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Inledning

Naturvårdsverket inbjöd i mars 2009 till 
projekttävling om en ny identitet för Sveriges 
nationalparker. Fem lag inbjöds att delta i 
tävlingen efter en prekvalificering. 53 lag 
hade lämnat intresseanmälan. Samtliga 
tävlande deltog i ett startmöte den 18 mars 
2009 i Tyresta nationalpark. 

Avsikten med tävlingen är att skapa 
en gemensam nationalparksidentitet av 
hög klass. För att få uppgiften brett belyst 
efterfrågade Naturvårdsverket lag bestående 
av landskapsarkitekter, arkitekter, grafiska 
formgivare och designers. Det vinnande för-
slaget ska ligga till grund för fortsatt bear-
betning och genomförande. 

De tävlande har varit:
-

son Arkitektbyrå AB, Paju Arkitektur  
och Landskap AB)

Design, Björn Rietz Bild & Copy, Kiwi)

Andersson & Jönsson Landskaps- 
arkitekter)

och Bodenfors Factory AB)

Samtliga fem lag lämnade vid tävlingstidens 
utgång den 14 maj förslag som juryn god-
kände och har bedömt. 

JURYN HAR BESTÅTT AV:
-

styrelsen i Skåne län, juryns ordförande
-

vårdsverket

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

-
sta nationalpark

-
ner

MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 

utsedd av Sveriges Arkitekter

MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitek-
ter. Juryn har träffats i 4 dagar.

Tävlingsförslagen har varit utställda på 
Naturvårdsverket i Stockholm och Öst-
ersund och funnits tillgängliga på Sveri-
ges Arkitekters och Naturvårdsverkets 
hemsidor. Förslagen har visats för förval-
tare av nationalparker och personal på 
Naturvårdsverket och juryn har mottagit 
skriftliga och muntliga kommentarer från 
dem. 
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TÄVLINGEN
Syftet med tävlingen är att förstärka, tydlig-
göra och kommunicera nationalparkerna 

identitetsprogrammet i sin helhet ska spegla 
nationalparkernas status som naturvårdens 
”kronjuvel” bland de skyddade områdena 
i Sverige. Den ska signalera hög kvalitet, 
trovärdighet och omsorg. Nationalparkerna 
i Sverige ska vara attraktiva, tillgängliga, 
synliga, kända och uppskattade.

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften var sammanfattningsvis 
att ge förslag på:

och hur den strategiskt kan stärka natio-
nalparkerna som varumärke;

Sveriges nationalparker;

för skyltar och annan utomhusinformation 
samt för trycksaker och webbsidor;

skyltar, skyltställ och andra informations-
bärare;

De tävlande skulle belysa samtliga delar, visa 
hur de ska utformas, användas och förhålla 
sig till befintliga riktlinjer och standarder 
samt hur de olika delarna kan fungera 
tillsammans och var för sig samt organise-
ras i ett rumsligt sammanhang. Den kom-
plexa helheten ställde krav på integrerade 
lösningar där förslagens olika delar skulle 
vävas samman. De tävlande skulle också visa 
vilken grad av flexibilitet som kan tillåtas i 
de olika delarna av identitetsprogrammet för 
anpassning till lokala förhållanden. 

BEDÖMNINGSKRITERIER
Följande kriterier har utan inbördes ordning 
eller viktning legat till grund för bedöm-
ningen:

-
-

toniska kvalitet

genomförbarhet

tiden
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JURYNS BEDÖMNING

GENERELLA KOMMENTARER
Denna tävling är unik då den spänner över 
ett mycket brett fält. De tävlande har haft till 
uppgift att ge förslag på en rad olika kompo-
nenter; från objekt i naturen till märken och 
trycksaker. Dessa ska både ha ett symboliskt 
innehåll och vara funktionella. Delarna ska 
tillsammans bilda en helhet, berätta samma 
sak och ge ett sammanhållet intryck.

Förväntningarna på tävlingsresultatet 
har varit mycket höga och i flera avseenden 
har dessa höga förväntningar infriats.

Till tävlingen hade Naturvårdsverket in-
bjudit lag bestående av många olika kompe-
tenser för att lösa en gemensam uppgift med 
högt ställda krav på kvalitet i alla enskilda 
delar men framförallt som en helhet. Det var 
av naturliga skäl få av lagen som tidigare 
arbetat tillsammans i just dessa konstella-
tioner. Juryn har bedömt resultatet men kan 
inte låta bli att spekulera om det är ovanan 
vid att arbeta tillsammans i dessa multipro-
fessionella lag som lyser igenom i förslagen 
när de olika delarna inte bildar den önskade 
helheten. 

Tävlingsuppgiften är komplex och har i viss 
mån en mycket förpliktigande och svår di-
mension som inte varit lätt att behandla. Den 
nya identiteten ska förmedla en bild av vad 
nationalparkerna är, berätta om deras unika 
kvaliteter samt öka besöken och förståelsen 
för deras betydelse. Juryn konstaterar att 
flera av förslagen inte nått ända fram vad 
gäller att finna ett genomgående tema eller 
berättelse i sina förslag, från den grafiska 
formgivningen till landskapselementen. Även 
om förslagen har många intressanta kvali-
teter och lösningar är det få som funnit ett 
genomgående tema i alla de ingående delarna 

och som förmått att förmedla en helgjuten 
identitet.  

Juryn har bedömt att identiteten måste 
attrahera, väcka intresse och vara välkom-
nande samtidigt som det ska kommunicera 
nationalparkernas långsiktiga unika värden. 
Ett viktigt syfte med nationalparkerna är att 
bevara landets mest värdefulla natur, sam-
tidigt som det ska vara en angelägenhet för 
oss idag och för framtida generationer att 
fortsätta bevara, vårda och vistas i dem. 

Symbolen kommer att vara den vikti-
gaste bäraren av den nya identiteten eftersom 
den kommer att finnas i alla dess delar, i 
större eller mindre utsträckning. Tävlingen 
redovisar förslag på symboler av flera olika 
typer. Det finns till exempel symboler som 
har traditionella utgångspunkter och de som 
är mer samtida. Det är juryns bedömning 
att flera uttryckssätt är möjliga men att vart 
och ett av dessa kräver sina specifika kva-
liteter. Det är viktigt att symbolen inte kan 
sammanblandas med andra symboler eller 
varumärken.

Flera av förslagsställarna har utgått 
från snöstjärnan i sina förslag till symbol. 
Snöstjärnan är en mycket stark symbol för 
skyddad natur i Sverige som har använts 
under många år. Det är juryns bedömning 
att om snöstjärnan ska kunna fungera som 
en specifik symbol för nationalparkerna 
måste den ha förädlats och getts ytterligare 
kvaliteter eller värden som tydligt särskiljer 
nationalparkernas unika snöstjärna från den 
som symboliserar all skyddad natur.

Det har också varit juryns uppgift att 
bedöma förslagens hållbarhet över tiden. 
Symbolen är en bärande del av identiteten 
och den är därför särskilt betydelsefull. Sym-
bolen ska långsiktigt tåla att utvecklas. Att 
symbolen är unik och av mycket hög kvalitet 
är också viktigt för förslagets långsiktiga 
hållbarhet.



NATURVÅRDSVERKET | PROJEKTTÄVLING OM GEMENSAM IDENTITET FÖR SVERIGES NATIONALPARKER6

Juryn anser att det är viktigt att det finns en 

behöver vara övertydlig men som ska hänga 
samman med hela den nya nationalparks-
identiteten.

Flera av förslagsställarna beskriver den 
grafiska profilen som utgångspunkt för den 
efterfrågade identiteten och visar upp en 
sammanhållen identitet för just det som gra-
fiska profiler traditionellt brukar omfatta, 
det vill säga trycksaker, hemsidor med mera. 
I flera av förslagen som har denna utgångs-
punkt ingår också symbolen i systemet. Men 
skyltsystem, markörer och andra element 
av mer fysisk tredimensionell art som ska 
placeras i naturen får leva sitt eget liv, med 
en egen sammanhållande karaktär ganska 
fri från den grafiska profilen. Detta ger ett 
splittrat intryck och lever inte upp till den 
gemensamma helgjutna identitet som efter-
frågades. 

och skyltsystemen relaterar till landskapet 
har varit viktigt i bedömningen av förslagen 
då detta förhållande visar hur förslagsstäl-
larna klarat att skapa en helhet i förslagen. 

De flesta av förslagsställarna har valt att 
använda sina föreslagna symboler som ut-
gångspunkt för utformningen av markören, 
med olika resultat. Att använda symbolen i 
markören är inte självklart om inte förslags-
ställaren visat att symbolen kan ha ett nära 
och fysiskt förhållande till naturen. 

Några förslag låter markören få ett 

övriga förslaget. Juryn tolkar detta som att 
landskapet och markörens relation till det 
har varit viktigare för utformningen av mar-
kören än symbolen eller helheten i förslaget. 
Juryn har bedömt att det är en svaghet när  
markören inte är en tydlig del av helheten i 
förslaget. 

När det gäller skyltprogrammet kom-
mer det att utgöra en stor del av intrycket av 

identiteten för besökaren och prägla upple-
velsen av nationalparkerna i den vardagliga 
användningen. Överlag är förslagens skylt-
program ganska alldagliga och inte särskilt 
speciella. Det är tydligt att flera av förslags-
ställarna gärna vill komma ifrån det traditio-
nella sättet att skylta i naturen med trämate-
rial i ganska klumpiga konstruktioner. 

För att identitetsprogrammet ska användas 
och få genomslag är det nödvändigt att det 
är praktiskt och funktionellt och kan an-
vändas i svårtillgänglig natur och av många 
olika användare. 

Gränsmarkeringar, skyltar och grafisk 
profil kommer att användas dagligen och 
behöver därför vara tåliga – både mot väder 
och vind och mot förvanskning genom små 
kontinuerliga anpassningar. Behoven av 
olika typer av användningsområden kommer 
också att förändras under tiden. Markö-
rerna är unika och kommer att utformas och 
placeras med särskild omsorg, så de kan vara 
mer specifika för sin plats.

Gränsmarkeringarna bör kunna målas 
på träden. Det är bra om skyltar och lik-
nande kan ändras utan att det blir för dyrt. 
Information som på ett permanent sätt, till 
exempel graveras in i skyltar, kan bara an-
vändas för en begränsad del av den informa-
tion som nationalparkerna behöver förmedla. 
Kartor, naturbeskrivningar, hänvisningar 
och liknande har kortare livslängd och behö-
ver kunna förändras snabbt och utan stora 
kostnader.

Få av förslagen tar stor hänsyn till rörel-
sehinder eller andra funktionsnedsättningar. 
Det är till exempel viktigt att informationen 
på skyltar inte är så högt placerade så att 
sittande eller barn inte kan läsa den. I det 
fortsatta utvecklingsarbetet bör särskild upp-
märksamhet riktas mot dessa funktioner. 
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JURYNS BESLUT
Juryn har enhälligt valt Kronjuveler till vin-
nare i tävlingen om en ny gemensam identitet 
för Sveriges nationalparker.

Förslaget har ett välformulerat syfte att inte 
bara öka antalet besök i nationalparkerna 
utan också öka den allmänna medvetenhe-
ten om dem. Förslaget är operativt och kom-
municerar med glädje och ett engagemang 
som smittar av sig. Det är enkelt att förstå 
och kan därmed lätt användas i många olika 
sammanhang. 

 

juryns ordförande

Anna von Sydow

Malin Lindgren

Jonas Lundin
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Individuella bedömningar 

Första pris
KRONJUVELER

Förslagsställare: 
Robert Axner, Happy Forsman & Bodenfors AB

Varumärkesstrategi:  
Anders Kornestedt, Happy Forsman & Bodenfors AB

Arkitektur:  
Mattias Lind och Ulla Antonsson, White Arkitekter AB

Landskapsarkitektur:  
Mattias Nordström, White Arkitekter AB

Produktion och produktionsstöd grafisk produktion:  
Annika Becksén-Strandelius, Forsman & Bodenfors 
Factory AB

Förslaget har ett välformulerat syfte att inte 
bara öka antalet besök i nationalparkerna 
utan också öka den allmänna medvetenhe-
ten om dem. Förslaget är operativt och kom-
municerar med glädje och ett engagemang 
som smittar av sig. Det är enkelt att förstå 
och kan därmed lätt användas i många olika 
sammanhang. 
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Utgångspunkten för förslaget är snöstjärnan 
som är en väl inarbetad symbol för skyddad 
natur. Förslaget utvecklar och förstärker snö-
stjärnan och ger den helt nya och specifika 
kvaliteter för detta ändamål som inte kan 
förväxlas med den existerande användningen 
av snöstjärnan.  

Förslaget håller hela vägen från vision 
till konkretion. Snöstjärnan förvandlas på ett 
överraskande men samtidigt självklart och 
lysande sätt till en krona. Det tvådimensio-
nella grafiska programmet hänger på ett bra 
sätt ihop med de tredimensionella uttrycken 
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förslaget är lätt att förstå och blir därför 
användarvänligt. Samtidigt är förslaget unikt 
och har sin alldeles egna framtoning som väl 
berättar både om nationalparkernas unika 
ställning och betydelse såväl som om dess 
tillgänglighet och folklighet. 

Det finns en fiffighet och uppfinnings-
rikedom i förslaget som är genomgående i 

-
tärsskapande för hela projektet och kan an-
vändas både lekfullt och med en mer officiell 
prägel. Det grafiska programmet är enkelt, 
samtida och konsekvent genomfört i hela 
förslaget och bedöms vara hållbart. 

Markören kan bli dominant och här 
kanske förslagsställaren behöver tygla den 
glada lekfullhet som annars på ett mycket 
positivt sätt präglar hela förslaget. Placering, 
storlek och uttryck behöver prövas i den 
fortsatta utvecklingsprocessen. Juryn un-
derstryker att det är mycket viktigt att dess 

gulduttryck behålls vid utförandet, utan att 
det kräver för mycket underhåll.  

Informationsplanket och övriga byggda 
element är uppbyggda i ett finurligt men 
robust system som fungerar med helhetskon-
ceptet på ett trovärdigt sätt. Både trämateria-
let och behandlingen av det ger en naturnära 
känsla som passar väl till ändamålet. Det har 
ett nutida uttryck samtidigt som det är väl 
förankrat i timmertraditionen, med finess. 
Vissa delar av skyltsystemet behöver utveck-
las då det finns vissa frågetecken kring hur 
modulsystemet för själva informationsskyl-
tarna rent praktiskt ska fungera. 

När det gäller genomförandet blir iden-
titeten starkast om den genomförs som en 
helhet. Förslaget fungerar med existerande 
system och kan därför implementeras suc-
cessivt. Även om det till en början bara görs 
små förändringar i de enskilda nationalpar-
kerna, är symbolen så stark i sig själv att den 
kommer att få genomslag. 

FÖRSTA PRIS: KRONJUVELER
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Övriga förslag

EN PLATS SOM INGEN ANNAN

Förslagsställare: 
Jacobson Vellinga Design genom John Jacobson, Annica 
Vellinga och Thomas Persson

Landskapslaget genom Bibbi Leine, Fredrik Toller och 
Johannes Cattani

Kiwi genom Martin Wickström och Ulf Kihlander

Bild & Copy genom Björn Rietz

Ett kompetent förslag som är mycket profes-
sionellt utfört och som bedöms som pålit-
ligt. Det finns många väl utvecklade delar i 
förslaget. ”En plats som ingen annan” är ett 
mycket bra motto som uttrycker vad natio-
nalparkerna är. 

Utgångspunkten för förslaget är en önskan 
om att signalera att naturen är en ”del av 
vårt gemensamma arv“.  Det är en vacker 
tanke att ett besök i nationalparken är en 
del i dess bevarande. Förslaget vill signalera 
tidlöshet och hållbarhet vilket efterfrågades i 
programmet. Men förslaget bedöms sakna en 
tillräckligt stark egen karaktär och de olika 
delarna hänger inte riktigt ihop och bildar 
inte en helhet. Utan detta får inte förslaget 
den styrka som en nationalparksidentitet 
behöver.

Symbolen är av klassiskt heraldiskt snitt, 
den arbetar på samma sätt som man traditio-
nellt gjort med adelsmärken eller andra sym-
bolbärande uttryck. Symbolen är en utveck-

lad krona vilket borde vara ett framkomligt 
sätt att skapa en ny symbol för nationalpar-
kerna. Symbolen är dock ofärdig i sin gra-
fiska bearbetning. Symbolen signalerar inte 
heller nationalparkernas särställning utan för 

tanken till redan existerande symboler med 
risk för sammanblandning. Vidare räcker det 
inte att det finns en symbol att använda i alla 
sammanhang för att identitetsprogrammet 
ska få en sammanhängande kvalitet. För att 
lyckas med ett heraldiskt arbetssätt krävs 
finess och att det kan uttrycka en inbjudande 
tillgänglighet. 

Markören med sina två motstående kor-
tenstålsskivor är rumsligt intressant genom 
att den ramar in åt ena hållet och är en skylt 
åt det andra. Eftersom det inte finns någon 
överliggare till de två skivorna skapar den 
rymd omkring sig samtidigt som materialet 
utstrålar tyngd och evighet.  

Skyltsystemet är jämförelsevis mycket 
väl utvecklat med heltäckande typer och i 
vissa delar är det innovativt, till exempel de 
integrerade sittplatserna. 
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sina delar. Det lågmälda och tysta i förslaget 
tillsammans med den svarta färgen ger en 
stilren men lite dyster stämning åt förslaget. 

Varumärkesstrategiskt är förslaget svagt. 
Kommunikationen är tystlåten på ett sätt 
som kan stärka naturupplevelsen men som 
nog inte fungerar i alla sammanhang. Försla-
get är inte inbjudande och uppfyller därmed 
inte önskan om att öka nationalparkernas 
tillgänglighet. 

TYR-symbolen är intressant men dess 
förklaring känns långsökt och irrelevant och 
drar ner förslaget. Pilen eller bokstaven Tyr 
är kryptiskt och inte ens med en förklaring 
självklar eller begriplig. 

De fysiska objekten som ska placeras i 

TYR

Förslagsställare: 
Henrik Nygren Design AB genom Henrik Nygren, Anna 
Rieger, Lars Forsberg och Felicia Helldén Rhodin

Erik Andersson Arkitektbyrå AB genom Erik Andersson, 
Julia Gudiel Urbano, Mike Whitfield och Alina Scheutzow

Paju Arkitektur och Landskap AB genom Johan Paju, 
Rikard Pettersson och Joakim Häggström 

Förslaget är vackert och poetiskt med en helt 
egen karaktär. Förslaget är visuellt tydligt 
och hänger samman på ett tilltalande sätt, 
men det är samtidigt svårtytt och har svårt 
att kommunicera sitt budskap.

Utgångspunkten för förslaget är intressant 
och handlar om vad det innebär att vara 
människa i naturen och vårt förhållande till 
den. Identiteten ska inspirera till att man 
själv går ut i naturen för att uppleva den. 
Tomrummet i symbolen ramar in naturen 
och ska fokusera människans upplevelse av 
naturen, men detta budskap är inte själv-
klart och kan därför upplevas som oklart. 
Förslaget har en stark konstnärlig form i alla 
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naturen, t ex den runda plattformen ger en 
ytterligare dimension till förslaget och är väl 
utformade. 

Skyltsystemet är en smäcker metallkon-
struktion men texterna på skyltarna svåra att 
byta ut och svåra att läsa.

Förslaget är opraktiskt, oflexibelt och 

svårt att använda. Det återstår ett utveck-
lingsarbete för att få förslaget att fungera 
i verkligheten. Det finns en risk för att det 
konstnärliga uttrycket skulle komma i kon-
flikt med en praktisk verklighet i en utveck-
lingsfas och förslaget riskerar därmed förlora 
sin ursprungliga styrka och skärpa.
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VÄRT ATT VISA

Förslagsställare: 
Liedgren Design genom Oscar Liedgren, Peter Herrmann, 
Peter Beskow, Martin Norrlind, Karl Lindstrand, Åsa Berg

Formverkstan Arkitekter genom Per Liedner

Andersson & Jonsson Landskapsarkitekter genom Anders 
Jönsson och Håkan Blanck

Förslaget bygger på en vilja att visa upp det 
fina som finns i naturen. Den gröna ramen 
som är symbolen i projektet är avsedd att 
sätta fokus på naturens värden. Den för 
tanken till National Geographics gula ram, 
ett starkt varumärke som har fungerat under 
många år.

Symbolen ramar in, fokuserar och berät-
tar men den skapar samtidigt en distans till 
objektet. Den gröna färgen är en ovanligt 
intensiv kulör i den svenska naturen och 
därmed svårsmält även om den har en stark 

igenkänningsfaktor. Symbolen förlorar på att 
dess likhet med National Geographics är så 
uppenbar.

Särskrivningen NATIONAL PARK 
fungerar för en engelsktalande besökare till 
nationalparkerna men blir på svenska ir-
riterande. 

Den inramande symbolen fungerar 
bättre som varumärke på trycksaker och 
liknande, än ute i naturen. 

Ramen som tredimensionellt objekt, har 
vissa funktionella svagheter, som förstärks 
av dess tvådimensionalitet. Rent funktionellt 
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kräver markör och informationstavlor utom-
hus underhåll då de annars inte kan åldras 
vackert. Markören brister i värdighet och har 
snarare karaktär av reklamskylt.

Det finns en kommunikativ ambition i arbe-
tet med den grafiska profilen för tryckta och 
grafiska media som känns tilltalande. 
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UPPTÄCKA, UPPLEVA, UTFORSKA

Förslagsställare: 
U.D. Urban Design AB genom Erik Jarlöv och Johan 
Kristiansen

Hjärta Smärta genom Samira Bouabana och Angela 
Tillman Sperandio

Land Arkitektur genom Alf Orvesten, Sofia Nylén och 
Anders Kling

Övriga:  
Thomas Eriksson kommunikatör, Oskar Karlin, kartograf 
och Per Kristiansen, fotograf

Förslaget saknar en sammanhållande identi-
tet och bedömningen är att de olika delarna, 
som har kvaliteter i sig själva, inte hänger 
ihop. Arbetet med de pedagogiska element 
som vänder sig till barn är sympatiskt.  

Snöstjärnan som använts som utgångspunkt 
för förslaget har inte förstärkts eller getts ett 
ytterligare värde utan snarare urvattnats. 
Varje nationalpark får en snöstjärna i en 
egen färg som härrör ur de olika naturtyper-
na. Men färgerna är för snarlika och kan lätt 

sammanblandas och blir inte så tydliga som 
avses. De kvaliteter som skulle kommunicera 
nationalparkernas egna unika identitet finns 
inte i förslaget.

Markören är ett staket med en öppning 
man passerar och det markerar en gräns, vil-
ket var avsikten, men den stänger snarare ute  
än välkomnar till landskapet. Man upplever 
att staketet när som helst kan stänga och ute-
sluta besökare. De animerade situationerna 
i förslaget är fina och äger kvaliteter som 
saknas i resten av förslaget. 



19PROJEKTTÄVLING OM GEMENSAM IDENTITET FÖR SVERIGES NATIONALPARKER | NATURVÅRDSVERKET

Skyltsystemet är funktionellt och tydligt, 
men helt konventionellt. Skyltsystemet kom-
municerar inte heller med den mer naturnära 
staketlösningen för markören. 



Juryn har enhälligt valt Kronjuveler till vinnare 
i tävlingen om en ny gemensam identitet för 
Sveriges nationalparker.

Förslaget har ett välformulerat syfte att inte 
bara öka antalet besök i nationalparkerna utan 
också öka den allmänna medvetenheten om 
dem. Förslaget är operativt och kommunicerar 
med glädje och ett engagemang som smittar 
av sig. Det är enkelt att förstå och kan därmed 
lätt användas i många olika sammanhang. 
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