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Att synas är stort
– att synas rätt  
är störrre
FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi 
inte, så finns vi inte – så enkelt är det. Men lika vik-
tigt som att synas, är det att synas på ”rätt” sätt. Ut-
seendet betyder oerhört mycket när vi marknadsför 
oss och informerar om FTF. Ser det genomtänkt 
ut, bidrar det till bilden av ett professionellt fack.

Den här handboken är tänkt som stöd och hjälp 
för alla som på något sätt jobbar med att föra fram 
FTFs budskap. Den är uppdelad i två delar: en co-
pyplattform med tilltal, skrivregler och FTFs bud-
skap samt en guide till FTFs grafiska profil.

Syftet är att de ska fungera som arbetsredskap 
och ett verktyg som höjer kvaliteten i det dagliga 
arbetet. 

Lycka till i ert arbete med ett synligt FTF! 

Anna Forslin
Ansvarig för FTFs grafiska profil

VI HJÄLPER ER!
Hör gärna av dig till FTFs kommunikationsavdel-
ning när ni ska ta fram eget lokalt material. Vi 
hjälper er mer än gärna med goda råd och tips 
om hur vi bäst kommunicerar FTF. 

Vill ni ha hjälp, råd och idéer, kontaktar ni 
Anna Forslin, anna.forslin@ftf.org.se, telefon 08-
791 17 33) eller Lotta Linderson,  
lotta.linderson@ftf.org.se, telefon 08-791 17 31.
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FTFs budskap
För att nå ut med FTFs budskap på bästa möjliga sätt behöver vi 
en gemensam ram för hur vi pratar om oss själva . Budskapet blir 
tydligare om vi är många som beskriver FTF på samma sätt .

För att vara med i FTF ska man jobba i försäk-
ringsbranschen. Det är egentligen det enda som 
krävs. Sen spelar det ingen roll om man bara läst 
på gymnasiet eller har en jur kand, om man arbetar 
i kundservice eller är vd. Alla kan vara med. Det 
är också ett av våra allra viktigaste budskap! Det 
brukar vi formulera så här:

Arbetar du i försäkringsbranschen är det FTF du 
ska vara med i, oavsett vad du jobbar med eller 
vilken utbildning du har .  Det är helt enkelt lite 
smartare . Vi är specialiserade på branschen och 
våra avtal hör till de allra starkaste .

LITE SMARTARE
Lite smartare – det är FTFs devis. Ordet smart 
återkommer i olika meningar och uttryck:
”Ett lite smartare fack”
”Smartare med avtal”
”Det är lite smartare att vara med i FTF”

Varför det är lite smartare att vara med i FTF?
Jo, därför att:
DVi är specialiserade på försäkringsbranschen och 

kan villkoren som gäller där .
DDet är smartare att vara med i samma fack som 

dina kollegor, än att vara med i samma fack som de 
gamla studiekompisarna – då kan vi företräda dig på 
på din arbetsplats .
DVi finns där du finns – på arbetsplatsen . 
DAtt tillhöra det största facket i branschen ger styrka .

FTFs VISION
Ett företags eller en organisations vision uttrycker  
idealbilden för hur man vill vara i framtiden. Visio-

nen är en ledstjärna för hur man ska arbeta och vad 
man vill uppnå med sitt arbete. Den ska vara enkelt 
beskriven och enkel för alla att förstå. Så här lyder 
FTFs vision:

FTF är det självklara valet för alla anställda inom 
försäkringsbranschen . FTF står för trygghet, utveck-
ling och arbetsglädje . FTF är en kunnig rådgivare 
som kan allt om jobben inom försäkringsbranschen . 
FTF är det helt dominerande förbundet i branschen .

Kortversionen av visionen lyder:
FTF är din partner i arbetslivet . FTF ger dig trygg-
het, utveckling och arbetsglädje .

FTF – facket för försäkring och finans

Precis så skriver vi vårt namn . Det består av 
förbundsnamnet (FTF) och en tagline (facket 
för försäkring och finans) . Förkortningen FTF 
används i dagligt tal och i löpande text . Första 
gången som FTF står i en text skrivs både namn 
och tagline ut, sedan räcker det med FTF .

t
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Kort och tydligt
Vår copyplattform är en utgångspunkt för hur du skriver i  
e-post, på webben, på affischer, i inbjudningar och brev – kort 
sagt i alla sammanhang som har med FTF att göra .

FTF-språket ska kännas just nu och självklart 
för dem vi allra helst vill prata med; våra medlem-
mar, före detta medlemmar och de som aldrig 
varit med i facket.

VAd bETydER SPRåKET FöR budSKAPET?
Det kan vara helt rätt tänkt, men när tanken väl ska 
uttryckas når budskapet inte fram. För att orden är 
fel. Därför måste vi vara noggranna med vilka ord vi 
använder när vi pratar och skriver om FTF. För det 
är med orden vi når ut. 

Tänk positivt! I stället för att säga att FTF är emot 
låga löner är det trevligare att säga att FTF är för 
höga löner. När du är för någonting är det naturligt 
att både tänka och skriva positivt. Med en positiv 
ton i språket får du fler att lyssna på budskapet.

SKRIV TILL EN MÄNNISKA
Skriv ”från människa till människa”, inte ”från mak-
ten till folket”. Då får du fler att lyssna till dig. 

Ett knep är att tänka att du skriver till en enda 
människa och inte tusentals. Vi är ju gärna mer per-
sonliga när vi skriver till en bestämd person än när 
vi skriver till vilken som helst. Sträva efter att läsaren 
ska känna sig som huvudperson i texten du skriver, 
att den är riktad till just honom eller henne. Skriv 
för att beröra, inte för att i första hand informera.

Det kan vara svårt att skriva om medlemmar och 
få det att kännas personligt. Knepet är att du riktar 
dig till en människa. Så här till exempel:
DDu som är medlem
DFör dig som är medlem 

SKRIV SOM EN PERSONLIg TRÄNARE
FTF arbetar för att medlemmarna ska få ett bättre 
liv, både på jobbet och hemma. Så kallad karriär-
coachning är något som fler och fler är nyfikna på 
och vill testa. Då känns det också självklart att FTF 
ska skriva som en personlig tränare. Peppa och 
uppmuntra dem som läser! Det går att skriva posi-
tivt och peppande till alla. 

SKRIV KORTKORT
De flesta annons- och webbtexter är korta just för 
att det är lätt att läsa och förstå en kort text. Tänk 
efter vad det är du vill säga med din text och välj ett 

budskap. Dela upp långa meningar i flera. Att tving-
as skriva kort hjälper dig att vara tydlig och få fram 
det där som du vill att folk ska förstå. Jämför med 
en artikel i en dagstidning. En nyhetsartikel sam-
manfattas i ingressen och är ungefär tre meningar 
lång. När man läst den, ska man veta vad hela arti-
keln handlar om.

KRåNgLA INTE TILL dET
Det ska vara enkelt att förstå vad FTF menar, så 
krångla inte till det. FTF, som så många andra or-
ganisationer, drabbas då och då av så kallad kansli-
svenska. Då är meningarna långa och krångliga, 
med besvärliga ord. Det kan vara ord som de flesta 
i organisationen förstår men som är obegripliga 
för en utomstående. Använd inte interna begrepp, 
utan förklara i stället vad du menar. 

Några exempel på hur du förenklar språket finns 
på nästa sida.

NågRA ORd På VÄgEN

Om du är van att skriva på ett visst sätt kan det 
vara svårt att ändra på det . Men det är bara att 
kämpa på! Läs texten en gång till och sen en 
gång till igen . Stäm av hur den känns:
D Är den positiv?
D Känns den skriven för mig?
D Känner jag att FTF bryr sig om mig när jag 

läser texten?
D Förstår jag vad som menas? 
D Innehåller den krångliga och byråkratiska ord 

som borde bytas ut?
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I STÄLLET FöR SKRIV
arbetsgivare    chefen

arbetslös   vara mellan jobb

arbetsmarknadspolitik jobbpolitik 

avtalsreglerat något som fack och företag kommit överens om

berättigad ha rätt till

centralt det viktigaste i människors liv

ensamstående vara singel

fackförbund facket

förvärsarbete jobba

försörja sig jobba och ha råd att leva

generell det som gäller för alla

hemarbete disk, tvätt och städning

individer människor

kollektivavtal FTF-avtal

kompetensutveckling utvecklas i arbetet

likabehandling bli behandlad lika

medlemmar FTFare

medlemsrekrytering värva nya medlemmar, bli fler FTFare

merparten den större delen av 

nuläge just nu

oense är inte överens

omfattas av gäller för dig

otrygg känner sig inte trygg

personal de (vi) som är anställda/medarbetare

prolongera förlänga

reglera göra upp om 

samordna anpassa/planera/komma överens om

sysselsättning/arbetstillfällen jobb

tidsbrist tiden räcker inte till

utbrändhet gå in i väggen

vantrivsel trivs inte på jobbet

verka för arbeta för

yrkesverksamma de som jobbar

övertid jobba över

Skriv enklare
Som så många andra organisationer drabbas FTF ibland av kansli-
svenska . Men bara för att det handlar om facket behöver spåket 
inte vara tillkrånglat – tvärtom! 

Ett ord som barnafödande kan uppfattas som 
ganska kliniskt och långt ifrån att skriva ”från män-
niska till människa”. Skriv i stället om att föda barn. 
Enkelt och mycket trevligare att läsa! 

Det finns många ord som tjänar på att bytas ut. 
Här är några exempel. Fundera gärna på fler ord 
och uttryck som kan göras mänskligare, enklare 
och rakare.
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Några skrivregler
För skrivet språk behövs vissa regler . Med dem blir det lättare 
att läsa – och att begripa vad som står . Och den som skriver 
behöver inte fundera ut lösningar utan kan ägna sig åt det  
väsentliga: att uttrycka sina tankar .

TILLTAL
Skriv
ska – inte skall

du – inte DU eller Du

vi – inte VI eller Vi

ni – inte NI eller Ni

gENETIV-S
Genetiv-s skrivs alltid utan kolon. Skriv alltså FTFs, 
inte FTF:s.

EN MENINg FåR böRJA MEd OcH
Det är inte längre fel att börja en mening med ”och” 
eller ”men”.

FöRKORTNINgAR
Förkortningar stoppar upp läsandet och gör texten 
svårläst. Undvik förkortningar så långt det går. Att 
använda förkortningar på en affisch – till exempel 
kl 19 i stället för klockan 19 – går bra. Men i en 
längre text (e-post, brev eller liknande) skrivs hela 
orden ut. I stället för dvs. eller t. ex. – skriv det vill 
säga och till exempel. Det ser mycket snyggare och 
flyter bättre i en text. 

Okej är ett annat ord som är snyggast att skriva ut. 
Likaså procent – inte %.

Många ord som vi i dag anvnder är egentligen 
förkortningar. De förkortningarna skrivs med små 
bokstäver. Några exempel är tv, cd, vd, cv och it.

Förkortningar med namnfunktion skrivs med 
stora bokstäver: EU (Europeiska unionen), FN 
(Förenta nationerna), UNI (Union network inter-
national), NFU (Nordiska finansanställdas union).

NAMN
Namn på centrala myndigheter/organ som är 
landsövergripande skrivs med stor bokstav: Finans-
inspektionen, Högsta domstolen, Arbetsmiljöver-
ket.

Namn på myndigheter/organ som det finns flera 
av i landet skrivs med liten bokstav: a-kassan, läns-
styrelsen, arbetsförmedlingen, kommunen.

TANKSTREcK OcH bINdESTREcK
Det finns två sorts streck, tankstreck och binde-
streck. Tankstreck är längre än bindestreck.

Tankstreck –
Tankstreck används vid paus, tillägg, inskott, repli-
ker, mellan siffror och ortsnamn.
Jag trodde att det skulle sluta i kaos och inte som det 
gjorde – med succé .

Medlemmar – aktiva och passiva – är vår främsta 
målgrupp .

– Jag blev verkligen tagen på sängen, säger Nisse Pers-
son .

Vi har öppet klockan 9–12 alla dagar .

Kommando för tanstreck är ctrl + numeriskt 
minus.

bindestreck -
Bindestreck används vid avstavning, sammansätt-
ning, dubbelnamn, underförstådd orddel:
Sön- och helgdagar

Mora-Nisse

Anti-demokratisk

50-årsjubileum

SKRIV På SVENSKA
Flera engelska ord har blivit försvenskade på senare 
år: e-post i stället för e-mail, sajt i stället för site och 
stajlist i stället för stylist. Använd de svenska orden!
Det går också bra att skriva om engelska begrepp 
med svenska ord. I stället för ”win-win-situation”, 
skriv ”vinn-vinn-situation”.

EN SPRåKLIg guLdgRuVA
Det här är bara ett litet, litet urval av de skriv-
regler som finns i det svenska språket . FTFs 
skrivregler följer Språkrådets skrivregler . Språk-
rådets webbplats www.sprakradet.se 
är en riktig guldgruva för den som är det minsta 
språkintresserad . Där går det att få svar på de 
flesta språkfrågor . Mycket användbar är funktio-
nen Frågelådan . Finns inte svaret där, går det att 
e-posta frågor till nämnden .
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Vi består av många lokala klubbar och före-
ningar, som alla tillsammans utgör facket FTF. Men 
vi vill att alla ska kunna känna igen FTF, oavsett var 
man befinner sig. Genom att konsekvent använda 
den grafiska profilen, blir det lätt att se att det är 
FTF som är avsändaren. 

Den grafiska profilen stärker FTFs identitet och 
varumärke.

Internt är den grafiska profilen viktig för att stär-
ka samhörigheten mellan alla medlemmar och för-
troendevalda, över bolagsgränserna.

Allt material som tas fram – både lokalt och cen-
tralt – och som har FTF som avsändare, ska följa 
den grafiska profilen. Det gäller såväl trycksaker 
från kansliet, som lokalt tillverkade affischer. Det 
betyder att det inte är fritt fram att välja till exem-
pel typsnitt, färger och bilder när du gör eget FTF-
material.

Vår grafiska profil
Grafisk formgivning är ofta en fråga om tycke och smak . Men en 
grafisk profil är att betrakta som en affärsstrategi . Den grafiska 
profilen är FTFs ”ansikte” utåt och det yttre kännetecknet på 
våra aktiviteter . 

TVå IdENTITETER

Ibland kan det vara svårt med identiteten – vem 
representear du? Bolaget som du jobbar på 
eller FTF? Det är lätt hänt att använda arbets-
givarens grafiska profil (till exemepl typsnitt och  
färger) . Men tänk på att när du representerar 
FTF eller gör något i FTFs namn, är det FTF du 
ska kommunicera . Då ska det se ut som FTF .
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Logotypen
En logotyp är kännetecknet för ett företag eller en organisation . 
Logotypens viktigaste funktion är att det snabbt ska gå att känna 
igen avsändaren . Därför ”mixtrar” man aldrig med en logotyp . 

Så HÄR ANVÄNdS LOgOTyPEN

FTFs logotyp består av två delar: en symboldel 
(”boomerangerna”) och en bokstavsdel. Symboler-
na och bokstäverna ska alltid sitta ihop.

Logotyp på färgad bakgrund eller bild
På färgad bakgrund eller en bild, används en logo-
typ med en tunn vit kontur.

Logotypen i färg

Svartvit logotyp
När logotypen trycks i svartvitt, är den helt svart.

Logotypen i färg och med tagline
Läs mer om vår tagline på sidan 7.

Logotypen med FTFs engelska namn

  

CMYK 100,0, 5, 5
RGB 45, 171, 187
PMS 639
NCS S3560-R80B

CMYK 100, 66, 0, 2
RGB 26, 61, 143
PMS 286
NCS S1565-B

FTFs logotyp består av två blå färger . De här färgerna 
använder vi aldrig till något annat än logotypen .
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Så HÄR VILL LOgOTyPEN INTE bLI bEHANdLAd

Spegelvänd . Ändrade färger .

Symbolerna separerade 
från bokstäverna .

Bokstäverna separerade 
från symbolerna .

Snedställd eller vertikalOproportionerligt skalad .

Man trixar aldrig med en logotyp. Till exempel 
får bokstäverna inte användas utan symbolerna,  
eller tvärtom. 

FTF är en förkortning av Försäkringstjänsteman-
naförbundet . Fast så heter vi inte längre, utan 
bara FTF .  Vi heter med andra ord vår förkortning . 
Men bokstäverna FTF säger inte så mycket, utan 
kräver ett förtydligande . Det görs med vår tagline, 
”facket för försäkring och finans” . 

FTF – facket för försäkring och finans . Så heter 
vi . Då uttrycker vi klart vad FTF står för . I vanlig 
brödtext (löpande text) räcker det med att skriva 
FTF . Men i dokument, brev med mera, används 
alltid logotypen tillsammans med vår tagline . 

FöRSÄKRINgSTJÄNSTEMANNAFöRbuNdET FINNS INTE!
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Typsnitt
I alla brev, dokument, trycksaker, Powerpointbilder – kort sagt 
överallt där vi använder text i FTF-sammanhang – ska vi använda 
oss av våra typsnitt . 

Ett typsnitt är en uppsättning av bokstäver, siff-
ror och tecken med speciell utformning. Ett bra 
typsnitt är funktionellt och lättläst samtidigt som 
det förmedlar en seriös bild.

Somliga typsnitt har egenskaper som gör att de 
fungerar bra på papper men är svårlästa på skärm. 
Andra typsnitt är framtagna för bra läsbarhet på 
skärm men gör sig inte särskilt bra på papper. Där-
för använder vi olika typsnitt till tryck och skärm.

TyPSNITT FöR TRycK 
Det typsnitt vi använder till rubriker och mellan-
rubriker heter Gill Sans Bold.

För text i mindre grad (= mindre storlek), till exem-
pel kortare brödtexter, faktarutor och bildtexter, 
använder vi Gill Sans Book och Gill Sans light.

Gill Sans Book
Gill Sans Light

Den som inte har Gill Sans i sin dator kan i stället 
använda olika vikter (= tjocklekar) av Arial (se nästa 
sida, under Typsnitt för skärm).

Typsnittet som används i brödtext heter Sabon.

Sabon Normal
Den som inte har Sabon i sin dator, använder i stäl-
let Times New Roman eller Garamond.

Times New Roman
Garamond

gill Sans bold

När FTF är avsändare, ska alltid FTFs 
typsnitt användas. Det här – Comic Sans 
– är exempel på ett typsnitt som vi aldrig 
någonsin vill se i FTF-sammanhang!
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Saracen

TyPSNITT FöR SKÄRM

I våra Powerpointbilder används typ-
snittet Arial, både till rubriker och brödtext.

Till texter på vår webb används typsnittet Trebu-
chet MS, både i rubriker och i brödtext.

Till banners på webben använder vi även Gill Sans.

Gills Sans Book 
gill Sans bold

Arial 28 punkter till rubriker
Arial 20 punkter till brödtext

Trebuchet MS Bold 12 punkter till rubriker
Trebuchet MS Regular 9 punkter till brödtext

Journal är ett typsnitt med tydlig handskriftskarak-
tär, och kan användas som ett dekorativt inslag. 
Fungerar bäst i väldig korta texter (till exempel som 
ett P.S. i ett brev) eller enstaka ord.

Journal finns att hämta gratis på nätet, sök på 
”Journal free font”.

Journal regular

I rubriker och kommunikativa utrop använder vi 
Saracen. Det fungerar bäst i korta budskap och  
relativt stor grad.
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Läsbart – lättläst
Läsbart – det som är möjligt att läsa – är inte samma sak som 
lättläst  – det vill säga vad som är behagligt att läsa . Det kan vara 
bra att känna till några faktorer som underlättar läsningen . 

Inte heller för korta ra-
der är särskilt lättlästa. 
En rad bör inte vara 
kortare än 45 tecken. 
De här raderna ligger på 
20–25 tecken.

Även radavståndet påverkar hur lättläst en text är. 
Alltför litet radavstånd (kägel) är svårläst.
På samma sätt är text med allt för stort radavstånd 
svårläst. Radavståndet måste anpassas både till 
bokstävernas storlek och radens bredd.

STORA BOKSTÄVER FUNGERAR BÄST I 
RUBRIKER OCH ÖVERSKRIFTER. DET ÄR 
MYCKET TRÖTTSAMT ATT LÄSA TEXTER 
MED ENBART STORA BOKSTÄVER.

Det är viktigt att raderna är lagom långa; för långa rader är svåra att läsa. Den ideala radlängden är maxi-
malt 65 tecken. De här raderna har över 100 tecken och skulle behöva delas upp på två spalter.
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grafiskt element
Ett grafiskt element används som dekoration och för att ytterli-
gare förhöja och förstärka FTFs profil .

Vågen är FTFs grafiska element, som kom-
mer igen i de flesta av våra trycksaker, från toppban-
nern på webbplatsen till den skurna kanten på våra 
visitkort. 

Vågen kan användas antingen som en färgplatta 
eller som en tunn linje.

Lite smartare.



18  Grafisk guide

Färger
FTF använder fem olika färger i vardera tre olika nyanser, sam-
manlagt en färgpalett med 15 färger . De är väl sammanhållna 
men skapar också ett levande och färgstarkt intryck av FTF .

Färgerna används för att skapa igenkänning. 
Därför är det viktigt att återge färgerna så korrekt 
som möjligt.

I alla FTF-sammanhang är det endast de här fär-
gerna som används – i alla former av trycksaker, på 
webben och i Powerpointbilder.

Exempel på hur färgerna kan användas .
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CMYK  0,50, 60, 10
RGB  217, 136, 83

CMYK  0, 80, 85, 10
RGB  209, 74, 9

CMYK  0, 100, 100, 26
RGB  173, 0, 0

CMYK  11, 11, 72, 0
RGB  222, 206, 94

CMYK 5, 11, 100, 0
RGB 240, 207, 0

CMYK 0, 22, 100, 0
RGB 252, 196, 0

CMYK 43, 0, 15, 24
RGB 91, 155, 163

CMYK 7 4, 2, 40, 24
RGB  0, 132, 129

CMYK 100, 3, 62, 35
RGB  0, 103, 76

CMYK 56, 11, 0 18
RGB 63, 143, 185

CMYK 100, 15, 0, 34
RGB 0, 97, 149

CMYK 100, 23, 0, 55
RGB 0, 61, 103

CMYK Används vid trycksaksproduktion
RGB Används vid skärmproduktion

CMYK 0, 6, 6, 27
RGB 184, 174, 166

CMYK 0, 6, 6, 50
RGB 133, 125, 118

CMYK 0, 20, 6, 70
RGB 85, 67, 64

Förutom ovanstående färgpalett, består FTFs logotyp 
av två blå färger . De färgerna får enbart användas i  
logotypen, och finns på sidan 12 .
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Äpplen Pengar

Jonglerbollar Alfapet

Plocklåda

Kulram

Sudoku

Kuben

Pussel Schack

bilder
FTFs bilder har ett eget ”bildspråk” . Våra bilder ska vara levande 
och färgglada, och gärna tagna i oväntade miljöer .

Bert-Olof 1 Bert-Olof 2

Människorna på våra bilder är alla FTFare. De 
är fotade i miljöer utanför arbetsplatsen och visar ett 
intresse som personen har. Med det understryker vi 
budskapet om att alla människor kan vara med i FTF. 
Men vi visar också att med FTF i ryggen kan du känna 
dig trygg – vi hjälper dig och du kan ägna dig åt jobbet 
och annat som du tycker är viktigt och kul i livet. 

Det finns också ett antal bilder på olika föremål, 
”lite smartare” saker.

RIKTLINJER FöR FTFs bILdER

DFTFs bilder tas i oväntade och spännande mil-
jöer och helst utomhus . Våra bilder tas aldrig 
i studio eller i jobbsituationer .
DMänniskorna på våra bilder är FTFare . 
DBilderna ska skapa identifikation och därför 

har vi män och kvinnor i olika åldrar och med 
olika yrken på bilderna .
DMänniskorna på bilderna ska helst titta in i 

kameran, för att ge närvarokänsla och skapa 
kontakt med betraktaren .
DMänniskan på bilden är huvudmotivet, inte 

omgivningen .
DVåra bilder är färgglada . Vi använder inte 

svartvita bilder .
DVåra bilder har ”attityd” och får gärna vara 

lite kaxiga .
DBilderna är arrangerade – vi använder inte 

ögonblicksbilder .
DBilderna ger en ”feelgood”-känsla . 
DVi använder aldrig clip art-teckningar .

FTFs bilder hämtar du på webben under fliken 
Fötroendevald>Material till ditt stöd>Bilder .
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Susanne 1 Susanne 2

Carola 1 Carola 2

Emma 1 Emma 2

Jessica 1 Jessica 2 Joel 1 Joel 2

Marie 1 Marie 2

Daniel 1

Nora 1 Nora 2

Daniel 2

Per 1 Per 2 Pontus 1

Elin 1

Pontus 2

Rickard 1 Rickard 2

Elin 2
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Powerpointmallen finns i 
fem olika färger. Till varje 
mall finns en uppsättning 
färger som används till  
illustrationer, till exempel 
diagram.

10

20

30

40

Mallar
För brev, affischer och Powerpointbilder finns färdiga mallar att 
använda .

Använd FTFs brevmall för Word när du skri-
ver brev med FTF som avsändare (se nästa sida). 
Behöver du hjälp med att göra en lokal anpassning 
av brevpapperet (lägga in klubb- eller förenings-
namn), kontaktar du Anna Forslin på kommunika-
tionsavdelningen.

Vidare finns en färdig affischmall för Word (se 
sidan 24), i både A4 och A3, samt en Powerpoint-
mall.

Alla mallar hämtas på webben, under fliken För-
troendevald.

Powerpointmall

•  Hämtas på www.ftf.org.se
    > Förtroendevald
    > Material till ditt stöd
    > Mallar



Firma AB
Dolores Sitamet
Magnagatan 112
800 00 Loremstad

Så här skriver vi våra brev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tinci dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.  Ut wisi enim ad minim commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissi. Nam liber tempor cum soluta Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adi piscing elit, sed diam nonummy nibh euisdunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut al iquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit re te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tinc idunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Med vänliga hälsning

Anders Andersson

2010-11-26

103 54 Stockholm
Besöksadress Olof Palmes gata 17

Tel 08-791 17 00
Fax  08-20 87 95 
 

ftf@ftf .org .se
www .ftf .org .se

Org nr  802 001 1535
Bankgiro 565-5303

FTF – facket för försäkring och finans



FTFs affischmall
Gör egna affischer när ni till  
exempel bjuder in till medlems-
möte eller fika. Eller när ni vill 
berätta om vilket bra lokalt avtal 
ni slutit.

Mallen finns på webben, under 
fliken Förtroendevald > Material 
till ditt stöd > Mallar.

Lite 
smartare.
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Anna Forslin 
Informatör

FTF – facket för försäkring och finans
103 54 Stockholm  
Besöksadress Olof Palmes gata 17
Tel 08-791 17 33
Mobil 0702-70 64 16 

anna.forslin@ftf.org.se
www.ftf.org.se

Vill du ha ett eget FTF-visitkort eller korrespondenskort, kon-
taktar du kommunikationsavdelningen . Vi hjälper till att ta fram 
dem, men din förening får stå för kostnaden .

Visitkort och kuvert

103 54 Stockholm
Besöksadress Olof Palmes gata 17

FTF – facket för försäkring och finans

103 54 Stockholm
Besöksadress Olof Palmes gata 17

Tel 08-791 17 00
Fax  08-20 87 95

FTF – facket för försäkring och finans ftf@ftf .org .se
www .ftf .org .se

Org nr  802 001 1535
Bankgiro 565-5303

Kuvert

Korrespo
ndensko

rt







Det är lite smartare
att vara med i FTF
Arbetar du i försäkringsbranschen är det FTF du ska vara 
med i, oavsett vad du jobbar med eller vilken utbildning du 
har . Det är helt enkelt lite smartare . Vi är specialiserade på 
branschen och våra avtal tillhör de allra starkaste .

KONTAKTA OSS

e-post  ftf@ftf.org.se
webb  www.ftf.org.se
telefon  08–791 17 00
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