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Policy för användning av sociala medier inom Frimodig Kyrka i Linköpings stift 
 

 

1. Bakgrund: Frimodig Kyrka är en nomineringsgrupp i den folkvalda representationen i 

Svenska Kyrkans dubbla ansvarslinje, där den andra ansvarslinjen teoretiskt sett utgörs av 

ämbetsbärare. Nomineringsgruppen vill vara ett frimodigt alternativ som förespråkar kristen 

tro sådan den uppfattas i urkyrkans symbola och svenska kyrkans bekännelseskrifter.  

 

2. Målsättning och strategi: Inlägg på sociala medier kan med fördel användas för att 

sprida information och skapa engagemang i den redan befintliga basen. Det antas också 

kunna bidra till att utomstående får en inblick i representationen och väcka intresse för 

engagemang.  

 

3. Formen för inlägg  

 

● Riktad annonsering på Facebook kan ge varierande utslag från några promille till 

några procent av användarna som trycker på och läser innehållet i annonsen. 

Arbetsbördan borde stå i proportion till hur många som förväntas läsa och uppskatta 

innehållet. Innehållet måste konkurrera med marknadskrafter och hela det spektrum 

på sociala medier som i högre grad tilltalar den mänskliga naturen.  

● Frimodig Kyrka kan bidra med innehåll som är unikt såtillvida att man kan dela 

innehåll direkt från möten med fullmäktige eller dylikt. Frimodig Kyrka kan dela 

andliga reflektioner som tilltalar den andliga efterfrågan. Om ökad räckvidd och 

respons önskas kan man använda fantasieggande, provocerande, humoristiska 

stilfigurer. Således kan arbetsbördan göras rimlig i förhållande till räckvidden och 

responsen på innehållet.  
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4. Uppdatering från sammankomst med representanter / styrelse 

 

● Ett eller några fotografier som föreställer platsen för kyrkopolitisk sammankomst 

● Beskrivning av vad fotografiet föreställer 

● Frimodig Kyrkas / Representantens hållning, åsikt, reflektion 

 

Exempel:  

 

 
“På plats i stiftsfullmäktige. Biskop Martin talar om vikten att värna miljön. Vi saknade i 

anförandet insikten om att hjärtat är det som framför allt skall odlas och bevaras i skapelsen, 

eftersom livet utgår från hjärtat. Frimodig kyrka ställde frågan om vad “Gudsrikesvisionen” 

betydde något men fick inget tydligt svar. Låt oss försöka påminna varandra och uppmuntra 

varandra att komma till Herren Jesus så att han fick bevara våra hjärtan under det att vi tar 

oss an politiska eller globala utmaningar.”   

 

5. Uppdatering med andliga betraktelser / uppbyggligt material  

 

● Arbetsbördan bakom en sådan betraktelse borde stå i proportion till den förväntade 

räckvidden och faktiska läsningen.  

● Formen för uppdateringen bör ta hänsyn till de förutsättningar som finns, den 

oerhörda mängd information som redan finns i flödet på sociala medier.  

● Det kanske emellertid finns potential att möta den efterfrågan som finns av andligt 

innehåll. Således kan följande metoder användas: 

○ Länka Bönebrevet som kommer varannan vecka på mail via länk på Lunds 

stifts FB hemsida. 

○ Se om det finns en länk till FK riks FB. 

○ Länka även veckans betraktelse av Leonard på Lunds stifts FB hemsida.  

○ Kan vi länka in söndagens texter varje lördag? Bibelvisa, Karin Braaf har 

psalmer till varje söndag. 

○ Fundera på vad vi skall länka upp på FK riks hemsida, vad kan passa?  

 

6. Ansvarsfördelning 

 

Förslagsvis är representanten som deltar i den kyrkopolitiska sammankomsten ansvarig för 

att bidra med bild, beskrivning och kort reflektion. Detta kan eventuellt vidarebefodras till den 

som är utsedd till ansvarig för Facebooksidan. Den som gör inlägg på sidan representerar 

alltid Frimodig Kyrka och således ska inläggen stämma överens med grundval och principer.  


