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L som i Liberalerna
I NOVEMBER 2015 bestämde vi i stor enighet att Sveriges liberala parti

INNEHÅLL

ska heta det vi är: Det är vi som är Liberalerna. Vägen mot en ny grafisk symbol började med mer än hundra bidrag till vår idétävling. Kreativiteten var stor. Många ville bygga en logotyp kring vår partibokstav.
Det var också påtagligt vilken plats blåklinten har i liberalers hjärtan.
Detta tog våra professionella formgivare fasta på när de fick uppdraget att utveckla en ny logotyp och grafisk profil. Vi bad om en symbol
som är klassisk men ändå samtida, kraftfull men också mänsklig. Logotypen vi valde är ett tydligt och enkelt L som är avrundat, varmt och
modernt. Vi har behållit blåklinten men använder den inte som stiliserad grafisk symbol utan i dess levande, äkta form.
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TYDLIGHET är Liberalernas ledord – både politiskt och visuellt. En stark
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logotyp, ett rent och luftigt formspråk, en klassisk typografi och en enkel
färgpalett är viktiga pusselbitar i vår kommunikation med väljarna. Den
här manualen ska fungera som stöd för dig som skapar visuell kommunikation i Liberalernas namn.
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VÅR GRAFISKA MANUAL innehåller inga exakta millimeterangivelser

och ganska få grundlagsfästa designregler. Manualen riktar sig framför
allt till dig som har grundläggande förståelse för kommunikation, kunskaper i hantverket och tillgång till verktygen. Med hjälp av manualens
ramar och rekommendationer kommer du att kunna producera material
och fatta kloka designbeslut. Du som använder Adobeprogram för grafisk produktion, kommer också att kunna använda färdiga mallar för de
vanligaste trycksakerna.
Utöver designmanualen finns också mallar för Word och Powerpoint,
samt Liberalernas webbtryckeri där vilken liberal som helst kan skapa
eget material utan förkunskaper eller särskilda verktyg.
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ALLT DU BEHÖVER:
Mallar, bilder och logotypfiler hittar du på Insidan.
Välj Filer, därefter Liberalernas Riksorganisation
och Grafisk profil.
Liberalernas bildarkiv med blåklintsfoton, pressbilder samt logotypen för digitalt bruk finns på
liberalerna.dphoto.com

Logotypen

Liberalernas primära logotyp.
L:et är högerställt ovanför partinamnet.

LIBERALERNAS LOGOTYP ÄR ett tydligt och stiliserat L i runda vänliga

former, tillsammans med partinamnet ”Liberalerna”. Den huvudsakliga
logotypen är assymetrisk, med L:et placerat till höger ovanför partinamnet. Det finns även alternativa logotyper för olika användningsområden:
• En centrerad variant används framför allt på våra runda knappar.
• En horisontell variant där L:et är proportionellt mindre och med
partinamnet till höger om symbolen istället för under.
Skapa inte egna logotyper med t ex ortsnamn inarbetade. Kommunicera
istället den lokala avsändaren med hjälp av t ex rubriker, bild och sidfot.
En enkel överrubrik (”Liberalerna i X-stad:”) är ofta tydligast.
LOGOTYPEN ANVÄNDS i sin helhet, med L-symbolen tillsammans med

partinamnet. L:et kan också användas som självständigt designelement,
men det måste alltid finnas minst en fullständig logotyp som tydlig
avsändare i varje sammanhang.
Logotypens färg är blåklintsblå eller vit.
Logotypen placeras med fördel nedtill till höger. Linjera i högerkant
och underkant med övrigt innehåll på sidan. Logotypen behöver generöst med luft omkring sig. Text ska inte figursättas runt logotypen.
Logotypen kan gärna läggas i en kvadratisk platta men inte i en cirkel.

Horisontell variant av logotypen, för tillfällen där logotypen och L:et
behöver ta mindre plats.

MEN...LIKNAR DEN INTE...? I en förenklad symbol går det att läsa in

egna betydelser. Vårt L kan tolkas som en bussfåtölj, en tumme upp, en
stark arm eller en helt annan kroppsdel. Detta faktum gladde många på
sociala medier vid lanseringen. Vi bjuder på skrattet, med övertygelsen
att logotypen kommer att överleva skämten. Dock bör vi i vår användning ägna en tanke åt vilka associationer som kan skapas – särskilt när
L:et placeras i anslutning till bilder på människor. Politisk kommunikation mår bra av lite humor och självdistans, men ofrivillig komik – som i
värsta fall tas illa upp – är något annat.
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Logotypen trivs bäst i det nedre högra hörnet, med generöst med
luft omkring sig. Tänk dig att logotypen bildar ett rektangulärt fält.
Luften omkring detta fält ska minst motsvara L:ets kortare del. Logotypen linjerar i underkant och högerkant med annat innehåll på sidan.

På våra knappar – men bara där –
använder vi en centrerad variant.
Logotypen ska inte placeras
i cirkelform annat än just på
knapparna, men den trivs utmärkt
på ett kvadratiskt fält eller på en
sköld (högst upp).

L:et som designelement
DET SKA ALLTID finns en tydig avsändare, med den fullständiga logo-

typen som består av L:et tillsammans med partinamnet. Därutöver
kan enbart L:et fungera som självständigt designdokument. Den enkla
formen kan användas som kontur i en bild, fyllas med bild eller stansas
ur en bild.
Tänk på vilka associationer som kan göras, för att inte skapa ofrivillig
komik. Går det att tolka bilden på fler än ett sätt? Använd gärna en
rundad ”sköld” (hämtad ur L:ets form) för att separera logotyp eller L
från bildinnehåll.
I L:et finns också en pratbubbla inbyggd, som kan användas som
fristående element i designen.
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VARFÖR SKA JAG
BLI MEDLEM?

OM DU RÖSTAR
LIBERALT, STÖD
LIBERALISMEN!

DESSUTOM FÅR DU:

D

MÖTA LIBERALA VÄNNER OCH PRATA POLITIK
Lär känna likasinnade, träffa liberala företrädare och
delta i det politiska samtalet.

M
Lä
de

LÄRA DIG MER OCH PÅVERKA POLITIKEN
Nyheter och information från Liberalerna. Delta på
utbildningar och lär dig mer om liberal ideologi och
praktisk politik. Som medlem har du möjlighet att
påverka politiken: skriva förslag, rösta och debattera.

LÄ
Ny
ut
pr
på

ARBETA POLITISKT OCH STÄLLA UPP I VAL
Det behövs alltid engagerade liberaler som kan arbeta i
nämnder och styrelser. Du har möjlighet att ställa upp i
val och även driva din egen personvalskampanj.

AR
De
nä
va

Välkommen till Värvningsakuten för tips om råd om
värvning! Vi finns på Insidan, bland Öppna grupper.

Vä
vä

Gör så här

Logotypen trivs mycket bra
tillsammans med blåklintsbilder,
och gärna i kvadratisk form.
Här behövs ett avstånd till
kanten som minst motsvarar
logotypens gemena a.

ANVÄNDNING

Tillsammans med personbilder
behöver logotypen placeras med
grafisk distans. Använd till exempel ett sköldformat färgfält.

• Logotypen består av L:et samt vårt partinamn. Använd aldrig ”Liberalerna” utan L:et. Vårt L kan användas som fristående designelement, men den fullständiga logotypen måste alltid finnas med som
tydlig avsändare.
• För att skapa tydlighet gentemot väljarna, använder vi en logotyp i all
kommunikation. Gör inte egna logotyper med inblandnig av ortsnamn etc. Kommunicera istället den lokala avsändaren i rubriker och
bild.

Bilden för sig och
logotypen tillsammans
med texten fungerar
utmärkt på det här sättet
till exempel.

PLACERING
• Logotypen placeras vanligen nedtill till höger. Den behöver generöst
med luft omkring sig.
• Använd gärna logotypen i kvadratisk platta, med blåklintsbild eller
i färg. När logotypen läggs på platta, ska luften omkring motsvara
gemena ”a” i Liberalerna.
• Placera som regel inte logotypen eller L:et direkt i en bild med personer. I anslutning till personbild: lägg logotypen bredvid eller använd
en rundad platta för att skapa ett grafiskt avstånd.
• I blåklintsbilder och idébilder utan människor kan logotypen/ L:et
användas mer fritt, men var uppmärksam på associationer och ofrivillig komik.
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Att arbeta med separata färgfält
är ett sätt att skapa tydlighet och
visulell identitet samtidigt som vi
undviker den sorts ofrivilliga komik
som kan uppstå när logotypen
krockar med en personbild...

Arbeta med kvadratiska fält när
text och bild ska samspela. Den här
utformningen är tydlig och fungerar
bra både i tryck och på sociala
medier.

En blomma med betydelse
DET LIBERALA PARTIET i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för

alla kvinnor och män. Blåklinten var symbol för rösträttsrörelsen, och
blev därför även partiets märke.
Den enkla men särpräglade blomman sprider sig längs åkermark och
dikesrenar över hela Sverige när sommaren är som vackrast. Blåklinten
liknar ingen annan svensk växt, den kan växa sig meterhög och varje
enskild blomma har ett alldeles eget utseende.
Det är verkligen inte konstigt att vi liberaler är stolta över vår bakgrund, vår ideologi och vår blomma.
VI GÅR NU ifrån att avbilda blåklinten grafiskt och stiliserat, och arbetar

istället med foton av levande blåklint i all sin prakt. I Liberalernas bildarkiv finns blåklintsbilder i olika varianter, där färgkalan är avstämd mot
den grafiska profilen: liberalerna.dphoto.com
Variera gärna med olika blåklintsbilder: närbild, flera blåklint, olika
bildformat osv.
Använd blåklintsbilder tillsammans med logotypen så ofta det går.
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Blåklintsbilder finns bland övriga
resurser på Insidan, samt på
liberalerna.dphoto.com

Blåklintsblått och andra färger
LIBERALERNAS PARTIFÄRG ÄR, liksom tidigare, blåklintsblå. I färg-

paletten ingår också fem komplementfärge. Den huvudsakliga komplementfärgen är saffransgul, och de fyra övriga varieras och används efter
behov.
Logotypen avbildas huvudsakligen i blåklintsblått på vit bakgrund eller
vitt på blåklintsblå eller fotobakgrund.
Logotypen används i saffransgult på många av våra profilprodukter
och kläder.
Färgerna används enbart sida vid sida, aldrig ovanpå varandra. Till
exempel ska text vara svart eller vit på en färgplatta, aldrig en färg på
en annan. Rubriker kan sättas i blåklintsblått på vit bakgrund, men
aldrig i blått eller annan färg på färgad platta.
Bakgrundsfärgen på våra trycksaker är som regel vit.

BLÅKLINTSBLÅ
CMYK: X500
RGB: 0, 106, 179
Hex: #006ab3
Pantone: 2945
NCS: S 3065-R90B

SAFFRANSGUL
CMYK: 03X0
RGB: 250, 187, 0
Hex: #fabb00
Pantone 7408
NCS: 1060-Y10R

SÅ FUNKAR FÄRGERNA
CMYK: för produktion av trycksaker, anges i 10-tal procent i färgordningen
cyan, magenta, gul, svart. X står för 100%. CMYK-koden för blåklintsblå X500
ska alltå utläsas 100% cyan, 50% magenta, 0% gul och 0% svart.
RGB: digital färgblandning, används t ex i office-program
Hex: hexadecimal färgblandning, används i webb och html
Pantone: färgsystem som används för t ex prylar och textil
NCS: färgsystem som används för att blanda målarfärger
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BLÅKLINTSLILA
CMYK: XX00
RGB: 23, 41, 131
Hex: #172983
Pantone 268
NCS: S 4050-R50B

ORANGE
CMYK: 05X0
RGB: 242, 148, 0
Hex: #f29400
Pantone 144
NCS: S 2570-Y30R

HIMMELSBLÅ
CMYK: 8110
RGB: 0, 165, 207
Hex: #00a5cf

VARMGRÅ
CMYK: 2220
RGB: 212, 202, 200
Hex: #d4cbc5

Typografiska val 1
LIBERALERNAS TYPSNITT ÄR Avenir och Baskerville. Det är klassiska

typsnitt som bidrar till en tydlig, luftig och varm framtoning.
Avenir används i rubriker samt kortare texter. Vanligen använder vi
Avenir Heavy i större rubriker, kompletterat med Aveir Black i spärrade
versaler i mindre rubriker. Baskerville är ett lättläst, tidlöst och litterärt
typsnitt som vi framför allt använder i längre brödtexter. Vår typografi
ska vara tydlig och luftig, det är därför viktigt med ett generöst radavstånd.
Här är några exempel på lämpliga format (siffrorna anger storlek och
radavstånd i punkter, t ex 10 pkt storlek på 14 pkt radavstånd):
Brödtext: Baskerville 10,5/14 (10,5 pkt storlek på 14 pkt radavstånd).
Börja gärna nytt stycke med indrag 10,5 pkt på första raden för att öka
läsvänligheten.
Kortare brödtexter: Avenir Roman 10/14

Rubrik: Avenir Heavy i valfri storlek:
18/24 · 24/30 · 36/44 · 48/60 · 60/76
UNDERRUBRIK: AVENIR BLACK 10,5/14,
ENBART VERSALER, SPÄRRAS 50
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Avenir Roman: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890
Avenir Heavy: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890
Avenir Black: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890
Baskerville: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890
Baskerville Italic: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890
KÖPA TYPSNITT
Liberalerna köper inte centralt in
typsnittslicenser för spridning.
Med denna länk hittar du rätt
typsnitt till en kostnad av ca 470
dollar:
www.myfonts.com/cart/48787607
Det går också att få ned kostnaden
något genom att välja bort flera
typsnittsvarianter.

Typografiska val 2
MÅSTE ALLTSÅ ALLA som kommunicerar för Liberalernas räkning nu

köpa nya typsnitt? Svaret är nej. Det ska gå att skapa professionell kommunikation i Liberalernas namn även utan expertkunskaper, särskilda
program och typsnitt. Därför finns det två nivåer av krav på den visuella
identiteten:

Arial: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890
Arial Bold: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890

• PROFESSIONELL NIVÅ: När vi kommunicerar med väljare och intresserade vill vi ha en gemensam och sammanhållen visuell identitet. Då
krävs vissa förkunskaper, professionella verktyg som Adobe-program
samt Liberalernas typsnitt. Här är typografin en del av identiteten
som signalerar professionalitet.

Baskerville Old Face:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890

• GRUNDLÄGGANDE NIVÅ: För kommunikation inom organisationen,
med medlemmar, räcker det att ha tillgång till en dator med Word
och Powerpoint för att kunna använda Liberalernas mallar. Här fungerar standardtypsnitt som Arial, och identiteten skapas med logotyp,
färg och form.

Times: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890

På den grundläggande nivån utnyttjar vi alltså standardtypsnitt som
ingår i alla installationer av Officeprogrammen. Vårt rubriktypsnitt är
då Arial, och som typografi i brödtext väljer vi i första hand Baskerville
eller Baskerville Old Face om det finns, i andra hand Garamond och i
tredje hand Times.
Du kan också producera material med professionell typografi i Liberalernas webbtryckeri, som varken kräver förkunskaper eller verktyg. Webbtryckeriet öppnar åter under sommaren 2016 och kommer att fyllas på
successivt med uppdaterade mallar.
tryck.liberalerna.se
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Garamond: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 01234567890

NIVÅ 1:
GRUNDLÄGGANDE

NIVÅ 2:
PROFESSIONELL

• För kommunikation inom organisationen, med medlemmar

• För kommunikation med väljare
och intresserade, kampanj och
profilmaterial

• Grundläggande mallar i Word
samt Powerpoint
• Inga särskilda typsnitt krävs
• I webbtryckeriet finns möjlighet
att skapa eget material med rätt
typografi

• För dem som har kunskap och
professionella verktyg
• Adobe-program samt typsnitt
• Utvecklad designmanual
• Tillgång till fler designelement

Bilder
BILDERNA ÄR EN viktig del av Liberalernas visuella identitet. De bilder

vi använder ska bidra till en känsla av närhet, mänsklighet och engagemang. Om en bild inte uppfyller våra krav på kvalitet, innehåll och
tonfall – välj bort den.
• Blåklintsbilder. Våra bilder på levande blåklint passar nästan alltid.
Blåklintsbilder finns på Insidan samt på liberalerna.dphoto.com
• Personbilder. Bilder på liberala företrädare. Tänk på ledorden – närhet, mänsklighet, engagemang – vid fotografering och urval av bilder.
Beskär gärna porträtt för att öka närheten.
• Dokumentära bilder. Att visa i bild vad politiken handlar om är alltid effektfullt, särskilt när människor kan relatera till en särskild plats
eller byggnad. Dokumentära bilder har lägre kvalitetskrav, det går bra
att ta bild med mobilkameran. Tänk på att aldrig publicera bilder där
människor går att identifiera, utan att de samttyckt till detta.
• Idébilder människa. Liberal politik utgår från individen, och det ska
synas i vår kommunikation. Därför använder vi porträtt på människor
som idébilder. Oftast markerar vi att detta är just idébilder och inte
en liberal förerädare, genom att göra de bilderna svartvita. Det är
mycket viktigt att försäkra sig om att bilden är friköpt med så kallad
”Model release” innan man använder en idébild på en människa.
• Idébilder ting. Som komplement använder vi också idébilder för att
illustrera politiska sakområden. Här ska bildspråket vara enkelt, och
gärna med ett inslag av humor när det passar. En klocka, några pennor, ett stetoskop, några sedlar är exempel på enkla symbolbilder.
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IDÉBILDER
Liberalernas riksorganisation har av upphovsrättsliga
skäl inte möjlighet att sprida de bildfiler som köpts
in för att använda som idébilder. Däremot finns de
inlagda i vissa mallar på webbtryckeriet. Vi använder
bildtjänsten mostphotos.com för att köpa och ladda
ned idébilderna.

Gör så här
BLÅKLINTSBILDERNA. Arbeta gärna kreativt med dessa, variera mellan

många blommor på en äng och extrem närbild.
BRA PERSONBILDER. En bra bild på en liberal företrädare utstrålar

närhet och engagemang. Sträva efter en öppen blick in i kameran och
en avspänd hållning. Beskär gärna så att läsaren kommer nära. Ibland
kan en mindre lyckad bild räddas av en intressant beskärning.
SVARTVITT OCH FÄRGPLATTA. Vi blandar gärna vanliga färgbilder med

svartvita eller svartvit bild lagd på färgplatta. Det är ett sätt att markera
att en personbild är ett idémässigt porträtt snarare än en liberal företrädare, men det kan också vara ett sätt att göra en halvdålig bild lite
intressantare. När du gör om en bild till svartvitt: öka kontrasten och
svärtan så att den blir kraftfull istället för jämngrå. För att lägga en bild
på färgplatta, gör så här:
1. Välj en bild med hög kontrast och stora ljusa ytor. Gör bilden svartvit, öka kontrast och svärta.
2. Montera in den i InDesign, beskär och gör om till lämpligt format.
3. Skapa ett nytt (tomt) bildblock i samma format. Markera och välj en
av Liberalernas färger i paletten Färgrutor.
4. Markera det färgade bildblocket, välj Objekt – Effekter – Genomskinlighet. Ange Läge: Multiplicera.
5. Lägg det färgade bildblocket ovanpå den svartvita bilden.
UNDVIK DÅLIGA BILDER! Här är ett par exempel på bilder som alltid

ska väljas bort. Använd en blåklintsbild istället, eller avstå:
• Idébilder som är uppenbart ”bildbanksmässiga”, och inte känns äkta.
• Personporträtt på liberala företrädare där bilden känns kylig, distanserad eller alltför oprofessionell.
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Form: Luftigt och tydligt
LIBERALERNAS FORM ska vara tydlig, ren och luftig. Det uppnår vi

VÅRKAMPANJ I NYA KLÄDER

• Bakgrundsfärgen på våra trycksaker är oftast vit.
• Generöst med planerad luft: ovanför rubriker, omkring logotypen osv.
• Vi använder bara färger ur Liberalernas färgpalett, i följande prioritet och proportion:
1. Blåklintsblå
2. Saffransgul
3. Himmelsblå, blåklintslila, varmgrå samt orange
• Vi arbetar med assymetrisk layout, dvs en kombination av vänsteroch högerställt. I princip aldrig centrerat.
• Bra bilder får gärna ta plats, och läggs på hel- eller halvsida. Mindre
bilder läggs ihop i collage med andra bilder samt färgade rutor med
text, logotyp eller enbart färgfält. Collagen skapas utifrån ett rutnät
av kvadrater.
• Vi använder alltid bilder på blåklint i vårt material.
InDesign-mallar som bygger på designreglerna kommer att finnas tillgängliga på Insidan senast augusti 2016. Välj Filer, därefter Liberalernas Riksorganisation och Grafisk profil.
Liberalernas webbtryckeri öppnar åter under maj 2016, och kommer att
fyllas på successivt med mallar. tryck.liberalerna.se

Välkommen
till Liberalernas
första riksmöte.
Våren är på väg när vi möts i Linköping.
Efter det tunga året som följde på
valförlusten, börjar en försiktig optimism
att gro. Vi är på väg åt rätt håll.
LIBERAL KRAFTSAMLING
Med valanalysen som utgångspunkt formulerade vi
en plan för hur vi ska återvinna väljarnas förtro
ende. Vi pekade ut riktningen:
• Vi ska formulera vad liberalism betyder idag och
utveckla liberal politik för en ny verklighet.
• Vi ska bli fler liberaler och vara ett öppet och
modernt parti med spännande verksamhet.
• Vi ska ge väljarna ett tydligt svar på vad vi står för
och varför Liberalerna behövs i svensk politik.

Vi kallade planen för Liberal kraftsamling, och den
har legat till grund för allt vi har gjort.
UTVECKLA LIBERAL POLTIK
Vi är mitt uppe i ett spännande förnyelsearbete
tillsammans med våra kommissioner och arbetsgrup
per. Under året har vi utvecklat bostadspolitiken,
den ekonomiska politiken och våra tankar om inte
gration för att bara nämna något. Och visst kändes
det direkt efter landsmötet hur vårt nya namn både
gjorde oss tydligare och ställde krav på oss som före
trädare? Precis som vi ville ha det.

Det liberala partiet i Sverige bildades ur
kampen för rösträtt för alla kvinnor och män.
Blåklinten var symbol för rösträttsrörelsen, och
blev därför även partiets märke.
Den enkla men särpräglade blomman spri
der sig längs åkermark och dikesrenar över
hela Sverige när sommaren är som vackrast.
Blåklinten liknar ingen annan svensk växt,
den kan växa sig meterhög och varje enskild
blomma har ett alldeles eget utseende.
Det är verkligen inte konstigt att vi liberaler
är stolta över vår bakgrund, vår ideologi och
vår blomma.

Titta gärna in på Värvarakuten på Insidan.
Där hittar du tips, idéer och kampanjmetoder.

En spännande verksamhet är grunden för att både
värva och behålla medlemmar. Vi har hunnit
genomföra en samtalskampanj om tiggeri och börjat
lära oss att hålla Ovanliga möten där alla är med
och bidrar. Alla som hittills provat på är överens om
att det är så här vi ska arbeta, och därför fortsätter
vi att utveckla Ovanliga möten i höst.

EN NY LOGOTYP OCH
ETT HELT NYTT UTSEENDE
Liberalernas nya logotyp är ett mjukt utformat L.
Ett tydligt L som i Liberalism. Vårt L har en
enkel, varm, mänsklig och tidlös form som kan
varieras utan att åldras. En symbol som generar
kraft och skänker särprägel.
Blåklinten är en viktig del av vårt ideologiska
arv. Vi går ifrån att avbilda den grafiskt, och
använder istället bilder av levande blåklint.
Vår partifärg är blåklintsblå. I vår uppdaterade
färgpalett ingår även himmelsblå och blåklintslila,
liksom en saffransgul och en varmt orange.

ETT TYDLIGT SVAR TILL VÄLJARNA
Den liberala kraftsamlingen gäller även själva för
packningen. Vi utvecklar en kommunikationsstrategi,
och har gett alla våra kanaler en riktig helrenove
ring: satsning på sociala medier, utvecklad hemsida
och nu vår nya grafiska profil.

Mer om vår grafiska profil: liberalerna.se/profil

STÖD VALFONDEN
Vi har höga ambitioner, men ont om resurser.
Och vi lever i en politisk verklighet där vi inte ens
kan vara säkra på hur lång tid vi har på oss till
nästa val. Ditt stöd är därför viktigare än någonsin.
Och det är enkelt: Swisha bara valfri summa till
123 148 12 41. Skriv ”Gåva” i meddelanderutan
följt av ditt personnummer. Fler sätt att ge stöd
hittar du på www.liberalerna.se/bidra

VI SKA BLI FLER
Som vi har räknat under året! Medlemmar och
värvningsmål, nebrutet på länsförbund och lokal
avdelningar. Vi är många som har fått lära oss hur
man värvar – och upptäckt att det är både lätt
are än vi trodde och riktigt roligt. Nu finns också
Värvarakuten på Insidan, med tips och goda råd.

KÖP PRYLAR

LÄTTARE ATT VÄRVA OCH SKÄNKA

Besök Liberalernas prylshop för att beställa nytt
material med vårt vackra L! Redan nu finns:
• Knappar och pins
• Flygblad ”Hur liberal är du?”
• Uppdaterad värvningsfolder
• Värvningskort med snabba argument
och Swishnummer
• Ballonger
• Karameller
• Beachflaggor och flaggor
• 70x100affischer och skyltar
• Kläder och väskor

Nu går det att betala medlemsavgift och
skänka pengar till valfonden med hjälp av
mobiltjänsten Swish.
Enklaste sättet när någon bestämt sig för att
gå med i Liberalerna:
Swisha 50 kronor till 123 148 12 41.
Skriv ”m” i meddelanderutan följt av person
nummer och mejladress.
Lika enkelt är det att ge en gåva till valfonden:
Swisha valfri summa till 123 148 12 41.
Skriv ”Gåva” i meddelanderutan följt av ditt
personnummer.

Prylshopen finns på liberalerna.felestad.se
och i egen monter på riksmötet. Välkommen!

Hur liberal är du?
Testa här:
JA NEJ

n

n

Vi ska ta ett gemensamt ansvar i EU för människor på flykt.
Sverige ska visa solidaritet, men fler länder måste bidra.

n

n

I vårt Sverige får varje flicka och pojke, kvinna och man välja
intresse, yrke, kärlek och framtid. Jämställdhet, religionsfrihet
och självbestämmande gäller alla överallt. Det är integration.

n

n

Varje barn har rätt till kunskap och arbetsro i skolan.
Klassresan börjar i klassrummet.

n

n

Fler kan få sitt första arbete med enkla startjobb till lägre lön.

n

n

Friheten har ingen åldersgräns. Du ska kunna fortsätta
bestämma över din vardag och ditt boende efter 65.

n

n

Det ska vara lätt att göra rätt när du använder delningstjänster
för att boka taxi eller jobba extra. Smarta lösningar är framtiden.

n

n

Svenskt medlemskap i Nato är en försäkring för frihet.

n

n

Kärnkraft och grön skatteväxling är klimatsmart. Vi tar ansvar
för barnbarnsbarnen.

n

n

En egen bostad är frihet. Mindre krångel och regleringar, så får
fler sätta nyckeln i sin egen dörr.

HUR MÅNGA JA FICK DU?
7–9: Grattis, visst är du liberal!
Välkommen.
5–6: Du är kanske en sökande
liberal? Välkommen till oss. Sverige behöver fler liberaler.
2–4: Ibland gillar du liberala
idéer, ibland inte. Vad sägs om
att prata vidare om saken?
0–1: Nja, det finns nog andra
partier som passar dig bättre.
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BLÅKLINTEN:
EN BLOMMA MED BETYDELSE

Under maj månad möter vi våren och väljarna
med vårt nya namn, nytt utseende och tydliga
liberala budskap. I vårkampanjen slår vi fast
att det är vi som är Liberalerna, och fokuserar
på att värva medlemmar. Grunden är vårt nya
basmaterial:
• Ett flygblad ”Hur liberal är du?” med ja
och nejfrågor på den ena sidan och en
ideologisk text på den andra
• Uppdaterad värvningsfolder
• Värvningskort med Swishnumret

genom några grudläggande designregler:

Vi heter det vi är:
Liberalerna.
När vi liberaler engagerar oss för att fler ska få jobba, för kunskap
och arbetsro i skolan, rätt till assistans för människor med funktions
nedsättning eller i kampen mot hederskultur – då handlar det alltid
om samma sak: att varje människa ska vara fri att forma sitt liv.
Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla
kvinnor och män. Tanken att varje människa ska få växa på egna
villkor och ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor har sedan
dess legat till grund för all liberal politik.
Det behövs fler liberaler i en värld där extremister och populister
breder ut sig, och i ett Sverige där människor fastnar i utanförskap
medan en förlamad vänsterregering tittar på. Du kan göra skillnad,
oavsett om du vill engagera dig i politiken eller bara ge ditt stöd till
de liberala idéerna.
Välkommen till Liberalerna.
Läs mer på liberalerna.se

ENKELT ATT BLI MEDLEM:
Swisha 50 kr
till 123 148 12 41
I meddelanderutan skriver du
”m” följt av hela ditt person
nummer och din mejladress.
Eller gå in på
www.liberalerna.se/
bli-medlem

När vi liberaler engagerar oss för att fler
ska få jobba, för kunskap och arbetsro
i skolan, rätt till assistans för människor
med funktionshinder eller i kampen mot
hederskultur – då handlar
det alltid
om att bli medlem:
Fyra
sätt
samma sak: att varje människa ska vara
SWISHA 50 KR TILL 123 148 12 41.
fri att forma sitt liv.
I meddelanderutan skriver du ”m” följt
av hela ditt personnummer och din
Det behövs fler liberaler i en värld där
mejladress.
extremister och populister breder ut
www.liberalerna.se/bli-medlem
sig, och i ett Sverige där människor
info@liberalerna.se
fastnar i utanförskap medan en förlamad
020–53 53 53
vänsterregering tittar på. Du kan göra
skillnad, oavsett om du vill engagera dig
i politiken eller bara ge ditt stöd till de
liberala idéerna.
Läs gärna mer på liberalerna.se
Välkommen.

Form: Mallar och webbtryckeri
PLATS FÖR RUBRIK

LIBERALERNA
Box 2253 · 103 16 Stockholm
info@liberalerna.se
liberalerna.se

Så här blir ett
enkelt flygblad.

Här ska det in
en bra rubrik.

At ab iduntot aecesti volorum simaximi, con rerferist autempos
num fugitium fugia expel mintis et vent haruptam, officit estestiur? Ignisin isquia dolupta tecest, to tentur?
Xerum, as moditat id molorpo riore, quid estrum etur? Quiam
es volum volorecto vendunt aspero is pedit as utatur aspid
moluptat. Ab ipsum dolestis ne et plis minihil liquundest utem
apelique simoles volut
Sunti cum fugiae sequam, sapid et, es as auda veliquo volenecum quiae natusae nosto volorit ut voluptam fugiate eatem
quae. Ut facepel itatur, corrum velibus. Avsluta gärna med
punktlista:

At ab iduntot aecesti volorum simaximi, con rerferist autempos
num fugitium fugia expel mintis et vent haruptam, officit estestiur? Ignisin isquia dolupta tecest, to tentur?
Xerum, as moditat id molorpo riore, quid estrum etur?
Quiam es volum volorecto vendunt aspero is pedit as utatur
aspid moluptat. Ab ipsum dolestis ne et plis minihil liquundest
utem apelique simoles volut
Sunti cum fugiae sequam, sapid et, es as auda veliquo
volenecum quiae volorit ut voluptam fugiate eatem quae. Ut
facepel itatur, corrum velibus. Avsluta gärna med punktlista:

• Totatus es magnam nonsereriat iduciento eriatur

• Magnim rem net mil enis non culpa quam facieni hillupitati
sam fugitetur acerum illuptur accus.

• Magnim rem net mil enis non culpa quam facieni hillupitati
sam fugitetur acerum illuptur accus.
• Sant ut eari idestia nducipitat venihitissum eos idebis
nobis et am aut volorib ustiost, omnis aut liqui nos eatur.

• Totatus es magnam nonsereriat iduciento eriatur

• Sant ut eari idestia nducipitat venihitissum eos idebis
nobis et am aut volorib ustiost, omnis aut liqui nos eatur.

www.liberalerna.se

BLI MEDLEM
Swisha 50 kr
till 123 148 12 41
I meddelanderutan skriver
du ”ny” följt av hela ditt
personnummer och din
mejladress.
Eller gå in på
liberalerna.se/bli-medlem

Här ska det in en
bra rubrik så här.
At ab iduntot aecesti volorum simaximi, con rerferist autempos
num fugitium fugia expel mintis et vent haruptam, officit estestiur? Ignisin isquia dolupta tecest, to tentur?
Xerum, as moditat id molorpo riore, quid estrum etur?
Quiam es volum. Ab ipsum dolestis ne et plis minihil liquundest
utem apelique simoles volut
Sunti cum fugiae sequam, sapid et, es as auda veliquo volenecum quiae natusae nosto volorit ut voluptam fugiate eatem
quae. Ut facepel itatur, corrum velibus.

info@liberalerna.se

www.liberalerna.se
info@liberalerna.se
020–53 53 53

020–53 53 53

www.liberalerna.se · info@liberalerna.se · 020–53 53 53

XXXXXXXXXLIBERALEN

LIBERALERNA I XXXXXXXX
Adress rad 1 · Adress rad 2
Växel: 00–123 45 67 · Fax: 00–123 45 67
organisationsnummer? · annan info?
xxxxxxxx@liberalerna.se
xxxxxxxx.liberalerna.se

NÅGOT VIKTIGT
HÄR I EN RUTA

NYHETER FRÅN LIBERALERNA XXXX

I webbtryckeriet kan du bl.a
beställa brevpapper, kuvert,
visitkort och anteckningsblock

HÄR ÄR DET EN LITE
MINDRE ARTIKEL

SVERIGE BEHÖVER FLER LIBERALER. Du kan göra skillnad, oavsett om du vill engagera dig i politiken eller bara ge ditt
stöd till de liberala idéerna. Läs gärna mer på liberalerna.se. BLI MEDLEM: Swisha 50 kr till 123 148 12 41. I meddelande
rutan skriver du ”ny” följt av hela ditt personnummer och din mejladress. Eller gå in på www.liberalerna.se/blimedlem.

Välkommen!

Förnamn Efternamn
Titel
Liberalerna xxxxxx
Adress rad 1
Adress rad 2
070-123 45 67 · Växel: 00-123 45 67
fornamn.efternamn@liberalerna.se
xxxx.liberalerna.se
Ulparunt lacipiet harchiciist, quid qui conseque del id quam aut iur maximodia cullaccum
verrovidunt il int repellaccus re nonsequ asperovita simus

Rubrik så här dahjksa
kasjdhaskdh sakdhsakj
Lesti consed que dolores
sitibero vide aute qui berit, que
recae offic tem etureprae eius,
cusam hil iur am quat.

Liberalernas webbtryckeri: tryck.liberalerna.se
Mallar för InDesign: Insidan, Välj Filer,
därefter Liberalernas Riksorganisation och Grafisk profil.
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Tibus etur res delectis ea aut fuga.
Bus nest remolor eritatemolo tem
fugia sam, optat de consequis et in
pori quae que
comnima gnihilluptat ut occum
vendaerest, ipit moloreseque int elictis sa quid quiatem re, tota consed
ulparum que nonsedissum quo cus
ut ut quodiam re, que sit eos eatassi
tatemolorios plabore
acimodi catiumquae reprovidunti
nus, quiditatum remodi quid mil
issit, officip iciendes elenimp oreiur?

Det liberala partiet i Sverige
bildades ur kampen för
rösträtt för alla kvinnor och
män. Blåklinten var symbol för
rösträttsrörelsen. Den liknar
ingen annan svensk växt, den
kan växa sig meterhög och varje
enskild blomma har ett alldeles
eget utseende. Det är verkligen
inte konstigt att vi liberaler är
stolta över vår bakgrund, vår
ideologi och vår blomma.

Egen text som anknyter
till någon av bilderna
(grå rutor fylls med egna
bilder).

Qui qui voluptiae volore cum qui
tecest officim illabo.
Equam et etur milic tem quam
num de offici optature la dolest ute
elestiatquam quis num experer cimillestis conseque prat dis dolorio ma
nonsercilit a voluten imusandis mos
dolupit quae expernamenis dis ex
esed quam quuntia ecaerem doluptatem sin eum ium, tem facepercium
quaes secto bea dolorem. Ita es ut et
eveligni sam fugiam essus eos aut lab
ipsunt.
Od qui dollam resedis alit eum
sam arcil molupta solorru mquatum,
unt et dolupta tiatia cullacidem.
Tem fuga. Fugiasp elestia autati ius
pel is simagna tatempore

Bit fuga. Necusdandus, sum venitius evelique et, quossi quis ipsam
quid quuntium accum qui tem quist
dolo optatem oluptat quisimus
iurehen imodigenis et rero molum
utem rempos eicident asitis de
sitatio nsequasped mo illeseratur
sequo bercitium iniet repe volut
erio tentur?
Deleste
Så här
dollend elikan man lägga
ett litet citat om
cidictate sus
det behövs.
idebisque
excernatis
alitia ad eatiundi ut et lique corent.
Quiam si dolorer ioribus renis pre
eatis inis inctis illo doluptatur? Quibusda poreste mpostem et parum
excestiam invenet fugit utem el
maio volorem iume voluptur re
exera quo toreiciur sitisti onecto
estibeatat harum int.
Officiisto int ut prorest, cusciet
deste consequodit hitatiatet, odipsantis repudistese quodita vid mos
doloritio eatquas estiam, sum ut is
destiae eum comnimolore natem
dipsand itatuscimus.
Ihillatur sa dolupta sin corepe
enturestotas sit etur, ium fugitae
volorio es volupta tinciam, quatemqui volorem dis dollupt iuntionet
offic toriatem il imenis corero et
venisci endam, cus solore dunti adi
quam et quaeruptate voluptatiur
solum sitatur maximil essus.
Endunt la sequat et ut quia
audae et im reicium voluptatis in
re, sus porectesti.

Ulparunt lacipiet harchiciist, quid qui conseque del id quam aut iur maximodia cullaccum
verrovidunt il int repellaccus re nonsequ asperovita simus

Rubrik så här dahjksa
kasjdhaskdh sakdhsakj
Lesti consed que dolores sitibero
vide optaquatur aute qui berit,
que recae offic tem etureprae
eius, cusam hil iur am quat.
Tibus etur res delectis ea aut fuga.
Bus nest remolor eritatemolo tem
fugia sam, optat de consequis et in
pori quae que
comnima gnihilluptat ut occum
vendaerest, ipit moloreseque int
elictis sa quid quiatem re, tota consed
ulparum que nonsedissum quo cus
ut ut quodiam re, que sit eos eatassi
tatemolorios plabore
acimodi catiumquae reprovidunti
nus, quiditatum remodi quid mil issit,
officip iciendes elenimp oreiur? Qui

qui voluptiae volore cum qui tecest
officim illabo.
Equam et etur milic tem quam
num de offici optature la dolest ute
elestiatquam quis num experer cimillestis conseque prat dis dolorio ma
nonsercilit a voluten imusandis mos
dolupit quae expernamenis dis ex
esed quam quuntia ecaerem doluptatem sin eum ium, tem facepercium
quaes secto bea dolorem. Ita es ut et
eveligni sam fugiam essus eos aut lab
ipsunt.
Od qui dollam resedis alit eum
sam arcil molupta solorru mquatum,
unt et dolupta tiatia cullacidem. Tem
fuga. Fugiasp elestia autati ius pel is
simagna tatempore

EN MINDRE ARTIKEL FÅR PLATS HÄR NERE

Ulparunt lacipiet harchiciist, quid qui

Intem rem volum et estio quam, consectem ent repedis
aceaque que optatem fuga. Equi comnime sim fugita
dollabore intione ctorepratis essit de venim fuga. Et ipsae
accatusciae voluptat et quam.
Quodis sus, omnienda quam quam re pore quatessed
et velene volorest hit etureic tibusti teniatur, que liatium
et remoluptatem delenimus in nem consend ipsanis a
voloreh enimet ulpa nonsequam sequid que

Bus voles aut aspero
dolorit ut essi utasped
qui omnimpore, quiam
qui occullorum sum
natectur mo berspe non
plaborectur?
Nulpa nimintem reptae
preperr oruptaerum
Occatibusam, odistrum
volupta tibusap icaboria
exceaquia voluptas
volupid ucipicius quisqui
am explatint mi, quis
inti od quam re cuptist
rupition et dia idunt
Quateturi dit, quo

NÅGOT VIKTIGT
HÄR I EN RUTA
Bus voles aut aspero
dolorit ut essi utasped
qui omnimpore, quiam
qui occullorum sum
natectur mo berspe non
plaborectur.

XXXXXLIBERALEN
Kontaktuppgifter här
Aped quam adis nimporibus
qui opta non nonsenisci
apicia vendi nonsedis excepe
omnis Musda non et officium
aut et, nos et es doluptatis

Olika varianter av flygblad och A4-mallar för
t ex nyhetsbrev finns som
malldokument för InDesign.
Flygbladen kan du även
producera i webbtryckeriet.

Form: Fler exempel
Plats här
för ett eget
budskap max
fyra rader.

Plats här
för ett eget
budskap max
fyra rader.

I webbtryckeriet kan du även beställa affischer, skyltar och rollups – med eller utan eget budskap.

Liberalernas webbtryckeri: tryck.liberalerna.se
Mallar för InDesign: Insidan, Välj Filer,
därefter Liberalernas Riksorganisation och Grafisk profil.
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Plats här
för ett eget
budskap max
fyra rader.

Teknik och resurser
FRÅGOR?

ALLT DU BEHÖVER:

Välkommen att höra av dig till:
Erika Jonés
Projektledare kommunikation
Liberalernas riksorganisation
erika.jones@liberalerna.se

Mallar, bilder och logotypfiler
hittar du på Insidan. Välj Filer,
därefter Liberalernas Riksorganisation och Grafisk profil.
Bilder: liberalerna.dphoto.com
Liberalernas webbtryckeri:
tryck.liberalerna.se

ANDRA RESURSER
Köp Liberalernas typsnitt:
www.myfonts.com/
cart/48787607
Bildtjänst för idébilder:
www.mostphotos.com
Skapa bilder för sociala medier:
www.canva.com
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