app, framtagen av Facebook:  

Sidhanteraren. I den finns ytterligare finesser. 

 

Exemplen här nedan är hämtade från Facebooks egen app för iOS/iPhone. 

Dela ett inlägg på Facebook:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Där kan du välja att dela som POSK,  

och att eventuellt kommentera med 

en egen text innan du klickar Skicka. 

Klicka på Dela under inlägget.  

Då får du som är administratör upp  

möjlighet att Dela på en sida. 
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Dela från en webbsida:  

Klicka på symbolen för Facebook-delning.  

I raden över text (i Facebooks egen app) kan du välja att  

Klicka på pilen för att Dela på Facebook på olika sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här väljer du förstås Din sida, och får sedan upp ett liknande fönster som i förra exemplet. 

 


