
En plats som ingen annan.1. Varumärke 

Varumärket reflekterar ursprung 
och uppgift.
Oavsett om vi är femtonde generationens svenskar eller om vi 
invandrade på den här sidan millennieskiftet, är våra nationalparker en 
del av vårt gemensamma arv. Den natur som parkerna bjuder fanns 
här långt innan nationsgränserna drogs upp. Avsikten är att den även 
ska finnas här långt efter att gränserna försvunnit. Därför gör vi allt för 
att bevara dessa stycken natur. 
     Och att bjuda in till dem, att välkomna besökare, kan vara en del av 
att bevara dem. För när människan ser och upplever det starka i att 
vara nära sitt ursprung, finner hon även skäl att bevara det. 
     När Sveriges Nationalparker verkar i samklang med nutidsmännis-
kan, gör vi som mest nytta för naturen. En nationalpark kan inte 
ersättas, varje park är unik – en plats som ingen annan. 

Till skillnad från naturen där mångfald och variation är en kvalitet, 
behöver varumärken istället visa upp en tydlig och sammanhållen 
identitet. Sveriges Nationalparker bygger därför sitt varumärke och 
sin visuella identitet på ett enkelt, klart och tydligt program. Parkerna 
står för den rika variationen och mångfalden.

I arbetet med att skapa en identitet för Sveriges Nationalparker har 
några ledord varit oss trogna: tillgänglighet, tydlighet och värdighet. 
Utmaningen har legat i att skapa en identitet som är hämtad ur 
historien men äger kraft att leva genom åren. Identitetsprogrammet 
förvaltar tidlös form med ett samtida formspråk.

Symbolen.
Det är ett känt faktum att formgivare genom årtusenden låtit sig 
inspireras av naturen. Vad vore mer relevant när man idag ska skapa 
en symbol för Sveriges Nationalparker? 
     I den heraldiska traditionen ser vi sambandet tydligt. Kronans form 
skulle aldrig existera utan naturen som förlaga. Historiskt avser 
kronan som heraldiskt tecken att kommunicera ägande och 
myndighet, helst förgylld och med rik ornamentik. Sveriges 
Nationalparkers krona är inte i guld. Den är himmelsblå och redovisar 
tydligt sin härkomst från naturen.
     En krona som kommunicerar historia och samtid, enkelhet 
och värdighet. 
    Svensk naturs egen kronjuvel.
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En plats som ingen annan.2. Markör 

 Imponerande när man står bredvid den, men alltid underordnad naturen.Det svenska stålet i tämjd, stram och bearbetad form. En länk mellan oss och naturen.Skiftande klimat kommer att påverka cortén olika.

Budskapet är otvetydigt – en port som alltid står öppen.

Markören: En alltid öppen port till naturen. 
Som en övergång mellan samhälle och natur har vi skapat 
Markören. Likt en entré som aldrig är stängd består den av två 
parallella skivor i obehandlad corténstål.
    Fyra meter höga, 120 cm breda och 8 cm tjocka. Avståndet mellan  
skivorna är lika stort som bredden, tillsammans formar de en kvadrat.
    Högst upp är symbolen utskuren och formas av himlen. 
Nedtill etsas parkens historia in i stålet, det kan bestå av text, bild 
och lokal symbol. Varje park berättar här sin egen historia; varje 
park är “en plats som ingen annan”. På så sätt blir markören unik, 
samtidigt som den i sitt enkla och strama yttre blir en gemensam 
symbol för Sveriges alla nationalparker.
    Imponerande när man står bredvid den, men alltid underordnad 
naturen. 
    Stålet (Järn – Fe), sprunget ur vår svenska natur, vid sidan av 
skogen det mest svenska vi har, grunden till vårt gemensamma 
välstånd. Här återfinns järnet i tämjd, stramt bearbetad form, lyft ur 
naturen och omformad av oss för att sedan återbördas.
     Markören är mer än en öppning, den blir en länk mellan oss och 
naturen. I sitt uttryck både en massiv skulptural form och en 
minimalistisk öppning/portal. Fri från insmickrande anspelningar 
till hemslöjd och scoutromantik.

Placeringen görs i samklang med det omgivande landskapet i
förhållande till utblickar och inramning. Markören springer rätt upp 
ur marken utan synbart fundament eller bearbetning. Man ser den 
när man passerar in i nationalparken men även från andra viktiga 
siktlinjer. Genom att alltid vara i samma storlek framhäver den de 
olika unika nationalparkernas variationer.

Gränsmarkören är dotter till markören 
och utgörs av en 90 x 15 x 3 cm stolpe av 
obehandlad corténstål. Den står alltid 
vid gränsen där man passerar igenom, 
eller där man rör sig längs med gränsen. 
Klimat och naturtyper kommer att påverka 
cortén olika. Mötet mellan material och 
klimat skänker en unik lysande färg åt 
varje markör.
 

Markören: En alltid öppen port till naturen. 
Som en övergång mellan samhälle och natur har vi skapat 
Markören. Likt en entré som aldrig är stängd består den av två 
parallella skivor i cortenstål.
     Fyra meter höga, 120 cm breda och 8 cm tjocka. Avståndet 
mellan skivorna är lika stort som bredden, tillsammans formar de en 
kvadrat.
   Högt upp på den är logotypen utskuren, himlen formar symbolen.
Nationalparkens historia/saga etsas in i stålet, den kan bestå av
text, bild och lokal symbol. Varje park berättar här sin egen historia;
varje park är “en plats som ingen annan”. På så sätt blir markören 
unik, samtidigt
som den i sitt enkla och strama yttre blir en gemensam symbol för
Sveriges alla nationalparker.
Imponerande när man står bredvid den, men alltid underordnad
naturen.
Stålet (Järn –Fe), sprunget ur vår svenska natur, vid sidan av
skogen det mest svenska vi har, utgör grunden till vårt 
gemensamma
välstånd. Här återfinns järnet i tämjd, stramt bearbetad form, lyft ur 
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omformad av oss för att sedan återbördas.
Markören är mer än en öppning, den blir en länk mellan oss och 
naturen. I sitt uttryck både en massiv skulptural form och en 
minimalistisk öppning/portal.
Fri från insmickrande anspelningar till hemslöjd och scoutromantik.
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Placeringen görs i samklang med det omgivande landskapet i
förhållande till utblickar och inramning. Markören springer rätt upp 
ur marken utan synbart fundament eller bearbetning. Man ser den 
när man passerar in i nationalparken men även från andra viktiga 
siktlinjer. Genom att alltid vara i samma storlek framhäver den de 
olika unika nationalparkernas variationer.

Gränsmarkören är dotter till markören 
och utgörs av en 90 x ?x3 cm stolpe av 
obehandlad corténstål. Den står alltid 
vid gränsen där man passerar igenom, 
eller där man rör sig längs med gränsen. 
Klimat och naturtyper kommer påverka 
cortén olika. Mötet mellan material  och 
klimat skänker en unik lysande färg åt 
varje markör.
 

Himlen formar symbolen.



En plats som ingen annan.3. Skyltsystem 

Skyltsystem
SNP:s identitet innehåller en skyltfamilj i olika storlekar med fundament i ett lätt 
eller ett stabilt utförande. Enhetlighet i uttryck men med flexibilitet i tillämpning. 
Liksom markören har skyltsystemet en utpräglad ortogonalitet som framträder väl 
emot omgivningen, likaväl som det framhäver det fria och organiska hos naturen.
     Skyltar i svart tryckt plåt. Välkomstskylten inleder mötet på plats. Tydligt och 
kortfattat om nationalparkens särdrag och språklös information i piktogram. Alla 
ska kunna läsa och förstå. Samma utförande i alla parker. Fler skyltar följer för 
fördjupad information, vägvisning eller platsangivelse. En infotavla på lutande skiva 
ger platsspecifika uppgifter.
     Fundament – som en volym ur vilken skylten skjuter upp, alternativt där skylten 
bärs av stolpe eller ben. De stadiga fundamenten ger arkitektonisk gestalt åt 
entrérum eller en speciell plats. Stål som i markörens cortén, men oljebehandlat för 
en varmsvart kulör. Taktil textur mot skyltplåtens släta. Kan vara i annat material – 
fyrkantstockar eller sten av lokal bergart för egen karaktär åt ett entrérum. 
    Andra möblerande element, t ex bänk kan utformas i samma stil. De lättare 
fundamenten är komplement eller för en icke utrymmeskrävande skyltning t ex 
inne i parkerna. Stolpar av fyrkantrör i svart cortén, galvat stålrör eller trä.
     För flexibilitet – en box för foldrar eller skylt med utbytbar information. Boxen är 
en låda med lock, infäst i samma form som infotavlan. Infotavlan består av dubbla 
plåtskivor varav den främre är en ram och den bakre går att lossa för att byta ut 
den mellanliggande a�schen.
     Samlat uttryck och tydliga budskap för ett berikande möte med den unika 
platsen i varje nationalpark.

 Längre ut i parken tar ett lättare och mer flexibelt skyltsystem över informationen. Längst ut i parken står alltid dottern till markören – gränsmarkören.

Skyltsystemet innehåller en familj i olika storlekar. Enhetlighet i uttryck men med flexibilitet i tillämpning.

Alternativa material – fyrkantstockar eller sten av lokal bergart för egen karaktär åt ett entrérum.

Stål som i markörens cortén, men oljebehandlat för en varmsvart kulör.

Gränsmarkör Infotavla Platsmärke Infotavla liten och storInfotavla/
Folderbox

Infotavla med 
urtag på stolpe

Vägvisare/
Platsmärke

Dubbel infotavlaInfotavla med urtag
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Besökaren guidas av Sveriges Nationalparkers identitet, från markör och det första välkomnandet, till skyltar för fördjupad information, vägvisning eller platsangivelse.



En plats som ingen annan.4. Grafiskt program 

 

5. Bildsymboler
Bildsymboler är en viktig informationsbärare som gör kommunika-
tionen språklös och tillgänglig. SNP får en  egen uppdaterad familj 
med bildsymboler som unikt formges för SNPs skylt- och 
informationssystem. De följer ISO och internationella regler och 
rekommendationer för hur o�entliga  bildsymboler ska vara 
konstruerade. Formgivna i en starkt sammanhållen familjekänsla 
blir de ett starkt verktyg för den grafiska identiteten

6. Andra symboler
Nationalparkernas symbol har stor tålighet i råa tillämpningar. 
Formens enkelhet fungerar utmärkt även målad med schablon 
på en trädstam.
     Snöstjärnans representation i nationalparkerna ersätts över tid 
med den nya nationalparkssymbolen. Under implementeringen av 
ny identitet kan de agera tillsammans.
     Den lokala symbolen ( i vår presentation representerad av en 
stiliserad svala), finns som grundidé kvar. Men får aldrig skymma 
sikten för nationalparkernas symbol. Vi föreslår att den ritas om och 
formges för en mer enhetlig tillämpning i nationalparkernas 
designsystem. Den lokala symbolen kan användas som illustration 
till “historien om platsen”, fotografisk bild på trycksaker, ikoner på 
hemsidan och dekaler/tygmärken som pr-material.

3. Typografi
Typsnitt är ytterst viktiga beståndsdelar i Nationalparkernas 
visuella identitet och bidrar i allra högsta grad till att sända signaler 
ut mot omvärlden. 
     I vårt fall har vi valt att tillrikta och modifiera två sofistikerade och 
tidlösa typsnitt som skapar en bild av trovärdighet och seriositet. 
Som primär typografi används en speciellt tillriktad version som får 
heta SNP Headline. Den använder vi för all grafisk  hantering av 
namn och logotyper.  
     Till vårt skyltsystem använder vi en unikt modifierad sans serif 
som är  en systertypografi till SNP Headline. Den har speciellt valts 
för sina kvaliteter att agera som informationsbärare i hela skylt- 
systemet. 
     Dessa två fonter utgör grundstommen i vår typografiska familj 
och kommer att bli en stark unik identitetsbärare.

4. Färgprofil
Vår huvudfärg är himmelsblå. Tonen är mjuk men samtidigt stark 
och lysande.
     Tillsammans med kompletterande färger skapar vi en harmonisk 
och tydlig helhet; svartgrå som oljebehandlad cortén, orange som 
obehandlad cortén, svart och vitt.

2. Logotyp
Sveriges Nationalparkers logotyp består av både namn och symbol. 
Det finns två grunduppställningar av logotypen; stående och 
liggande. Samtliga logotyper med lokala namn följer samma 
grafiska struktur som sin moder, Sveriges Nationalparker.

1. Symbol
Symbolen är en av organisationens största tillgångar. Den 
representerar hela identiteten och är den centrala grundstenen i 
den grafiska profilen. En krona med naturen som förlaga.

Grafiskt program
Det grafiska programmet definierar de byggstenar som skapar en 
tydlig och sammanhållen grafisk profil: symbol, logotyp, typsnitt, 
färger, grafiska element och på vilket sätt dessa får kombineras. 
     Innehållet kan liknas vid en verktygslåda som bygger en behållare 
– ett kärl – som ska bära varumärkets associationer.

 



En plats som ingen annan.5. Applikationer 

3. Trycksaker

1. Profilmaterial 

4 . Websida

2. PR-material

2. PR-material
Våra besökare är kanske våra främsta ambassadörer. För dem finns 
det alltid något som de stolt kan ta med hem, bära eller visa upp.
     Produkterna är föremål som används och har lång livslängd. 
Genomarbetat och professionellt utfört kommer det att skapa 
intresse för oinvigda. 
     En serie t-shirts, kanske ritade av Filippa K, med nationalparker-
nas bildsymboler som dekor, eller en ekologisk bärkasse i tyg som 
används dagligen. Produkter som kan bära vår identitet och vara ett 
verktyg för att marknadsföra Sveriges Nationalparker. 

1. Profilmaterial
Alla enheter som bär vår profil är media som kommunicerar vår 
identitet och våra värden. Då alla sådana objekt representerar 
vår organisation är det viktigt att de alla är kvalitetsprodukter och är
tydligt och konsekvent uppmärkta med vår profil. 
     Till Sveriges Nationalparkers uniform föreslår vi en helt ny 
kollektion med arbetskläder. Det kan ske som ett samarbete mellan 
Haglöfs (alt. Lundhags/Fjällräven) och en svensk samtida designer 
som Filippa K vilket ger ett viktigt pr-värde.  
     Snygga, enkla och moderna arbetskläder förstärker värdet och 
skickar tydliga signaler till omvärlden om Sveriges Nationalparkers 
röst och personlighet.

3. Trycksaker
Till trycksakerna finns det mallar som ger våra broschyrer och 
program en sammanhållen och tydlig profil. Ingen ska tveka vem 
som är avsändaren.

4. Websida
Sveriges Nationalparker är en del av upplevelseindustrin. 
Omvärldens möte startar innan besöket sker. Vi vill orientera
och bekanta oss med vilka upplevelser som väntar.
Efter vårt besök vill vi återvända, visa andra och fördjupa oss.

En helt ny kollektion med arbetskläder skickar mycket tydliga signaler till omvärlden om Sveriges Nationalparkers identitet.

Våra besökare är våra främsta ambassadörer. För dem finns det alltid något som de stolt kan ta med hem, bära eller visa upp.

Upplevelsen startar redan på hemsidan.

Sveriges Nationalparker 
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