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Inledning

Det ska vara enkelt att känna igen det material som kommer från POSK, där-
för har vi en grafisk profil. Det visar på en gemensam linje och att vi är många 
bland olika församlingar och pastorat i landet som hör samman.  
 
POSKs grafisk profil har sett ut på olika sätt genom åren. Sedan 2012 har den 
en tydlig koppling till Svenska kyrkan i de röda och gula färgerna i vår logotyp.

Vår grafiska profil har nu uppdaterats. Det skapar större möjligheter att hålla 
en gemensam profil i det material som tas fram inför kyrkovalet. Vi behåller 
vår logotyp men använder oss av nya typsnitt och kompletterar med ytterligare 
färger. Typsnitten kan numera spridas till de lokala grupperna och stiftsfören-
ingarna.

Denna manual är framtagen för att visa profilen och ge exempel på hur det går 
att arbeta med den. Ett sätt att hjälpa er lokalt att hitta råd och inspiration 
i det arbete ni gör. Den syftar inte till att komma med några pekfingrar och 
säga vad ni inte får göra, även om den innehåller ett och annat exempel som vi 
hoppas slippa se inom POSK!

All information och material kopplat till vår grafiska profil finns på vårt in-
tranät. Där hittar du typsnitten, logotyper och annat som kan vara aktuellt.



Logotyp

POSKs logotyp är vår främsta symbol utåt. Den ska finnas väl synlig vid i stort 
sett all kommunikation som görs. Den visar i dess färger att vi har en stark 
koppling till Svenska kyrkan och den logotypen och berättar precis vad vi är, 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. 

Logotypen är röd, gul och svart och används i de allra flesta fall på en vit  
botten. Storleken på logotypen kan variera efter vad som är lämpligt där den 
används. Tänk på att inte göra den så liten att den knappt syns. Placera den 
på ett bra och lämpligt ställe i det material där den används. Håll ett lagom 
avstånd till kanter och se till att det finns en frizon runt logotypen till annat 
innehåll. 

Olika grafiska rutor kan användas för att använda logotypen på en färgad  
bakgrund eller en bild. Se exempel på detta på denna manuals framsida eller 
här intill.

Logotypen får användas av POSK och dess lokala grupper och stiftsföreningar. 
Oavsett om den lokala gruppen ställer upp under namnet POSK på valsedeln 
eller är en obunden lokal nomineringsgrupp som är ansluten till POSK. 

Den förändring som har gjorts med logotypen är att den vita bakgrund som 
tidigare fanns i korset i O:et har tagits bort.

POSKs logotyp

Exempel
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POSKs logotyp med lokalt namn

Lokal logotyp
POSKs logotyp får användas av alla anslutna grupper utan något särskilt lokalt 
namn som avsändare. För den grupp som önskar går det att få en logotyp med 
ett lokalt namn. Då står ert namn, tillexempel Linköpings stift, Sollentuna 
eller Umeå, över själva POSK som exemplet här nedan. 

Önskar din grupp en sådan logotyp tar du kontakt med POSKs informatör.

Versioner
Förutom logotypen i standardutförande finns också fyra andra versioner. Dessa 
versioner är framtagna för att kunna användas vid grafisk produktion eller på 
material där det finns begränsningar som gör att den vanliga logotypen inte 
passar. Versionerna används endast i undantagsfall. 

En version är gul och röd, men den svarta texten har bytts ut mot en vit text. 
Det finns en svart och en vit version som passar bra att använda på material 
som kanske bara kan skrivas ut i svartvitt eller liknande. Det finns också en 
helt röd version som framförallt används på material som tas fram som exem-
pel gula pennor eller liknande. 

Versioner av POSKs logotyp
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Färger

POSKs huvudfärger är den gula och röda färgen som har grunden i vår logo-
typ. Det är dessa som är de som ska synas och vara tydliga på det material som 
tas fram. Den gula färgen har fått en mer framträdande roll än tidigare och kan 
med fördel användas till bakgrunder eller grafiska element. 

Utöver detta har tre nya färger tagits fram som går att använda för att bredda 
den grafiska formgivningen och förstärka budskapet. En grå, en blå och en 
grön färg. De kan tillexempel användas till bottenplattor för text eller liknan-
de.

De typsnitt som används är i de flesta fall svarta. Med fördel kan rubriker vara 
röda när de används på en gul eller vit botten. 

Varmgrå
CMYK: 3/3/7/7 

RGB: 237/234/228 
HEX: #ECEAE4

Ängsgrön
CMYK: 65/25/100/0 

RGB: 105/142/20 
HEX: #698E14

Midnattsblå
CMYK: 92/62/51/46 

RGB: 24/61/73 
HEX: #183C49

Solgul
CMYK: 0/20/100/0 

RGB: 255/210/0 
HEX: #FFCC00

Rubinröd
CMYK:0/100/100/5 

RGB: 205/0/20 
HEX: #DB0812
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Typsnitt

POSK använder sig av tre stycken typsnitt Lato, Cormorant Garamond och  
Shadows Into Light Two. Dessa typsnitt kommer från Google och går att ladda 
ner för att använda på olika enheter och är fria att använda.

Lato används till rubriker och kortare texter. Det är också detta typsnitt som  
används på posk.se. Cormorant Garamond används till löpande texter.  
Shadows Into Light Two används för att grafiskt kunna belysa texter, lägga till 
ett extra budskap eller lätta upp formgivningen. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

Lato

Cormorant Garamond

Shadows Into Light Two

Valvinst !
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Lato

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

.,!?1234567890

Hairline

Light

Regular

Italic

Bold

Black
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Cormorant Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

Light

Regular

Medium

Italic

SemiBold

Bold
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Shadows Into Light Two

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
.,!?1234567890

Regular

KYRKANS 
MÅNGFALD ÄR 
EN RIKEDOM

Exempel

Exempel



Exempel

På de flesta sätt är denna manual ett exempel på hur det går att använda den 
grafiska profilen. Här följer ytterligare några exempel som kan vara till stöd 
när material ska arbetas fram i er grupp. 

Det finns ganska stora möjligheter att använda den grafiska profilen på ett 
varierat sätt men ändå få samma enhetliga utseende. Gula rutor kan användas 
för att göra en sida mer tilltalande. I våra exempel har den rutan en vinkel på 
45 grader.
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Vi har hjärtat 
i kyrkan 

POSK kämpar för en kyrka som är fri från partipolitik som istället bygger på tro och engagemang. 
–Det handlar om att bygga relationer, att bygga församling och kyrka tillsammans,  
säger Amanda Carlshamre, ordförande för POSK.

Varför är du engagerad i POSK?

LARS-GUNNAR FRISK 
Som gudstjänstdeltagare och ideellt engagerad 

i Svenska kyrkan – i kyrkkaffegrupp och inter-

nationellt arbete – vill jag också påverka, som 

förtroendevald, hur kyrkan ska utvecklas. Jag är 

politiskt intresserad och engagerad, men för mig 

är det en kvarleva från det förgångna när seku-

lära partier vill lägga sig i hur kyrkan ska styras.  

ORDFÖRANDE POSK I LULEÅ STIFT

Kontakt: lg@posk.se

KIM SANFRIDSSON 
Som präst vet jag hur viktig uppgift de 
förtroendevalda i Svenska kyrkan har. För 
mig blir det viktigt att visa att jag inte är 
partibunden till de vanliga partierna. För 
att vi tillsammans ska fatta kloka beslut är 
det viktigt med en blandning av människor 
med olika kompetenser och erfarenheter.   
ORDFÖRANDE POSK I KARLSTADS STIFT

Kontakt: kim.sanfridsson@posk.se

Det är oktober 2018. Amanda Carlshamre 
är ny på stockholmsbänken vid kyrkomötet. 
Hon har skrivit sin första motion till kyrko- 
mötet och som nyvald ledamot för POSK 
väntar hon på att den ska tas upp till diskus-
sion. En stund senare står hon i talarstolen 
och argumenterar för att kyrkomötet bör 
använda konsensus-metoden istället för den 
parlamentariska metoden med enbart bifall 
eller avslag.

– Vi fick en uppfriskande debatt! De andra 
nomineringsgrupperna ifrågasätter ju detta 
starkt. Det är inte så det fungerar inom poli-
tiken och inom Sveriges riksdag. 

Hon skrattar när hon återberättar histo-
rien om sin första motion, men medger att 
hon skulle kunna skriva samma motion en 
gång till. 

– Den demokratiska processen inom 
Svenska kyrkan måste på sikt förändras, och 
då måste vi fundera på alla aspekter - även 
hur vi fattar beslut. POSK är flitiga på att 
skriva motioner och ge sig in i debatten om 
både former och innehåll, säger Amanda.

Hon sitter i cafésoffan på Enskilda högsko-
lan i Bromma (tidigare Teologiska högskolan, 
reds.anm). Här får hon vara i en lärande miljö 
med andra studerande och förkovra sig i litte-
raturen. Amanda har ett fullspäckat schema 
dag som kväll. 

Sedan våren 2019 är hon ordförande för 
POSK. Dessutom arbetar hon som konsulent på 
Sveriges kristna råd. Men det är studierna till 
diakon som upptar det mesta av hennes tid.

– Jag brinner för kyrkan och vill se en 
förändring av systemet, det är självklart för 
mig att engagera mig, säger hon. 

I HELGEN SOM gick hade POSK sitt årsmöte 
och beslutade om det nya programmet. 

– Vi har en god vision i POSK där vi 
bland annat formulerat att vi vill att Svenska 
kyrkan är en brobryggare mellan olika 
kyrkor i Sverige och ute i världen. Kyrkor 
rymmer olika traditioner och vi vill främja 
det. Vi har en gedigen kunskap inom POSK 
om ekumenik och kyrkosyn. Tittar vi ut i 
världen är Sverige unika med ett system där 
kyrkan styrs av partipolitiska grupper. Det 
framstår som märkligt. Vi är ju trots allt en 
trosgemenskap och förenas inte genom våra 
åsikter, säger Amanda.

DET GÖR ATT alla inom POSK inte alltid 
tycker lika i alla frågor vilket nominerings-
gruppen ofta får kritik för. 

– Vi respekterar varandra inom POSK 
och att vi kan tycka olika. Vi har en bredd 
inom gruppen från olika perspektiv och 
erfarenheter och då tycker man olika ibland. 
Det är inget problem utan berikande. Vår 
vision och vårt program ligger till grund för 
POSKs frågor. Till skillnad från en del andra 
grupper där alla ofta röstar likadant, så gör vi 
sällan det. Vi representerar många åsikter och 
församlingar - och den mångfalden påverkar 
givetvis hur vi röstar, säger Amanda. 

GRUNDBULTEN i POSK är en kyrka som 
är fri från partipolitik med mångfald och 
respekt i fokus.

– Vi vill ha en kyrka med Kristus i cen-
trum. Vi har idag ett kyrkovalssystem med 
partilinjer som medför att det blir politik 
av vår gemenskap och som dessutom kostar 
miljoner kronor att genomföra. Vi vill se en 
förenklad modell som bättre stämmer över-
ens med vår bekännelse och lära, fortsätter 
Amanda. 

Precis liksom andra grenar inom kyrkan 
behövs fler krafter till POSK. 

– Är du engagerad i kyrkan så välkomnar 
vi dig att ta steget vidare och bli förtroende-
vald. Det är fint att få dela ansvaret för vår 
kyrka, och vi rustar och utbildar gärna den 
som vill ställa upp men känner sig osäker. 
Ditt engagemang för kyrkan är värdefullt, 
säger Amanda.

POSK ÄR DEN näst största nominerings- 
gruppen i kyrkomötet och finns represente-
rade i många församlingar ute i landet. 

– POSKare är engagerade församlingsbor 
som är synliga i kyrkorummet på gudstjäns-
ter och i verksamheter, vilket gör att vi är 
med och beslutar om den kyrka vi verkar i. 
Att vi vill bryta partipolitiseringen gör att 
många väljer att lägga sin röst på oss, efter-
som vi så tydligt talar om att vi är en trosge-
menskap snarare än en åsiktsgemenskap. Det 
handlar om relationer, att bygga församling 
och kyrka tillsammans. Det finns en klokskap 
och en stor kärlek till kyrkan inom gruppen 
och vi väljer POSK för vår tro och inte vår 
åsikt, avslutar Amanda. 

»Är du engagerad i kyrkan så 
välkomnar vi dig att ta steget 
vidare och bli förtroendevald. 
Ditt engagemang för kyrkan 

är värdefullt.« 

TEXT OCH FOTO: Emelie Simmons

P
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

Bli en POSK-grupp!
Det är hög tid att stärka den obundna rörelsen och att bryta den 
partipolitiska dominansen i Svenska kyrkans styrande organ.

Den partipolitiskt obundna rörelsen i kyrkopolitiken växer. I kyrkovalet 2021 är 
det dags att ta ett rejält kliv framåt och POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska 
kyrkan, vill bredda förankringen i hela landet. Vi inbjuder nu obundna lokala 
grupper att ansluta sig till riksorganisationen POSK och respektive stiftsförening.

Läs mer på

www.posk.se

Ni får
– möjlighet att påverka beslut på stiftsnivå och nationell nivå
– tillgång till rådgivning, tips, information och utbildningstillfällen
– möjlighet till besök av POSKs informatör för stöd och inspiration 
– tillgång till hjälp att sköta er ekonomihantering. 
– egen lättanvänd webbsida på posk.se  

Ni blir
– en del av en större gemenskap av engagerade förtroendevalda
– inbjudna till årliga kyrkodagar för kunskap och inspiration

... och mycket mer. 

Varmt välkomna att vara 
med i POSK-gemenskapen!

Flygblad ny grupp
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KOMMUNIKATIONSPLAN 

19 september 2021 är det kyrkoval. POSK vill då stå som valets stora vinnare genom att ett 
ordentligt steg är taget till att bryta partipolitiseringen av Svenska kyrkan. Vi uppnår detta 
genom en tydlig och aktiv kommunikation om vad det är vi vill uppnå med Svenska kyrkan. 

Vision och program 
POSK har ett omfattande program och en vision för Svenska kyrkan. Detta kommer att beslutas om 
vid årsmötet den 5 september 2020. Programmet kommer att !nnas tillgängligt på hemsidan att läsa 
och skriva ut. Det kommer också att !nnas i en tryckt version som framförallt riktar sig till lokala 
företrädare och som ett stöd när kandidater rekryteras. 

Kortprogram 
E"er att ett nytt program är antaget behöver en kortare mer populärversion !nnas tillgänglig som 
kortfattat beskriver vad POSK särskilt fokuserar på i valarbetet. Där behöver valfrågorna tydligt 
framgå och andra frågor som vi lätt får gehör för hos väljarna. Kortprogrammet kan !nnas i $era 
versioner där möjlighet !nns till lokala varianter och omfatta ett A4 blad. Kortprogrammet ska också 
översättas till $era olika språk så att det görs tillgängligt för så många som möjligt.  

Mall lokala program 
För att underlätta för grupper att ta fram egna lokala program kommer en mall att arbetas fram som 
de lokala grupperna kan använda för att skapa en egen valbroschyr.  

Småskrifter 
POSK styrelse arbetar med att ta fram $era olika småskri"er. Olika typer av texter som ly"er frågor 
som är viktiga för POSK. Detta är ett sätt att lite utförligare kunna beskriva frågorna för den 
intresserade än vad som är möjligt att göra i ett program. Det behöver !nnas en småskri" kopplad till 
var och en av de olika valfrågorna. Småskri"erna !nns tillgängliga på hemsidan att läsa eller skriva ut 
och kommer att tryckas i mindre upplagor att dela ut e"er förfrågan eller i samband med 
kommunikation på riksnivå. 

Valtidningar 
Inför kyrkovalet planeras två stycken tidningar som ska informera och berätta mer om POSK. Den ena 
i ett mindre format ett år före valet och den andra i samband med kyrkovalet.  

Tidning nr 1 
Denna tidning ska inspirera och fokusera på att berätta om POSK och visa att det är kul att ha ett 
uppdrag som förtroendevald och underlätta rekrytering av nya grupper och kandidater. Den omfattar 8 
A4 sidor och bladas in i Kyrkans Tidning och delas ut den 8 oktober 2020. En överupplaga levereras till 
sti"sföreningarna att använda i sitt arbete fram till sommaren 2021. Det material som tas fram till 
tidningen används också på hemsida och i sociala medier. 

Tidning nr 2 
Denna tidning berättar om POSK och vad vi vill uppnå i Svenska kyrkan. Den ly"er särskilt 
valfrågorna och berättar hur det går till att rösta i kyrkovalet. Den omfattar 16 sidor i liknande format 

Så här vinner vi kyr
kovalet!

Dokument

2020-10-25

Sida 1

Manual POSKs 
medlemsystem

Förstasida till dokument
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Gör inte såhär!

Mycket går att variera och anpassa men det finns ändå några grundläggande 
saker som vi hoppas slippa se inom POSK. Framförallt hänger detta ihop med 
vår logotyp och hur den används. Om vi håller oss undan från detta så kommer 
genast allt vi gör att framstå som mer proffesionellt. 

Ändra inte proprotionerna på logotypen. Tryck inte ihop den eller dra ut den så 
att den ändrar sin naturliga disposition. 

Placera inte logotypen med bara en vit bakgrund mitt på en bild utan låt den 
isåfall hänga ihop med en större bakgrund från kanten som exemplen på sidan 3. 
Använd inte logotypen på färgade bakgrunder där den inte framgår i sin helhet 
utan att först lägga dit en vit bottenplatta. 

Förändra inte proportionerna

Placera inte logotypen fult och otydligt

X
X

X
X


