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BYGGNADS 
GRAFISKA PROFIL
Genom tydlig och klar kommunikation, både internt och externt, 
lyfter vi fram våra värden och skapar bilden av ett starkt och 
enat Byggnads. När vi uppträder enhetligt, med ett samlat 
visuellt uttryck skapar vi igenkänning som bär fram våra värden, 
våra traditioner och vår identitet mot omvärlden. 

Det är det som vår grafiska profil handlar om. 
Allt från informations- och korrespondensmaterial, trycksaker, 
till webb och banners, har en given design som vi inte ska 
göra avsteg ifrån. För att underlätta arbetet finns det digitala 
mallar som du kan använda. Det är du och jag och alla andra 
inom Byggnads som – var och en på sitt håll – bygger bilden 
av Byggnads. När alla följer samma enkla regler som manualen 
beskriver är vi tydliga och uppfattas på ett enhetligt sätt oavsett 
vem som tagit fram materialet. 

Om du har frågor om Byggnads grafiska profil, kontakta:
KARIN LINDSTRÖM
Kommunikationschef
karin.lindstrom@byggnads.se

SANDRA CHRISTENSEN
sandra.christensen@byggnads.se

TERESE PERMAN
terese@perman@byggnads.se
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LOGGA
Byggnads logga består av en röd symbol och texten Byggnads. Vår logga är den 
viktigaste delen i vår grafiska profil. Den har hög igenkänning och är en stark symbol 
för alla inom Byggnads. Du får inte separera symbolen från texten eller använda 
någon av dem för sig själv. Du hittar alla godkända varianter av loggan i Byggnads 
Adobe-bibliotek. Vill du ha loggan i .jpg- eller .png-format (vit- eller genomskinlig 
bakgrund) så finns de i mappen Kommunikation på I:-servern.

Byggnads logga ska alltid användas när det rör nationella kampanjer, centralt utbildnings- 
material och på produkter som är till medlemmar eller allmänheten.

RÖD SYMBOL OCH SVART TEXT
Används mot vit eller ljus bakgrund.

RÖD SYMBOL OCH VIT TEXT
Används mot svart eller mörk bakgrund.

SVART SYMBOL OCH SVART TEXT 
Används mot vit eller ljus bakgrund.

VIT SYMBOL OCH VIT TEXT
Används mot svart eller mörk bakgrund.

NÄR DU SKA ANVÄNDA VILKEN VARIANT?
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2

2

2

Viktigt!

Tänk på att ge loggan 
tillräckligt med luft runtom.

Loggans höjd är 3 rutor. För att 
loggan ska få bästa tydlighet 
ska den alltid ha minst 2 rutor 
med tomt utrymme runtom.
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REGIONSLOGGORNA
Varje region i Byggnads har en egen regionslogga. 
Regionsloggorna används till regionala kampanjer, 
regionalt informationsmaterial, kontorsmaterial eller 
till profilprodukter.

Du hittar loggorna i Byggnads Adobe-bibliotek, på intranätet, under  
I:\Kommunikation och på hemsidan under rubriken ”press”.

BYGGNADS LOGGA ANVÄNDS PÅ

 ■ Profilprodukter (utom tröjor och jackor 
där regionsloggan kan användas).

 ■ Nationellt informationsmaterial.

 ■ Nationella kampanjer (exempelvis 
arbetsmiljöveckan, avtalsrörelse och 
Pride).

 ■ Priser och vinster i nationella tävlingar.

 ■ Välkomstpaketet till nya medlemmar.

 ■ Avtalspapper.

 ■ Utställningsmaterial och eventtält.

REGIONSLOGGA KAN ANVÄNDAS PÅ

 ■ Litet tryck på vänster bröst eller 
vänster ärm på tröjor och jackor. 

 ■ Stort tryck på ryggen på tröjor och 
jackor.

 ■ Regionalt informationsmaterial, 
inbjudningar och välkomsthälsning.

 ■ Gåvor till personal och förtroendevalda, 
jubileums- och representationsartiklar.

 ■ Priser och vinster i regionala tävlingar.

 ■ Regionalt utställningsmaterial.

 ■ Brev till förtroendevalda och 
medlemmar i regionen.

 ■ Brevpapper, kuvert och visitkort.
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Exempel där Byggnads är den ansvariga organisationen:

När Näta är med 
som avsändare 

använder du loggan 
utan undertext.

När Byggnads är den ansvariga organisationen ska de andra 
loggorna ha en höjd på 2 rutor för att tydligt visa att Byggnads är 
huvudansvarig.

Om det är en regionslogga som kommer efter Byggnads logga ska den 
ha samma höjd som Byggnads logga (3 rutor), medan Nätas logga 
sätts med en höjd på 2 rutor.

Du hittar loggorna till våra vanligaste sammarbetspartners i 
Byggnads Adobe-bibliotek eller på respektive organisations hemsida.

NÄR DU HAR FLERA LOGGOR

När du har flera loggor bredvid varandra ska den ansvariga  
organisationens logga alltid ligga längst till vänster. De andra  
loggorna placeras till höger om den första loggan och alltid i  
hierakisk ordning. Loggorna ska alltid placeras med minst 2 rutor 
tomt utrymme mellan för bästa tydlighet. 

Exempel där LO är den ansvariga organisationen:
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ORDBILD MED VÅRA TRE VÄRDEORD 
Byggnads ordbild med STARK STOLT TRYGG i typsnittet City BQ 
kan du använda i annonser, trycksaker, webb, tröjor och liknande. 
Ordbilden finns i tre olika varianter och du hittar alla godkända 
utseenden i Byggnads Adobe-bibliotek samt som .jpg- och .png-filer 
på I:-servern.

Våren 2020 tog Byggnads 
fram en variant av 
STARK STOLT TRYGG 
med betoning av ordet 
TRYGG till kampanjen för 
organisering. Den här 
loggan/sättningen av 
orden kan du använda till 
material som handlar om 
värvning och varför det 
är viktigt att vara med i 
Byggnads.

.jpg har oftast vit 
bakgrund medan 

.png kan ha 
genomskinlig.
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Farnham Regular 123
Farnham Regular Italic 123
Farnham Bold 123
Farnham Bold Italic 123

CITY BQ BOLD VERSAL 123

Geogrotesque Regular 123
Geogrotesque Regular Italic 123
Geogrotesque Bold 123
Geogrotesque Bold Italic 123

GEOGROTESQUE LIGHT 123 
GEOGROTESQUE LIGHT ITALIC 123
GEOGROTESQUE REGULAR 123
GEOGROTESQUE REGULAR ITALIC 123
GEOGROTESQUE BOLD 123
GEOGROTESQUE BOLD ITALIC 123

Tips för textstorlekar  
för A4:

Rubrik 24 pkt

Textens storlek
Underrubrik 21 pkt

Textens storlek
Mellanrubrik 18 pkt

Textens storlek
Ingress 14 pkt

Textens storlek

Brödtext 11 pkt
Textens storlek

Infotext/faktarutor 10 pkt
Textens storlek

Bildtext 8 pkt
Textens storlek

TYPSNITT
TYPSNITT FÖR TRYCKSAKER
Med trycksaker menar vi annonser, foldrar, flyers, 
broschyrer, utbildnings- och informations-
material. Byggnads typsnitt för trycksaker finns 
installerat på alla Byggnads datorer.

Rubriker
CITY BQ sätts endast i versaler (stora bokstäver), fet stil 
(tjocka bokstäver) och används bara till korta rubriker. 

Har du en längre rubrik kan du istället använda Geogrotesque.  
Geogrotesque fungerar bra som rubrik både med små 
(gemener) och stora bokstäver (VERSALER) och även i kursiv 
(lutande) stil.

Ingresser
Till ingresser kan du använda Geogrotesque eller Farnham i 
större storlek än brödtexten.

Mellanrubriker
Mellanrubriker kan skrivas med Geogrotesque eller Farnham. 
Du kan även ge dem en annan färg eller skriva dem i versaler 
för att visuellt skilja dem ingress och brödtext.

Brödtext
Har du bara en kort brödtext fungerar Geogrotesque men 
för längre löpande texter eller dokument ska du använda 
Farnham regular. Den är lättläst även i små storlekar och lätt 
för ögat att följa tack vare sina seriffer.

Bildtext
Bildtexter som till exempel anger vem som har tagit ett 
fotografi skrivs i Geogrotesque och i väldigt liten storlek.

RADLÄNGD OCH FLERA SPALTER
Försök se till att dina radlängder inte är längre än 50-60 
tecken (inklusive mellanslag).  Är de längre än så blir det 
jobbigt för ögat att läsa. Byt då till två spalter för att öka 
läsbarheten.
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ARIAL BLACK 123

Georgia Regular 123
Georgia Italic 123
Georgia Bold 123
Georgia Bold Italic 123

Rubrik 
I första hand använder du samma typsnitt som för trycksaker, 
men ska ditt dokument öppnas på en dator som inte tillhör 
Byggnads så använder du Arial Black i versaler (stora bokstäver) 
till dina rubriker.

Brödtext
I brödtext använder du Georgia. Georgia, som följer med 
Windows, är specialdesignat för att visas så klart och tydligt 
som möjligt på skärmar, även i mindre storlekar. Det lämpar sig 
väl som teckensnitt i de program som ingår i Microsofts office-
paket; Word, PowerPoint, Excel och Outlook.

TYPSNITT FÖR WEBB

Rubrik
I rubriker använder du Proxima Nova. Det går också att 
använda Geogrotesque.

Brödtext
I brödtexter använder du Open Sans.

Proxima Nova Regular 123
Proxima Nova Italic 123
Proxima Nova Bold 123
Proxima Nova Bold Italic 123

Open sans Regular 123
Open sans Italic 123
Open sans Bold 123
Open sans Bold Italic 123

TYPSNITT FÖR OFFICE

Storlekar för webb
1 em = 15 px
H1: font-size: 2 em; font-weight: 800
H2: font-size: 1.25 em; font-weight: 800
H3: font-size: 1 em; font-weight: 800; text-transform: uppercase
Brödtext: font-size: .9375 em; font-weight: 400
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POWERPOINT
Våra nya PowerPoint-mallar hittar du direkt när du öppnar 
PowerPoint. Byggnads har ２ mallar, en lite enklare som passar bra 
för utskrift, och en med mer färg som mest är för presentationer.  
Alla mallar är anpassade för wide screen-format.

RUBRIK MED CITY BQ
Få branscher är så beroende av politiska beslut som 
byggbranschen.

Byggandet och tillgången på byggnadsarbetare styrs 
nästan helt av politiska beslut. Bostäder, skolor, sjukhus, 
vägar och annat som ska byggas beslutas om i riksdag, 
landsting och kommunala byggnadsnämnder.
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PMS 108 

cmyk 0|2|99|0

rgb 254|219|0

hex #FEDB00

PMS 266 

cmyk 71|88|0|0

rgb 117|59|189

hex #753BBD

PMS 485

cmyk 0|95|100|0

rgb 224|45|40

hex #E22A1D

PMS BLACK

cmyk 0|0|00|100

rgb 0|0|0

hex #000000

PMS COOL GRAY 9

cmyk 50|40|34|17

rgb 117|120|123

hex #75787B

PMS 362 

cmyk 66|0|100|9

rgb 80|158|47

hex #509E2F

PRIMÄRFÄRGER
Primärfärg innebär i praktiken de färger som gör att Byggnads känns 
igen. Primärfärgerna kan även användas för att täcka en hel sida. Du 
hittar samtliga färger i Byggnads Adobe-bibliotek.

KOMPLEMENTFÄRGER
Komplementfärgerna används i små grafiska element och ikoner. 
Färgerna ska inte användas för rubriker eller annan text. Inte heller  
till helsidor eller som bildbakgrund.

RÖD SVART GRÅ GRÖN

GUL LILA

TILLGÄNGLIGHET
Det är viktigt att Byggnads material 
är lätt att läsa. Därför är våra färger 
anpassade för att uppfylla ett 
kontrastförhållande på 4.5:1 enligt 
Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) rekommendationer.

FÄRG OCH GRAFIK
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BEDÖM  
Det vill säga 
kartlägg risker 
och ta bort dem.

ANPASSA  
Anpassa arbetet 
för att undvika 
riskarbete. 

OMPLACERA  
Omplacera till 
annat arbete på 
företaget.
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BEDÖM  
Det vill säga 
kartlägg risker 
och ta bort dem.

ANPASSA  
Anpassa arbetet 
för att undvika 
riskarbete. 

OMPLACERA  
Omplacera till 
annat arbete på 
företaget.

”Intressant citat eller viktig text som 
väcker nyfikenhet hos läsaren.”

 
Anna Andersson, skyddsombud 

 ∆ Företagen ska 
kunna bevisa att 
under entreprenörer 
följer kollektivavtal

 ∆ Tydligare regler 
kring traktamenten 
för arbetare från 
andra länder

 ∆ Lönespecifikationen 
ska tydligt visa lön, 
ledighet, ersätt-
ningar och intjänad 
pension.

 ∂ Företagen ska 
kunna bevisa att 
under entreprenörer 
följer kollektivavtal

 ∂ Tydligare regler 
kring traktamenten 
för arbetare från 
andra länder

 ∂ Lönespecifikationen 
ska tydligt visa lön, 
ledighet, ersätt-
ningar och intjänad 
pension.

”Intressant citat eller viktig text som 
väcker nyfikenhet hos läsaren.”

 
Anna Andersson, skyddsombud 

RUNDA HÖRN, PRATBUBBLOR, LISTOR 
OCH IKONER TILL SOCIALA MEDIER

IKONER TILL SOCIALA MEDIER
Ikonerna finns tillgängliga i Byggnads Adobe-bibliotek.

LISTOR
När du vill göra listor finns det fyra olika ”punkter” som du kan använda 
dig av. Siffror, fyrkanter, pilar eller en rund cirkel med siffra i.

RUNDA HÖRN OCH PRATBUBBLOR
För att förstärka ett citat eller viktig text kan den läggas i en  
pratbubbla eller ruta med rundadade hörn.

Du hittar fyrkanten, pilen och 
färdiga siffercirklar i Byggnads 
Adobe-bibliotek. Fyrkanten och 
pilen finns även i Geogrotesques 
teckenuppsättning under unicode 
(#0394) och (#2202).

Det finns även färdigt formgivna listor 
där du bara behöver byta ut texten.

Intressant citat eller viktig 
text som väcker nyfikenhet 
hos läsaren.

 
Kalle Johansson, skyddsombud 

Intressant citat eller viktig 
text som väcker nyfikenhet 
hos läsaren.

 
Kalle Johansson, skyddsombud 
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SIDFOT OCH TONPLATTOR
Våra sidfötter, sidhuvuden och tonplattor finns i tre olika färger (rött, 
svart och vitt). De finns med olika genomskinlighet (opacitet) och 
med- eller utan rastrerad kant. Du hittar alla varianterna i Byggnads 
Adobe-bibliotek.

Varning! Om du lägger en vit och genomskinlig tonplatta på en röd 
bakgrund blir den oftast väldigt rosa. Välj då hellre en tonplatta i en 
annan färg.

I Byggnads är vi proffs på trygghet
Oro på arbetsmarknaden och i samhället har vi hanterat i över 100 år. Som 
medlem i Byggnads är du stark, stolt och trygg! Gå med du också. Du betalar 
100 kronor de tre första månaderna.

I Byggnads är vi proffs på trygghet
Oro på arbetsmarknaden och i samhället har vi hanterat i över 100 år. Som 
medlem i Byggnads är du stark, stolt och trygg! Gå med du också. Du betalar 
100 kronor de tre första månaderna.
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BILDER MED RASTER
Du hittar många av våra rasterade bilder i 
Byggnads Adobe-bibliotek. Vill du rastrera en 
bild själv och undrar hur man gör? Hör av dig till 
kommunikationsenheten så hjälper vi till med 
råd, tips och trix.

Tips! Rastrerade bilder kan användas som en 
heltäckande bakgrund i vitt, svart eller grått 
över en av Byggnads primärfärger.

Viktigt! När det gäller utbildningsmaterial så 
har handledarböckerna alltid en grå framsida 
med grått raster.

LAGBAS 
Handledarmaterial

byggnads.se

I DET TIDIGA SKEDET

Att få lite mer ansvar och organisationsarbete, resa på fackliga utbildningar och träffa kollegor är det som lockar Eila Åhlund.

– ¬ag vill inte bara bli bättre på att snickra, utan skyddsombudsutbildningen har varit som en inkör-sport för mig till det aktivt fackliga liv jag har idag.Hon trivs jättebra i sin roll och har en god relation till arbetsgivaren. Under utbildningar kan hon bolla idéer och få mycket stöd. 

En specifik insats hon gjort som skyddsombud var inför Arbetsmiljöveckan, med tema kvartsexpone-ring och damm. Eila började med att informera vd:n om problematiken. Han blev intresserad och föreslog att hon skulle ta upp ämnet på månadsmötet med kollegorna. En diskussion startade kring hur firma-bilarna som alla kör mellan arbete och hem snabbt fylls med damm som inte är bra att utsätta varken sig eller familjen för. Arbetsgivaren svarade med att alla anställda har möjlighet att städa sin bil varje vecka på arbetstid, vilket numera görs. Dessutom infördes nya städrutiner för att få mer ordning och reda på bygget. Det städas numera varje eftermiddag. Och varje fredag är det storstädning.

– Det är otroligt mycket roligare om det är rent och att man hittar det man letar efter. Det kan bli ett irritations-moment om man måste lösa upp hundratals knutar på en skarvsladd innan man ska använda den, säger Eila.Företaget har alltså fått en förstärkt rutin och Eila upplever det mycket roligare att gå skyddsrond när det är ordning och reda. Att vara med vid framtagande av arbetsmiljöplanen är också viktigt för Eila.

– Har jag varit med i planeringen redan från början vet jag vilken typ av arbetsplats som väntar och kan ta det med mina kollegor. Jag kan flagga för särskil-da risker eller problematik och kan planera för det. Dessutom är jag med och ser till att etablering så som skyltar, stängsel, container och liknande kommer på plats först innan man börjar riva.

Nu arbetar du på en stor arbetsplats med en förstående chef. Vad är ditt råd till skyddsombud på små företag med dålig ledning?– Var med redan i planeringsstadiet. Ta diskussionen om att det är viktigt att du är med från början. Det ger fler och bättre tillfällen att förklara varför det är vik-tigt med en bra arbetsmiljö. 
Om arbetsledningen inte lyssnar kan man alltid för-klara den ekonomiska vinningen med att ha ordning och reda på företaget menar Eila. Det brukar bita.– Slipper gubbarna och gummorna att snubbla är de mer produktiva, det säger sig självt. Är man dessutom ett företag som syns utåt mot privatpersoner är det en oerhörd fördel med ordning och reda så att man ger ett bra intryck.

Vad är ditt råd för att få igenom förändringar?– Vill man få saker genomförda måste man tänka på hur man formulerar sig. Att inte peka med hela handen, vara för nitisk eller ta alla strider. Det är bättre att skaffa sig en bra grund för argument och ta det lite mjukare. Fråga ”Måste det ligga så mycket saker på marken” och kolla av reaktionerna. 

VÄXA IN  
I UPPDRAGET

Efter en månad som lärling blev snickaren Eila Åhlund från Östersund 
utsedd till skyddsombud. Vid det laget hade hon redan hunnit gå 

grundutbildning för skyddsombud, och att vara elevskyddsombud.  
”Jag gillar att utvecklas och får väl växa in i uppdraget” säger hon.

Fo
to

: p
ri

va
t

–5 3 –
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HÄNDERNA SOM  
BYGGER SVERIGE
Från kampanjen ”Händerna som bygger 
Sverige” har vi händer som används som symbol 
för vårt budskap. Fotona hittar du på I:\Kommunikation.

Handen ska vara stor och huvudsaklig bärare och placeras mot 
vitt eller svart bakgrund. Handen ska alltid ligga utfallande och inte 
sväva fritt. I text till bilden ska ”Händerna som bygger Sverige” 
finnas med. Rubriker och bildtexter typsätts med Geogrotesque.

Att bygga Sverige kräver hårt arbete. Vi kommer ta vår del av 

ansvaret. För gamla och nya svenskar. För friska och sjuka, 

för sorg och kärlek. För alla. Vi är händerna som bygger Sverige.

Kaknästornet, 1963 

Söderledstunneln, 1984

Bengt 74 år

Åsö gymnasium, 1960

Folksamhuset, 1960

Åhlénshuset, 1962

Farstabron, 1985

Münchenbryggeriet, 1992

Att bygga Sverige kräver hårt arbete. Vi kommer ta vår del av 
ansvaret. För gamla och nya svenskar. För friska och sjuka, 
för sorg och kärlek. För alla. 

Vi är händerna som bygger Sverige.

Stambyte miljonprojekt Farsta, 2011

Serviceboende Kramfors, 2014

Flyktingboende, 2016

FN-läger Sydsudan, 2013
Kraftstation Örnsköldsvik & Sollefteå, 2013

Johannes 26 år
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BILD OCH FOTOGRAFI
Byggnads målgrupp är medlemmar och anställda, men också 
möjliga medlemmar. I vårt bildspråk ska vi framstå som 
tillgängliga, proffesionella, medlemsinriktade och äkta.

UNDVIK

 ∂ Konstruerade, retuscherade och bilder som är allt för 
tillrättalagda.  ∂ Internationellt bildbyråmaterial. ∂ Kränker människors eller gruppers integritet i bild.  ∂ Små företagsloggor får synas på foton men är de allt 
för iögonfallande ska de retuscheras bort.

GÖR GÄRNA
 ■ Visa våra medlemmar och förtroendevalda, gärna 

i närbild. I bilder där personen går att identifiera 
ska hen vara medlem.

 ■ Människorna i bild uppfattas som aktiva, 
engagerade och kunniga. 

 ■ Återspegla våra medlemmars vardag – visa helst 
riktiga miljöer. 

 ■ Variera och visa olika yrkesgrupper, 
avtalsområden och företag. 

 ■ Spegla mångfald i form av etnicitet, ålder och kön. 
 ■ Ha ett syfte med bilden - prioritera bilder med ett 

budskap. 
 ■ Anonymisera en bild genom att göra den svartvit 

och rastrera den.
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ILLUSTRATIONER  
OCH GRAFIK
Många av våra Illustrationer, infografik och grafiska element hittar 
du i Byggnads Adobe-bibliotek. 

  Uppföljning  

                                                          AVTALSRÖRELSEN I BYGGNADS 2020

SÅ GÅR DET TILL!

 >> MOTIONER BLIR TILL AVTALSKRAV 

Förslagen prioriteras 

Beslut om avtalskrav 

5. 

6. 

Gällande 
kollektivavtal 
sägs upp 

Förhandling  

Undertecknande   

Eventuell strejk  

 >> FÖRHANDLING MED ARBETSGIVARNA 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

Sista datum 
för motioner 

Gemensamma 
LO-krav

Motioner från 
medlemmar 1. 

Insamling från 
viktiga grupper2. 

3. 

4. 

MAJ

 >> GENOMFÖRANDE  

>> INSAMLING AV FÖRSLAG 
FRÅN MEDLEMMAR 

JAN

30

Alla avtal löper ut sista april, 
förutom Entreprenadmaskinavtalet 

som löper ut sista maj. 

30
APRIL

                                                          AVTALSRÖRELSEN I BYGGNADS 2020

SÅ GÅR DET TILL!

Saknar du en illustration 
eller infografik?  

Hör av dig till 
kommunikationsenheten.
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LOGGA OCH TEXT

FÄRGER

 GRAFISKA ELEMENT

ARBETSMILJÖ
Material om arbetsmiljö och arbetsmiljöveckan 
kännetecknas av Byggnads gröna färg. Logga, 
skyddsombudsmärken och andra grafiska element hittar 
du i Byggnads Adobe-bibliotek. 

1. BELASTNING
INNAN:

 » Arbetsgivare ska tillhandahålla 
ergonomikunskap 

 » Rätt verktyg, rätt hanterat

 » Ställ krav på rätt hjälpmedel

 » Rätt arbetsställning

 » Lyft rätt – inte ensam

 » Tunga lyft (15 kg) kräver  
tekniska hjälpmedel

UNDER:

 » Eliminera stress

 » Uppvärmning, täta mikropauser

 » Växla mellan arbetsmoment

2. FALLSKADOR
INNAN:

 » Arbetsgivaren ska förebygga risker 

 » Använd personlig skyddsutrustning

 » Materialkontroll, använd skydds-
räcken och besiktigade ställningar

 » Undvik stege, använd trappa

 » Bär alltid hjälm 

 » Glidskydd på stege, rätt vinkel 

 » Vid ojämnt underlag 
- extra stödben

UNDER:

 » Titta först, förflytta dig sen

 » Ta inte bort ställningsdetaljer

3. STRESS & MOBBNING
INNAN:

 » Arbetsgivaren ska främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk

 » Vänligt klimat och uppskattning

 » Bra laganda och dialog

 » Bra ledning och dialog

 » Bra arbetsplatsorganisering

 » Bra planering och framförhållning

UNDER:

 » Tillräckligt antal anställda,  
övertidsstopp och vikarier

 » Omedelbar konfliktlösning

 » Återhämtningspauser

4. KEMISK EXPONERING
INNAN:

 » Arbetsgivaren ska säkerhetsställa 
att senaste produkterna används

 » Korrekta ögonskydd, korrekta 
andningsskydd

 » Tydlig instruktion före användning

 » Kunskap om produkt genom 
skyddsombud el arbetsgivare

 » Läs varningstexter på produkt 
eller produktblad

 » Korrekt skyddsutrustning från 
arbetsgivaren

     

5. KVARTSEXPONERING 
INNAN:

 » Arbetsgivaren måste planera och 
riskbedöma. Damm måste tas 
upp i arbetsmiljöplanen

 » Arbetsgivaren skall eliminera 
risker och ta bort dammet

UNDER:

 » Skydda dig med godkänd skydds-
utrustning

 » Raka dig alltid, skägg förhöjer 
risken för läckage

 » Om det dammar – kontakta  
arbetsgivare eller skyddsombud 

6. ASBEST & KRISTALLINA FIBRER
INNAN:

 » Arbetsgivaren ska riskbedöma  
och förebygga med medicinsk 
kontroll - sanktionsavgift

 » Avskärma arbetsplatsen

 » Varningsskylt: Varning för fibrer- 
haltigt damm

 » Täck hudpartier med skyddskläder

 » Använd godkända andningsskydd - 
minst halvmask

UNDER:

 » Undertrycksarbete- förbud mot 
sopkvast 

EFTER:
 » Byt arbetskläder direkt, kläder i 

deponipåse märkt asbest
7. VIBRATIONER
INNAN:

 » Arbetsgivaren ska riskbedöma, 
tidsreglera och utföra medicinsk 
kontroll

 » All borr och bilningsarbete enligt 
tillverkarens anvisning 

UNDER:

 » Kräv att din arbetsgivare byter 
omoderna maskiner

 » Använd Byggnads ”vibrations-
sticka”

8. BULLER
INNAN:

 » Arbetsgivaren ska minimera  
bullret vid dess källa

 » Rätt hörselskydd

 » Kartlägg oljudszoner

UNDER:

 » Radiodisciplin

 » Varna kollegor innan ”PANG”

 » Vid sprängning - ljudsignalera

SVENSKA BYGGNADS ARBETAREFÖRBUNDET, 106 32 STOCKHOLM
FÖR FRÅGOR: RING MEDLEMSCENTRET BYGGNADS NU PÅ TEL: 010-601 10 00MEDLEM I BYGGNADS

Gör riskbedömning till en naturlig del i ditt arbete 
En pilot skulle inte drömma om att flyga 
iväg utan att ha gjort en noggrann säker-
hetskontroll. Det ska inte du heller göra! 

Din hälsa är din bästa tillgång för ett gott 
liv, men också oändligt sårbar.
Använd rätt skyddsutrustning och ordna 

de säkerhetsåtgärder som behövs för att 
du ska vara trygg. 
Ha en bra arbetsdag!

Osäker? Prata med skyddsombud 
eller kika på arbetsmiljöplanen 
som alltid ska sitta uppsatt på 
din arbetsplats. Anmäl alltid 
incidenter och olyckor till 
arbetsgivare och skyddsombud.

5.
KVARTSDAMM
Det förekommer höga halter av  
kvartsdamm på de flesta byggarbets-
platser. Exponering av kvartsdamm är 
en av de vanligaste exponeringar som 
byggnadsarbetare utsätts för.

1. 
BELASTNING
Belastningsskador bryter sakta 
ner din kropp. Du har makten att 
skydda dig!

6.
ASBEST & 
KRISTALLINA FIBRER
En lömsk mördare som gömmer sig i 
luften du andas! Den följer med dig hem 
i hud, hår och lungor.
Vid misstänkt asbest - var försiktig! 
Använd godkända skyddskläder och byt 
om efteråt.

3.
STRESS & MOBBNING
Stress är en av de värsta farorna på 
jobbet. Den lurar överallt, den skadar 
din hälsa. Trakasserier får inte före-
komma. Larma om den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar negativt!

8.
BULLER
Tillfälliga oljud är inte värst för din 
hörsel, det är bakgrundsbullret  
som finns där och blir en del av ar-
betsmiljön. Använd hörselskydd!

4. 
KEMISK EXPONERING
Skador från kemikalier, svets  
och strålning är plågsamma.  
Ska du jobba med det idag? 
Se till att ha rätt skydd!

7.
VIBRATIONER
Visste du att 50% av alla arbetssjuk-
domar beror på vibrationer?  
Skadorna kan bli permanenta så kräv 
moderna maskiner. Arbeta aldrig länge 
med ett verktyg och se till att arbets-
rotera!

Riskbedömning räddar liv – ditt liv!

2.
SÄKER STÄLLNING
& FALLSKADOR
Ska du jobba på hög höjd idag?  
Kontrollera att ställningen är  
besiktigad och har skydd som 
förhindrar fall. 

PMS 362 C

cmyk 66|0|100|9

rgb 80|158|47

hex #509E2F

GRÖN

Viktig info

”Intressant citat eller viktig text som 
väcker nyfikenhet hos läsaren.”

 
Anna Svensson, skyddsombud 

”Intressant citat eller viktig text som 
väcker nyfikenhet hos läsaren.”

 
Anna Svensson, skyddsombud 

KOM IHÅG!
Byggnads gröna färg är starkt förknippat med 
vårt arbetsmiljöarbete, använd den därför 
helst inte på material som inte handlar om 
arbetsmiljö.

A V S P Ä R R N I N G S B A N D
Mot svart bakgrund kan vara ett 
effektfullt sätt att markera att 
något är extra viktigt eller behövs 
varnas för!
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PRIDE
Byggnads Pride-färger bygger på vår egna röda, gula, gröna och 
lila kulörer. Du hittar alla våra färger och loggornas Pridevarianter i 
Byggnads Adobe-bibliotek.

PMS 485

cmyk 0|95|100|0

rgb 224|45|40

hex #E22A1D

PMS 1495

cmyk 0|49|96|0

rgb 255|143|28

hex #FF8F1C

PMS 108

cmyk 0|2|99|0

rgb 254|221|0

hex #FFDDoo

PMS 362

cmyk 66|0|100|9

rgb 80|158|47

hex #509E2F

PMS 298

cmyk 65|3|0|0

rgb 65|182|230 

hex #41B6E6

PMS 266

cmyk 71|88|0|0

rgb 117|59|189

hex #753BBD

RÖD ORANGE GUL GRÖN BLÅ LILA
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«Adressblock» 
 
 
 

 

 

 
 

GRATTIS! HAR DU FÅTT JOBB? 
 

När du gick på gymnasiet gjorde du ett smart val och gick 

med i Byggnads. I samband med din student så 

uppgraderades ditt studerandemedlemskap till vårt riktiga 

medlemskap för dig som arbetar. Nu är du en av dem som 

ser till att vi tillsammans kan vara  STARKA, STOLTA och 

TRYGGA på våra arbetsplatser. Varmt välkommen! 

 
För att du ska betala rätt medlemsavgift så behöver du rapportera 

in din lön och arbetsgivare. Det gör du lättast genom att kontakta oss 

på 010-601 10 00 eller byggnadsnu@byggnads.se. Letar du 

fortfarande jobb? Då kostar det bara 52 kronor per månad att vara 

med i Byggnads. 

 

Glöm inte att gå med i vår a-kassa. Det gör du lättast på bifogad 

blankett eller på byggnadsakassa.se. 

 

Psst… Du vet väl att om du anmäler dig till autogiro så får du ett 

presentkort värde 200 kronor? Smart va? 

 

Med vänlig hälsning, 

Byggnads 

 

 

 
 

HEJDÅ OCH VARMT VÄLKOMMEN! 

För dig som vill lämna Byggnads och gå med i ett annat LO-förbund. 
 

Ja, jag säger upp mitt medlemskap i Byggnads 
Förnamn 
 

Efternamn 
 

Adress 
 

Personnummer 

Postnummer 
 

Mobiltelefon 

Ort 
 

E-postadress 

 

Vilket LO-förbund vill du bli medlem i? 
  Kommunal  Handels   Seko  GS (skogs-, trä- och grafisk) 

  Målarna  Elektrikerna   Livs  Hotell- och restaurang 

  Fastighets  IF-Metall   Musikerförbundet 

  Transport  Pappers   Ja tack! Jag vill bli medlem i a-kassan också* 
Arbetsgivare 
 

Arbetsgivarens adress 

Anställd från och med  
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Lön (före skatt) 
 

 Månadslön 
 

 Timlön 

Begär utträde/inträde från och med 
 

Antal timmar per vecka 
 

Datum 
 

Namnteckning* 
 

*För fullständiga villkor och information, se baksidan. 

 

Skicka blanketten till Byggnads medlemscenter, svarspost 20272998, 
110 19 Stockholm. Har du frågor? Ring 010-601 10 00. 
 

Med vänlig hälsning, 
Byggnads 

  

 
 

«Förnamn» «Efternamn» 
«Co» 

«Gata» 
«Postnummer» «Postort» 

 

 
 

HEJ! VI SAKNAR DIN BETALNING 
Vi förstår att det är mycket i livet ibland och därför vill vi 
påminna dig om att du är sen med betalningen för ditt 
medlemskap i Byggnads. Betala in avgiften så snart som möjligt 
så fortsätter vi vara STARKA, STOLTA och TRYGGA tillsammans. 

 

Belopp: «belopp» kronor 

Snabbast är att du betalar med Swish till 123 671 26 24, 
ange ditt personnummer - tio siffror i följd utan bindestreck. 
 
Det går självklart bra att betala via PlusGiro 80 52 00-3, 
ange då OCR: «OCR-nummer». 

 

Har du frågor? 

Kontakta vårt medlemscenter på 010-601 10 00 eller 
byggnadsnu@byggnads.se. 

 

Har du redan betalat? Kasta det här brevet! 

Med vänlig hälsning, 
Byggnads 

BREVMALLAR
Byggnads olika brev- och dokumentmallar som bland annat har ett 
färdigt innehåll och kopplas till adresslistor, finns i Office Key. Där 
finns också mallar för olika ärenden och rapporter.

De vanligaste mallarna (utan innehåll och som inte ska kopplas till 
adresslistor) finns i Word. Utöver kortare brevmallar finns också 
en mall för längre dokument att använda till exempelvis riktlinjer, 
policys eller bilagor. 
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«Adressblock» 
 

 
 

 

RÄDDA DITT MEDLEMSKAP 
Hej «Förnamn»! 

Vi förstår att det är mycket i livet ibland och därför vill vi 
påminna dig om att du är sen med betalningen för ditt 
medlemskap i Byggnads. Betala in avgiften så snart som möjligt 
så fortsätter vi vara STARKA, STOLTA och TRYGGA tillsammans. 

 

Belopp: 300 kronor 

Snabbast är att du betalar med Swish till 123 671 26 24, 
ange ditt personnummer - tio siffror i följd utan bindestreck. 
 
Det går självklart bra att betala via PlusGiro 80 52 00-3, 
ange då OCR: 1234567890. 

 

Vad händer om jag inte betalar? 

Då upphör ditt medlemskap i Byggnads och även de försäkringar som du 
eventuellt har tecknat. 

Om det är svårt för dig att betala hela beloppet på en gång, ring oss 
på 010-601 10 00 så hjälper vi dig. 

Har du redan betalat? Kasta det här brevet! 
 
Med vänlig hälsning, 
Byggnads 

 

BYG G N A D S  G R A F I S K A P R O F I L  2 1    



LOGGA

PMS 485

cmyk 0|95|100|0

rgb 224|45|40

hex #E22A1D

PMS BLACK

cmyk 0|0|00|100

rgb 0|0|0

hex #000000

RÖD SVART

TYPSNITT
Rubrik 
I rubriker använder du Geogrotesque.  
Både versaler (stora bokstöver) och  
gemener (små bokstäver) går bra.

Brödtext
I brödtext använder du Geogrotesque.

FÄRGER

Geogrotesque Regular 123
Geogrotesque Regular Italic 123
Geogrotesque Bold 123
Geogrotesque Bold Italic 123

PÅFARTEN
Material om Påfarten skapas oftas av svart 
botten, vit text, svartvita foton och med 
Byggnads röda färg som accent. Loggan 
+ ordbilden (i typsnitt BadNeighborhood/
Crackhouse) hittar du i Byggnads Adobe-bibliotek.

BYG G N A D S  G R A F I S K A P R O F I L  2 2    



LOGGA

PMS 485

cmyk 0|95|100|0

rgb 224|45|40

hex #E22A1D

PMS BLACK

cmyk 0|0|00|100

rgb 0|0|0

hex #000000

RÖD SVART

NÄTA

Använder du Nätas logga med undertext 
så framgår sambandet med Byggnads 
tydligt. Då behöver du inte placera 
Byggnads logga lika nära.

Det ska alltid framgå att Näta ingår i, och är en del av Byggnads. 
Därför ska Byggnads logga placeras (på lämpligt sätt) i nära 
anslutning till Nätas logga. Du hittar Nätas logga, illustrationer 
och sociala media-ikoner på I: och i Byggnads Adobe-bibliotek.

TYPSNITT
Rubrik 
I rubriker använder du Geogrotesque.  
Både versaler (stora bokstöver) och  
gemener (små bokstäver) fungerar fint.

Brödtext
I brödtext använder du Geogrotesque.

FÄRGER

Geogrotesque Regular 123
Geogrotesque Regular Italic 123
Geogrotesque Bold 123
Geogrotesque Bold Italic 123

byggnads.se/nata

010-601 10 00

facebook.com/nata.byggnads

@nata_byggnads
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