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Introduktion

Introduktion

I denna manual sammanfattas 6Fs visuella
identitet.

Visuell identitet
6F består av de fem förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Vår
visuella identitet är ett verktyg för att profilera 6F
som ett modernt och starkt fackförbundssamarbete.
Den särskiljer oss och knyter band till våra medlemmar.
I vår visuella identitet ingår logotyp, typografi, en
begränsad färgpalett och bildspråk. Genom att
utnyttja alla delar bygger vi ständigt en starkare
identitet och ett starkare varumärke för 6F.

Vem ska använda manualen?
Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla
som arbetar med kommunikation för 6F. Manualen
är till för att underlätta arbetet med trycksaker och
marknadsföring samt ett stöd för externa byråer,
formgivare och tryckerier.
6F
December 2009
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Logotyp

Logotyp
Logotypen är vår viktigaste identitetsbärare. 6F
känns i första hand igen genom logoptypen. Logotypen består av två delar, bokstavsmärket (6F) och
ordbilden (fackförbund i samverkan). De två delarna
bildar tillsammans logotypen.
Förutom grundversionen, den svarta logotypen på
vit eller röd bakgrund, kan logotypen appliceras vit på
svart eller röd bakgrund.

Enda gången logotypen kan frikopplas från ordbilden
är på mindre ytor, som t.ex. favicon på webbsidans
adressrad.

Det viktigaste grundelement är namnet, som
visualiseras i logotypen.

Positiv version i svart
6F_logotyp_pos.eps

Negativ version i vit
6F_logotyp_neg.eps
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Logotyp
Logotypvariant
Det finns en horisontell variant av grundlogotypen
som används på breda ytor (t ex. kongress bordsfront)
eller små ytor (t ex. penna). Bokstavsmärket 6F har
en proportionellt mindre storlek i denna variant av
logotypen.
Logotypvarianten finns i svart, vit eller i en kombination av vit och svart.

Minsta storlek
Logotypens minsta storlek är 20 mm bred. Minsta
storlek på logotypens horisontella variant är 32,5 mm
bred. Dessa små storlekar används endast i undantagsfall.

Frizon
Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas
så tydligt som möjligt. För att förhindra att andra
grafiska element placeras för nära finns en frizon.
Frizonen definierar det minsta avståndet inom vilket
inga andra element får placeras. Frizonen kan vara
större än angivna mått.
Frizonen baseras på logotypens höjd – 6x och är
minst 2x till alla håll.

1x

2x

fackförbund i samverkan
2x

Positiv version i svart
6F_logotyp_h_pos.eps

6x

20 mm
2x

fackförbund i samverkan
Version i vit och svart
6F_logotyp_h_negpos.eps

fackförbund i samverkan
Negativ version i vit
6F_logotyp_h_neg.eps

fackförbund i samverkan

32,5 mm

2x
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Logotypens placering
För att skapa en enhetlig och tydlig avsändare ska
logotypen alltid placeras på ett givet sätt på trycksaker och skärm.
Logotypen ska placeras i formatets vänstra hörn.
Placeringen baseras på en grid som utgår från
logotypens höjd, 6x. Avståndet till kanten uppåt är
2x och till vänster 3x.

Vår logotyp förekommer oftast tillsammans med de
sex förbunden. Det finns två alternativ för hur de sex
förbunden placeras, i en spalt som linjerar vertikalt
med logotypen eller i en rad bredvid varandra.

1x

Avståndet mellan logotyp och de sex förbunden kan
variera beroende på formatet.
Orden “fackförbund i samverkan” och de sex
förbunden har samma typgrad.
Logotypen och de sex förbunden förstoras eller
förminskas proportionellt med logotypen.

2x
2x

3x
3x

6x

6x

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
Målarna
Seko

logotypen och de fem förbunden linjeras

logotypen och de fem förbunden linjeras
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Färgskala
Färgskalan som används i 6Fs identitet är tydlig,
enkel och skapar en stark igenkänning.
I vår identitet används tre färger:
svart, vit och rödorange samt fyra toningar av
rödorange.

Färgerna i färgskalan är
framtagna för att skapa
styrka och konsekvens
i kommunikationen.

Färgformat
CMYK Står för CYAN, MAGENTA, YELLOW och KEYCOLOR
(svart). CMYK används vid fyrfärgstryck. CMYK-färger beskrivs
med en procentangivelse för varje färg.
PMS Står för Pantone Matching System. PMS-systemet
används för att göra dekorfärgstryck.
svart

vit

RGB Står för standard RÖD, GRÖN och BLÅ. RGB används vid
inläsning av färgbilder eftersom det har en större färgrymd än
CMYK. sRGB används även för att ange de färger en
datorskärm återger. sRGB-färger beskrivs med ett värde från
0–255 för varje färg.
HEX Färger angivna med hex-värden används till exempel för
webbsidor.

100%
PMS
CMYK
RGB
HEX

80% 60% 40% 20%
1665 M
C0 / M75 / Y80 / K0
235 / 92 / 55
#eb5c37
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Typsnitt
Typsnitt för tryck
Vårt trycktypsnitt heter Neo Sans Pro – samma
typsnitt som används i 6Fs logotyp. Det är valt för att
skapa tydlighet och vara lätt att läsa. När alla använder samma typsnitt ger det en samlad bild av 6F.
Neo Sans Pro är en modern så kallad sanserif och
används i rubriker och brödtext. Neo Sans kan
beställas från www.fonts.com

Typsnitten har som
huvudsaklig uppgift att
vara läsbara, men är
också identitetsbyggare.
De delas in i typsnitt för
tryck resp. digitala
tillämpningar.

Tänk på att typsnitt är upphovsrättsligt skyddade.
Underleverantörer och tryckerier måste köpa egna
typsnittslicenser.

Neo Sans Pro Regular
Neo Sans Pro Italic
Neo Sans Pro Medium
Neo Sans Pro Medium
Neo Sans Pro Bold
Neo Sans Pro Bold Italic

Typsnitt för Office
Typsnittet vi använder i vår interna kommunikation
och i digitala mallar heter Arial. Det är ett standardtypsnitt i Microsoft Office-paketet.

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
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Bildspråk
Svartvita bilder som visar de 5 förbunden kontrasterar väl med 6Fs starka och tydliga formspråk.
Bilderna är dokumentära och lyfter fram repektive
fackförbunds verksamhet och själ.

Bildspråket, hur man
använder bilder i kommunikationen, är det sista
grundelementet. En konsekvent bildanvändning
stärker identiteten.

Bildspråk

Kongress
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Alla tillämpningar visas
i förminskad storlek.
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Tillämpningar

Kongress

Byggnads

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko

Byggnads

Elektrikerna

Elektrikerna

Fastighets

Fastighets

Målarna

Målarna

Seko

Seko

Fondvägg

fackförbund i samverkan
Rollups

Bordsfront
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Annons, Presentartiklar

Annons, Presentartiklar
Pangea design

Alla tillämpningar visas
i förminskad storlek.

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

Block

fackförbund i samverkan

Annons

Penna

Paraply
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PowerPoint

PowerPoint
Typsnitt till PowerPoint
presentationer är Arial.
Alla tillämpningar visas
i förminskad storlek.

Att välja framtid
• Tum zzriure coreet

Mål- och
verksamhetsplan
20105
Byggnads
Elektrikerna
Fastighets

• Aliquat veriure
• My nullaor alis
• Odolore delesse

5 förbund i samverkan
Mera fackförening Arial

Målarna
Seko

6F-presentation dec 2009

11 (10)

6F-presentation dec 2009

11 (10)

Prioriterade områden 2010
• Tum zzriure coreet, qui euguer si.
• Aliquat veriure feum autpat.
• My nullaor alis autem vullum.
• Eugait lorting ea facillu ptatumsan.
• Odolore delesse quamet non hendreril.
• Veros etue ming ese diationsed.
• Velese dolenis et veriuscin henismolor irit.

6F-presentation dec 2009

11 (10)
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Pressmeddelande, Pressinbjudan

Pressmeddelande, Pressinbjudan
Typsnitt till pressmeddelande är Arial, till pressinbjudan Neo Sans Pro.
Alla tillämpningar visas
i förminskad storlek.

Pressmeddelande

Pressinbjudan

Pressinbjudan

den 4 december 2009

den 4 december 2009

den 4 december 2009

Fem LO-förbund tecknar avtal om
fördjupad samverkan

Fem LO-förbund tecknar avtal om
fördjupad samverkan

Fem LO-förbund tecknar avtal om
fördjupad samverkan

Starkare fackförbund, ökad närvaro på arbetsplatserna, bättre medlemsservice, löner och anställningsvillkor, är några av målsättningarna med det
fördjupade samarbetet.
– Den fackliga krisen kan inte lösas genom ett trollslag, men det går att ta ett
första steg på vägen. Vi är sex stycken fackförbund som insett att vi behöver
förändra vårt arbetssätt och samarbete, säger de sex förbundsordförandena i
ett gemensamt uttalande.

Sex LO-förbund – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, SEKO och
Transport – med närmare 390 000 medlemmar, kommer den
17 september, på SEKO:s kongress i Stockholm, att teckna ett avtal om ett
fördjupat samarbete mellan förbunden.

Sex LO-förbund – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, SEKO och
Transport – med närmare 390 000 medlemmar, kommer den
17 september, på SEKO:s kongress i Stockholm, att teckna ett avtal om ett
fördjupat samarbete mellan förbunden.

Avtalstecknandet sker på SEKO:s kongress i Folkets Hus i Stockholm,
torsdagen den 17 september, start klockan 09.00. Samtliga sex förbundsordförande kommer att vara på plats och på scenen kommer ett samtal föras om
innehållet i samverkansavtalet, arbetsmarknaden och nästa års avtalsrö-relse.
Samtalet leds av Anna Danielsson, mångårig arbetsmarknadsjournalist på bland
annat Svenska Dagbladet.

Avtalstecknandet sker på SEKO:s kongress i Folkets Hus i Stockholm,
torsdagen den 17 september, start klockan 09.00. Samtliga sex förbundsordförande kommer att vara på plats och på scenen kommer ett samtal föras om
innehållet i samverkansavtalet, arbetsmarknaden och nästa års avtalsrö-relse.
Samtalet leds av Anna Danielsson, mångårig arbetsmarknadsjournalist på bland
annat Svenska Dagbladet.

Representanter från media anmäler sig i SEKOs kongressbyrå i Folkets Hus, före
kl. 09.00 (direkt till vänster utanför kongresshallen). I kongressbyrån
hämtas presskort som ger tillträde till kongresshallen.
För föranmälan, skicka ett mail till erik.sandberg@seko.se

Representanter från media anmäler sig i SEKOs kongressbyrå i Folkets Hus, före
kl. 09.00 (direkt till vänster utanför kongresshallen). I kongressbyrån
hämtas presskort som ger tillträde till kongresshallen.
För föranmälan, skicka ett mail till erik.sandberg@seko.se

Ovanstående kommer även webbsändas på www.seko.se

Ovanstående kommer även webbsändas på www.seko.se

För ytterligare information:
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare Byggnads, 070-591 00 12
Sven Lindberg, kommunikationsansvarig Elektrikerna, 070-630 97 02
PA Hammarström, informationsansvarig Fastighets, 070-256 11 86
Jan Staaf, informationsansvarig Målarna, 070-586 29 09
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Mattias Håkansson, pressansvarig Transport, 010-480 33 03

För ytterligare information:
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare Byggnads, 070-591 00 12
Sven Lindberg, kommunikationsansvarig Elektrikerna, 070-630 97 02
PA Hammarström, informationsansvarig Fastighets, 070-256 11 86
Jan Staaf, informationsansvarig Målarna, 070-586 29 09
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Mattias Håkansson, pressansvarig Transport, 010-480 33 03

Samarbetsavtalet för 6F ska främst syfta till:
• Starkare och slagkraftigare fackförbund för förbättringar av medlemmarnas
löner och anställningsvillkor.
• Att förbunden gemensamt blir en stark kraft i samhällsdebatten som tar
tillbaka den makt över arbetsmarknaden som numer alltför ofta ligger hos
politiker och internationella domstolar.
• Att ge ”mer fackförening för pengarna” och möjlighet till lägre medlemsavgifter.
– Vi vill med detta samarbete aktivt vårda den svenska modellen. Kollektivavtalens roll och funktion ska stärkas, inte försvagas. Det tjänar alla på; företagen, de anställda och samhället i stort, säger de sex förbundsordförandena.
Läs mer på förbundens hemsidor.
För ytterligare information, kontakta:
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare Byggnads, 070-591 00 12
Sven Lindberg, kommunikationsansvarig, Elektrikerna, 070-630 97 02
PA Hammarström, informationsansvarig, Fastighets, 070-256 11 86
Jan Staaf, informationsansvarig Målarna, 070-586 29 09
Jonas Pettersson, kommunikationschef Seko, 070-631 59 49
Mattias Håkansson, pressansvarig Transport, 010-480 33 03

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko
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Folder

Folder, omslag och uppslag
Alla tillämpningar visas
i förminskad storlek.

Fler kan ge dig mer

Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko

5 förbund i samverkan
Mera fackförening

Ut nit enis eum am at lore modit ip etummy nis
Nonsenibh eu feum vulputpate dunt aliquipisl ute veniamcon ut
ea feummy nibh euiscilis aciduis do dipsum diamcon volesequisl
dolenim quisim doloboreet, quipsum dit elit at lamet non venim
zzrit la atismod dignim do euguero consecte facidui psummod
olorem vercinissis augait lut aci bla commolor suscip et aut am,
quis dionsent vent autpat, quipis nonsequatio ea commy nosto
odit, consectet veniam, ver si.
Obortion vulput adit dunt prat. Onsequam, vulla conulla ortions
equisl incidui smolorem dolore tat nonsequ ismodipsusto duisis
magnibh eu feugait, si ero od tetummy nonulputat, commy nulputat praesequip eui blam ing ercip erat velessed tis at. Tatumsan
euisim digniam doloborero core con velenibh ex et pratum iure
tie molorting enim incillute magnim euisciliquat vullaore vel in
eraessi et in henibh ex enim.
Obortion vulput adit dunt prat. Onsequam, vulla conulla ortions
equisl incidui smolorem dolore tat nonsequ ismodipsusto duisis
magnibh eu feugait, si ero od tetummy nonulputat, commy nulputat praesequip eui blam ing ercip erat velessed tis at. Tatumsan
euisim digniam doloborero core con velenibh ex et pratum iure.

Ommodol orerit praesto
consecte venim ilis nos
num velestrud ercincil ut
nulput vero dolore ver ad
dui tat. Ril erostrud tetue
commodigna feugait
dionsecte dolorer cipsum
in vel ex erilit et nostisi.
Dignim do euguero consecte facidui psummod
olorem vercinissis augait
lut aci bla commolor
suscip et aut am, quis
dionsent vent autpat,
quipis nonsequatio ea
commy nosto odit, consectet veniam, ver si.

