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Har Norrbottens län någon färg? 

Är det möjligt att ta fram en färgkarta för Norrbottens län som kan ge stöd 

till exempel för arkitekter, inredare och grafiska designers i projekt som har 

för avsikt att uttrycka den regionala identiteten?

I mitt examensarbete utforskar jag Norrbottens läns historia, nutid och fram-

tidsmöjligheter. Jag vill undersöka om det, med utgångpunkt från ämnet Mediede-

sign, går att ta fram verktyg som stärker Norrbottens visuella identitet. 

Utifrån länets egenskaper och karaktärsdrag utarbetar jag en färgkarta, vars 

huvudsyfte är att fungera som en guide för yrkesutövare inom konstnärliga 

branscher, som vill applicera de norrbottniska färgerna i sina produktioner.  Varje 

färg representerar fenomen som är signifikanta för Norrbottens län. 
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Syfte 
I mitt examensarbete utforskar jag Norrbottens län. Jag tänker mig att färg 

också kan bidra till att få upp ögonen för vår region. Därför vill jag undersö-

ka om det, med utgångpunkt från Mediedesignämnet, går att ta fram ett 

verktyg som stärker Norrbottens kommunikativa och visuella identitet. 

Utifrån Norrbottens unika förutsättningar utarbetar jag en färgkarta. 

Huvudsyftet är att fungera som en guide för yrkesutövare inom konstnärliga 

branscher, som vill applicera de norrbottniska färgerna i sina produktioner. 

Syftet är att detta ska hjälpa till att stärka den regionala identiteten, och resul-

tatet jag vill uppnå är att mitt arbete med Norrbottens färger ska kunna vara 

till grund för yrkesutövare inom konstnärliga branscher.

Varje färg som presenteras representerar fenomen som finns i

regionen. Vikten av en bred användarmöjlighet är i fokusi arbetet med att 

framställa färgkartan. Olika användargrupper och utövare ska kunna nyttja 

denna utifrån de riktlinjer som presenteras i detta arbete. Det skapar en bredd 

som är viktig för att riktlinjerna skall kunna nå maximal spridning och hög 

användbarhet. Ett led i det arbetet har därför varit att anpassa färgerna till fyra 

olika färgsystem. De olika färgsystemen har varierande användningsområden. 

Avgränsning 
Projektet fokuserar främst på framtagandet av färger. De olika färgsystemen 

presenteras endast i korthet som bakgrundsinformation, i syfte att skapa en 

bild av dess olika användningsområden. Det finns en rad detaljerade, tekniska 

egenskaper som skiljer dessa system åt– men i detta arbete ligger inte dessa i fokus. 
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Norrbottens län
Norrbottens län upptar 25 procent av Sveriges yta.  Här bor nästintill en 

kvarts miljon invånare. Länet består av 14 stycken kommuner: Arjeplog, 

Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, 

Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå1. Människor har funnits i 

området sedan 10 000 år tillbaka. De första spåren av jordbruk och renskötsel går 

cirka tusen år tillbaka i tiden, och innan dess levde människorna av jakt och 

fiske. Majoriteten av Sveriges renskötande samer bor i Norrbotten, här finns 

också två tredjedelar av landets renar. Den traditionella samiska kulturen lever 

kvar. Samiska hantverkare tillverkar knivar, smycken och andra föremål av 

horn, trä, skinn, silver och tenn. Jokkmokk och Kiruna är centrum för den 

samiska kulturen2. 

Kustområdet är Norrbottens mest befolkade del, människorna bor fram-

förallt i städer och tätorter. Den norrbottniska naturen är mycket varierad 

– här finns både högfjäll och skärgård. I barrskogen närmast fjällen finns 

Sveriges sista stora områden med naturskogar. Den norrbottniska fjällkedjan 

är ungefär tio mil bred, och brukar ibland kallas ”Europas sista vildmark”2. 

För många norrbottningar är jakt och fiske en stor del av livet. Den norr-

bottniska naturen utgör också en tillgång för den växande upplevelseturismen i 

länet. För att bevara naturens värden har nationalparker och naturreservat 

skapats, och rovdjuren fredas.Älvdalarna och kustområdet är jordbruksbygd 

med speciella förutsättningar. Tack vare midnattssolen växer bär och grönsa-

ker snabbare här, och smakar dessutom enligt många bättre. Skärgården i Bot-

tenviken består av tusentals öar där många norrbottningar spenderar sin lediga 

tid i fritidshus och stugor. På sommaren når man skärgården med båt, och 

under vinterhalvåret på skidor, snöskoter eller med bil på plogade isvägar2.

Förutom en storslagen natur ruvar Norrbotten på stora naturtillgångar i form 

av skog- och järnmalmsexport. I Kiruna, Malmberget och Svappavaara och 

tillverkas järnmalmspellets till stålindustrin som exporteras ut till i Europa, 

Nordafrika och Mellanöstern. Den stora efterfrågan på järn, stål och övriga 

metaller skapar goda förutsättningar för de norrbottniska företagen. 

För att öka produktionen och säkra tillgången på järnmalm pågår stora inves-

teringar i Kiruna och Malmberget. Även i Aitik arbetar man hårt för att öka 

kopparproduktionen. Basindustrin har stor betydelse för bygg- och anläggnings-

branschen samt tjänste- och servicesektorn i Norrbotten, vilket gör att investering-

arna inom denna sektor är en viktig faktor för Norrbottens fortsatta utveckling2.
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”Norrbotten är rikt på naturresurser som ger Sverige stora exportinkomster. 

Basindustrierna är starka och kreativa motorer i regionens näringsliv. Luleå 

är norra Europas metallurgiska utvecklingscentrum. SSAB är en av världens 

ledande tillverkare av höghållfasta och kylda stål. Plannja är Nordens ledande 

byggplåttillverkare. Gestamp Hardtech levererar krockskydd till den euro-

peiska och amerikanska bilindustrin. Ferruform gör chassikomponenter till 

lastbilar och bussar. Skogsindustrin är koncentrerad till Kalix och Piteå där 

Billerud, SmurfitKappa och SCA producerar papper och kartong, i huvudsak 

på export. Till skogsnäringen hör även flera större sågverk. En tiondel av 

Sveriges elenergi produceras i Norrbotten. Jokkmokk, med Stora och Lilla 

Lule älv, är Sveriges vattenkraftcentrum. Länet är inte bara självförsörjande 

på el, utan levererar dessutom hälften av elproduktionen till andra delar av 

landet. Bolidens gruva Aitik i Gällivare är en av Europas största koppargru-

vor och producerar även guld och silver.” 2

 Norrbotten har under lång tid uppvisat negativa befolkningssiffror, även nu 

när stora ekonomiska satsningar görs i regionen. Färska siffror visar dock en 

markant, men ändå glädjande och vändande trend3. Enligt SCB ökade antalet 

invånare under 2012 med 92 människor4, att jämföra med året innan - 2011, 

då Norrbotten minskade med 64 personer5.  

Kommunerna Luleå, Piteå, Pajala och Kiruna växer, de övriga Norrbottens-

kommunerna fortsätter att minska befolkningsmässigt3. 

I Arbetsförmedlingens prognos för Norrbottens län 2013 varnar man för att 

den vikande konjunkturen i omvärlden sätter sina spår även på den norr-

bottniska arbetsmarknaden. Norrbotten har haft ett ökat antal varslade om 

uppsägning. Det som dock skapar ett fortsatt behov av arbetskraft är de väntade 

pensionsavgångarna tillsammans med den expanderande gruvnäringen6. 
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Mediedesign som verktyg för att  
utveckla Norrbottens län?
Det är med detta som bakgrund som jag nu undersöker om mina förvärvade 

kunskaper inom Mediedesign kan fungera som ett verktyg för den regionala 

utvecklingen av Norrbotten. En naturlig del i arbetet med att förstärka attrak-

tiviteten i regionen består av marknadsföring och att stärka den visuella och 

kommunikativa identiteten.

Färg/färgsystem 

Jag har alltid var intresserad av färg. På kläder, inredning och smycken. 

I min barndom hade jag en världsatlas med ett avslutande kapitel som presenterade 

flaggorna i världens länder. Jag studerade de små färgglada bilderna noga, och 

blev så småningom duktig på att urskilja dem, men sina individuella karaktärsdrag 

i färg och form, från varandra. 

Färg är något som kan fungera som något humör- och lusthöjande. För det är 

väl inte bara jag som tycker att ett fång färska, krispiga tulpaner på köks-

bordet gör att rummet blir mycket trevligare att vistas i? Och vad är väl en 

maträtt utan en färgglad sallad som piggar upp? 

När jag funderade över mitt avslutande examensarbete var det med detta i 

bakhuvudet som formen för projektet började utkristallisera sig. 
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NCS (Natural colour system)
Natural Color System, förkortas NCS, är ett system som används över hela 

världen för att ”specificera, kommunicera och kontrollera färg inom arkitek-

tur, design, marknadsföring, tillverkning, utbildning och forskning.”7 Systemet 

har utvecklats i Sverige, efter idéer av den tyske forskaren Ewald Hering 

(1874). Inom NCS beskriver man färger beroende på dess likhet eller olikhet 

med andra färger. (Nilsson, 2004)

NCS utgår från sex elementarfärger - de rena färgerna vitt (W), svart (S), gult( 

Y), rött (R), blått (B) och grönt (G) (Sisefsky).

Dessa ukan indelas i två grupper - kulörta och okulörta. De kulörta är gult, 

rött, blåttoch grönt. De okulörta är svart och vitt (Nilsson, 2004). 

BILD 1: 
“Kulörton är färgens likhetsgrad till elementarfärgerna gul, röd, 
blå och grön i NCS Färgcirkel.”8

BILD 2:  
”Nyansen bestäms av färgens svarthet och kulörthet. Svarthet är 
hur mörk färgen är och kulörthet är hur kulörstark färgen är, 
vilket representeras i NCS Färgtriangel. Bakom varje kulörton i 
NCS Färgcirkel finns en färgtriangel.” (KG Nilsson, 2004)
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Pantone Matching System
Pantone är ett såkallat dekorfärgsystem som används när man ska trycka en 

specifik kulör, som inte kan blandas med perfekt resultat i ett fyrfärgstryck, 

dvs.  CMYK. Varje färg representeras av ett nummer, totalt finns det 1114 

olika färger9. Dekorfärg använder man ofta i exempelvis logotyper och på 

förpackningar där kravet på att få en exakt kulör är hög. Resultatet av trycket 

beror inte bara på färgvalet, utan påverkas också av vilken nyans man valt på 

pappret, samt vilken yta man tryckt på. Resultatet blir annorlunda beroende 

på om man trycker på ett bestruket eller obestruket papper9.

Översikt Pantone färgkarta
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CMYK
Färgsystemet CMYK är bäst anpassat för fyrfärgstryck. Den stora fördelen 

med CMYK är att man återskapa en bild som innehåller tusentals färger genom 

att blanda de fyra primärfärgerna, C = cyan, M = magenta, Y = yellow (gul) 

och K = Keycolor (svart). Genom att blanda dessa får man en processfärg10. 

I CMYK-systemet har varje processfärg ett värde mellan 0 och 100 %. ”De 

ljusaste färgerna tilldelas små mängder tryckfärg, medan mörka färger tilldelas 

stora mängder. En klarröd ton kan t.ex. innehålla 2 % cyan, 93 % magenta, 

90 % gult och 0 % svart. I CMYK-objekt ligger låga färgvärden närmare vitt 

och höga närmare svart.”10

Exempel på klarröd färg 

2% Cyan (C)  
93% Magenta (M)  
90% Gult (Y)
0% Svart (K) 

Bild 3: Fyrfärgstrycket blandas 
med dessa primärfärger. 
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RGB 
RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått. RGB-färger kallas 

för additiva färger, eftersom att den vita färgen skapas genom att rött, grönt 

och blått blandas med varandra. Det vill säga att allt ljus reflekteras från ögat. 

Additiv färgblandning används framförallt på TV och datorskärmar. 10

När man ändrar en bild från färgläget RGB till CMYK så kommer färgerna i 

bilden att ändras eftersom att de olika systemen består av olika färgomfång. 

En bild som visas på en skärm kan omöjligt bli likadan som när den skrivs ut. 

Detta på grund av att vissa färger inte kan återges på en skärm, och vissa kan 

inte återges i en utskrift (färg på papper).10 

Bild 4: En blandning mellan färgerna röd, grön och blå.Används främst på TV och datorskärmar.
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Research
I det inledande skedet har research om Norrbotten varit i mitt primära fokus, 

i ett försök att se vad som är signifikant, speciellt och unikt för regionen.  

Vilka fenomen, tillgångar och egenskaper består Norrbottens län som särskil-

jer sig från övriga landet, ja, till och med, från övriga världen. 

Användartest/co-design
Tester har utförts på en rad olika brukare/användare. Eftersom att färgkartan 

ska kunna användas av olika typer av användargrupper behöver färgkartan 

anpassas utifrån de olika gruppernas behov. En viktig del av arbetet har 

därför varit ta reda på vad de olika behoven består av – samt, att anpassa 

färgkartan med hänsyn till dessa.

För att förstå vilka olika behov som finns har jag intervjuat olika utövare. 

Dessa utgör potentiella slutanvändare av färgkartan och den input dessa 

bidragit med har varit av stor betydelse för processen och slutresultatet. 

Testerna har genomförts genom att presentera de olika färgerna, som vid 

det tillfället under processen, var utarbetade. Jag har initialt valt att inte delge 

testarna någon förhandsinformation om mina tankar kring färgerna, och de 

egna kopplingar till norrbottniska fenomen som dragits. Detta för att de själva 

ska kunna accociera fritt kring ämnet och skapa sig sin egen uppfattning. 

Metoden kallas för Co-design och går ut på att man involverar slutanvändaren 

i arbetet med artefaktens utveckling. Syftet med metoden är att samla in 

värdefull input från slutanvändarna, som med sina erfarenheter kan bidra till 

att slutresultatet får en högre användbarhet.11 

Färgtester
I arbetet har jag undersökt ursprungsbefolkningen samernas dräkter, och 

undersökt vilka färger som är vanligt förekommande i deras klädsel. Färgerna 

liknar varandra men kulören skiljer sig en aning beroende på vilken region de 

olika dräkterna kommer ifrån. 

Under processen har jag dessutom gjort ytterligare undersökningar på de 

norrbottniska dräkterna, såkallade ”Norrbottensdräkter” – som det finns ett flertal 

av, och som varierar beroende på vilket ursprungsområde i Norrbotten de tillhör. 
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Jag har genomfört en undersökning kring hur Norrbottens olika kommuner 

marknadsför sig på webben. Fokus undersökningen har varit att titta på vilka 

färger som dessa använder sig av, inte att värdera webbplatsernas kvalité 

i övrigt. Sammanställningen (se bild) visar de huvudsakliga färgerna som 

används - men i varierade kulörer - är främst blått, tillsammans med olika 

kulörer av rött som går mot orange och gult. Grått är också vanligt förekom-

mande i olika skiftningar.

Skapande av urval
Jag började med att testa att jobba fram olika färger utifrån saker som finns i 

naturen. Det gjorde jag genom bilder utifrån vilka jag identifierade färger. Jag 

har främst jobbat i Photoshop och Illustrator med detta.  Metoden användes 

främst för att ”komma igång”, för att hitta ett frö, till att få ”en aning om” 

dvs. en fingervisning kring vilka dessa Norrbottens färger skulle kunna 

utgöras av. 

Att testa mig fram har varit en stor del av detta arbete- vilka färger funkar, 

vilka fungerar inte? Dels i kopplingen till det norrbottniska, men även med 

att dessa ska fungera att översättas till olika färgsystem, har varit en viktig sak 

att ta i beaktning. 

Associationsordlista 
Till slut hade jag ett urval färger, tre ”huvudfärger” men de saknade en ”röd 

tråd”. Jag började då att jobba med att hitta ord och betydelser på saker som 

finns i Norrbotten, och som kan kopplas till färger.

Moodboards
Utifrån de tre huvudfärgerna och associationsorden, har jag tagit fram mood-

boards. Detta för att ge en mer tydlig, visuell bild av de kopplingar som avses 

till de norrbottniska egenskaperna. Att jobba med moodboards är också 

ett sätt att inspirera användaren, och en kraftfull metod för att bildsätta de 

känslor och värdeord som man, med den visuella identiteten, vill förmedla. 
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Namngivning
De tre huvudfärgerna fått varsitt namn. 

Midnattsorange

Kustbandsblått 

Norrskensgrönt

Anledningen till att jag vill att de ska ha ett namn är för att jag har en uppfattning 

om att det blir enklare att verbalt uttrycka sig om färgerna när dessa kan 

knytas till något. Till exempel midnattsorange, man ser midnattssolen framför 

sig som en mental bild i sitt inre. På samma sätt som vi gör när man talar om 

exempelvis ”mossgrönt” eller ”isblå”. Det finns en problematik, nämligen 

att innebörden av hur dessa kulörer faktiskt ser ut varierar från person till 

person, vilket potentiellt öppnar upp för misstolkningar. Dock presenterar jag 

tydligt vilka de faktiska färgerna är, dessutom i fyra olika färgsystem. Risken 

för eventuella egna tolkningar som dessa namn skulle kunna ge upphov till 

får således anses vara minimerad. Att namnge kulörerna är att ge användaren 

ett språkligt verktyg för att enklare kunna uttrycka sina tankar om färgen verbalt. 

Det konkretiserar den färg som denne pratar om, istället för att referera till 

”den där gröna kulören”, som då förblir mer abstrakt. 

Översättning mellan färgsystem 
Då de olika användargrupperna har olika behov, har färgkartan och presentationen 

anpassats efter detta. Vissa jobbar med färg i fysisk form, exempelvis konst-

närer och arkitekter, som målar tavlor – då är det av stor vikt att ha tillgång 

till färgens NCS-färgkod. 

Grafiska formgivare som producerar trycksaker utgår oftast från CMYK då 

de flesta trycksaker produceras i fyrfärg. Dekorfärger (Pantone) används i 

många sammanhang som komplettering till CMYK när det är någon speciell 

detalj som behöver vara i en exakt färg. 

RGB systemet används främst för skärmvisning, vilket gör att produktioner 

som främst ska visas på ett skärmmedium – tex en webbplats, applikation i 

mobiltelefon och/eller surfplatta, kräver en RGB-kod. 

För att få ett brett användningsområde för dessa färger presenteras de därför 

i samtliga av uppräknade system. 
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Jag har utgått från CMYK-systemet när jag gjort översättningarna till de olika 

systemen. Efter att jag identifierat färgernas CMYK-värdet, har jag övergått 

till att översätta dessa till Pantoneskalans motsvarighet. Genom att använda 

färgprover från Pantone har jag letat reda på vilken som ligger närmast dess 

motsvarighet i CMYK. 

Detta förfarande har lett till att jag i vissa fall har varit tvungen att justera färgerna  

en aning i CMYK. Detta för att färgerna inte haft någon motsvarighet i Pan-

tones färgskala som var tillräckligt lik samma färg i CMYK. Detta har tidvis 

inneburit en svår avvägning men målet har alltid varit att färgerna skall likna 

varandra i största möjliga mån. Prodceduren blev därför högst nödvändig. 

Samtidigt som jag gjort detta har jag hela tiden ha i åtanke att färgen fort-

farande ska ha kvar sin koppling till de norrbottniska egenskaperna. 

För översättning mellan Pantone till NCS har jag använt denna kodgenerator 

som finns att hitta på nätet12. För att säkerställa kvaliteten har jag även besökt 

en färghandel, där jag lånat en NCS-färgkarta och med hjälp av den jämfört 

de aktuella Pantonekoderna. Det har varit viktigt att med egna ögon betrakta 

de olika färgerna. Genom att färgerna presenteras i NCS finns det också en 

ökad möjlighet för vem som helst, även privatpersoner, att använda sig av 

färgerna, då dessa med denna information har möjligheten att gå in till en 

färgbutik och få önskad färg blandad. Färgen kan sedan appliceras på valfri 

yta. Detta bidrar till en synergieffekt, som ytterligare ökar användnings-

området för färgkartan. För att få fram RGB-färgen har jag använt mig av Adobes 

system för färgblandning, där dessa presenteras i både CMYK och RGB. 

Färger i Pantoneskalan jämfört med dess motsvarighet i NCS färgskala
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PROCESS
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Sammanställning av färger som Norrbottens läns kommuner använder på sina webbplatser.
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BILD 5

BILD 6

BILD 7

Test av färger 
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Resultat av undersökning av färger amiska dräkter samt “Norrbottensdräkter”
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Associationsordlista 

Kustbandsblått  
Hav 

Himmel

Horisont 

Kyla

Skärgård

Fiske

Klart

Kust

Fjäll

Snö

Midvinter

Is 

Midnattsorange
Midnattssol

Solnedgång

Bär

Svamp 

Röding 

Eld

Värme 

Sammanhållning

Norrskensgrönt
Norrsken

Skog

Mark

Natur 

Friluftsliv 

Trygghet 

Växtlighet
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Utifrån de tre huvudfärgerna “huvudfärger” -grönt, blått och orange arbetade 

jagfram denna lista med ord som kan associeras till dessa färger I det inledan-

de skedet var det tre olika färgnyanser inom dessa “huvudfärger”. Här kände 

jag att jag blev aningen begränsad, ville även få in en gulare ton som går från 

det orange och mer mot det ljusa mot gult. 

För att kunna få in ytterligare spann av färger valde jag att utöka från 3x3 (se 

sid 23) kulörer till 3x5, alltså totalt 15 stycken i detta läget (se sid 24). Det gav 

mig möjligheten att addera den gula färgen till den orange färgskalan. 
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NORRBOTTENS FÄRGER 
KULÖR: Norrskensgrönt C = 91 

M = 36 
Y = 96
K = 33 

R = 0
G = 94
B = 51 B = 51 

C = 83
M = 10 
Y = 100
K = 1

R = 23
G = 160
B = 58B = 58

C = 44
M = 1 
Y = 75
K = 0

R = 152
G = 201
B = 109B = 109

NORRBOTTENS FÄRGER 
KULÖR: Midnattsolsorange C = 12

M = 86
Y = 100
K = 3

R = 211
G = 69
B = 8B = 8

C = 1
M = 74
Y = 100
K = 0

R = 241
G = 102
B = 10B = 10

C = 2
M = 46
Y = 100
K = 0

R = 244
G = 154
B = 12B = 12

NORRBOTTENS FÄRGER 
KULÖR: Kustbandsblått C = 89

M = 56 
Y = 7
K = 1 

R = 27
G = 108
B = 171B = 171

C = 58
M = 26 
Y = 2
K = 0 

R = 106
G = 162
B = 210B = 210

C = 32
M = 8 
Y = 2
K = 0 

R = 169
G = 208
B = 235B = 235

Experiment: Minskning av färgernas opacitet
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RGB = 193, 25, 51
CMYK = 0, 98, 75, 22
Pantone = 1805 C
NCS = 2070-Y90

RGB = 229, 94, 55
CMYK = 0, 76, 84, 5 
Pantone = 173 C 
NCS = 2075-Y70

RGB = 238, 104, 33 
CMYK = 0, 73, 100, 1 
Pantone = 717 C 
NCS = 1080-Y50

RGB = 248, 149, 31 
CMYK = 0, 49, 99, 0 
Pantone = 137 C 
NCS = 0580-Y30

RGB = 255,208,89
CMYK = 0,18,76,0
Pantone = 141 C
NCS = 1040-Y10

Färger presenterade vid användarintervjuer
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Moodboards för respektive färg 
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Möte på arkitektbyrån Nordmark och 
Nordmark 

DELTAGARE 
Josefina Nordmark, Arkitekt 

Matilda Eriksson, Arkitekt 

Ida Wänstedt, praktikant, student inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet

Jag inleder med att berätta om bakgrunden till projektet, men låter bli att presentera 

mina egna tankar om färgerna eftersom jag är ute efter deras åsikter och 

input utifrån deras sätt att arbeta. 

Har ni några spontana reaktioner på färgerna? 
JOSEFINA - ”När jag såg dem tänkte jag direkt, Norrsken. Det var det allra 

första.” 

IDA - ”Årstidskopplat. ”

Utifrån de ord som jag själv jobbat fram och associerar till färgerna har jag 

skapat ett test som går ut på att användaren får dessa på små lappar, och 

uppgiften är sedan att placera ut dessa intill de olika färgerna. Bilden visar  

resultatet efter att de intervjuade placerat ut associationsorden bland färgerna. 

Resultatet av de intervjuades placering av associationsorden
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Känns orden Norrbottniska, kan man associera de 
här orden till Norrbotten?

JOSEFINA - Det finns ju mycket som inte är natur här i Norrbotten. Som 

industri – gruvor och järn och allt sånt. Järnmalmen, men skogen hör ju i och 

för sig dit... De här känns mer natur och fritid, inte så mycket kopplat till stad. 

JOSEFINA - Men om man säger, av det som är unikt, så är det väl naturen 

kanske framförallt, och det livet man lever. Sen är kanske det här med järn-

malmen så den kanske man skulle kunna ha med det också. Sen är det ju de 

olika (ordens innebörd) mer eller mindre relevanta. Men midvinter, midnatts-

sol, skärgård, skog och sen olika känslor – såsom trygghet, det känns väldigt 

norrbottniskt. Äventyr kanske man också skulle ha med. För det finns ju 

också, jag tänker det man gör i naturen är ju både trygghetskänslor, men det 

kan ju också vara att utforska naturen, vilket är mer inriktat mot spänning.

MATILDA - När jag tänker på Norrbotten så tänker jag ganska mycket på 

kontraster. Både mellan färger, de här ”skitiga” färgerna inom industrierna 

och det lite nedtonade, mörka, mot det här klara färgerna som du visar. Det 

kan vara olika färger i naturen, och sen all ”Plannjaplåt” man har sett på alla 

fasader, i ganska klara färger, men som sen med tiden har mattats ner av sol 

och vind som då blivit ”pastelliga”.

Finns det några färger som ni skulle  
komplettera dessa med, alternativt byta ut?

JOSEFINA – Det vi pratat om lite är ju det här med malmen och den biten, 

det. Så om jag skulle komplettera med något så skulle det nog vara med en 

ytterligare en färg som går mot det mörka. Jag tänker mig mot grått/brunt. 

Något mot det här tyngre , en vemodigare färgskala.” 

IDA - ”Eftersom det här är väldigt glatt” 

Du menar att det kanske är ett djup i det, som 
också behövs? 

JOSEFINA - Ja, men den här kopplingen till malm och jord och järn, typ 

tjära, rost... Något sånt. Om man nu ska tänka något man kan komplettera 

med så skulle det vara det. Sen är det ju väldigt svårt att vara heltäckande för 
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då skulle man ju till slut ha med alla färger och det går inte riktigt heller.

IDA  -Det känns lite som när de är så här staplade att de står lite emot 

varandra, att de kanske inte möts riktigt.. Men det kanske är för att de är på 

just varsitt papper. Man kanske skulle se dem på ett annat sätt om de var mer 

bredvid varandra.

JOSEFINA - Sen så ser man väl på färg på lite olika sätt. Vi tänker mer bygg-

nader och miljöer, du tänker mer grafiskt och formgivning, trycksaker. Vi är 

så insnöade på hus medan du jobbar mer mot den grafiska formgivningen. 

Det är ju olika användningsområden. 

När ni jobbar fram och väljer färger för arkitektur, 
hur ser den processen ut för er? 

MATILDA – Det finns ju färgkartor för fasader från olika leverantörer, men 

det är ju otroligt svårt att välja färg, och man lär sig ju egentligen bara av 

erfarenhet. Det går inte att föreställa sig hur ett litet färgprov ska se ut på en 

stor vägg, det är verkligen jättesvårt.

Om man ser på era kunder, är de ofta väldigt 
bestämda med såna saker eller finns det en stor 
frihet? 

MATILDA - Vissa är bestämda, men många är såhär ”vad ska man ha?”. Just 

nu är det ganska mycket att vi gör lasyrer och naturnära kulörer. Ofta vill 

man ju som att materialet i sig ska komma fram, så om det är ett material 

som måste behandlas, som trä till exempel – så om man då verkligen vill att 

det ska se ut som trä – framhäva materialet, med färger från naturen, ganska 

varma kanske brunt, rött, grått. 

Är den här typen av guidelines något som skulle 
kunna vara till hjälp för er i ert arbete? 

MATILDA - För oss är de här färgerna inte riktigt applicerbara på exteriör 

färgsättning. Däremot interiört, om man ska jobba med till exempel skapa 

identitet inomhus då kan man ju jobba på lite annat sätt. Det blir ju, om man 

tänker mer på att skapa en profil, då skulle man ju kunna kolla på resultatet 

av ditt arbete, och beroende på vad man vill att företaget ska utstråla harmoni 
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eller äventyr osv, så kan man ju se utifrån det här. Den här känslan vill jag ha - 

då tar jag den kulören. 

JOSEFINA - När man jobbar mer med profilering, interiörer, inredning med 

ett företag, om de ska skapa någon sorts profil, då kan man tänka att i ett 

sånt arbete så skulle det vara till hjälp. Då jobbar man ju också ofta ihop med 

andra som skapat grafisk profil och så vidare. 

Intervju med Irene Aili, Inredare, Luleå

Vilka färger associerar du med Norrbotten?

IRENE - För mig är Norrbotten väldigt mycket blått, allt från isblått upp mot 

mörkare nyanser. Dessutom rött och gult, kanske inte grönt lika mycket. Blått 

och gulrött sammanknippar jag väldigt mycket med Norrbotten, då tänker 

jag kanske inte så mycket på de samiska kläderna där dessa återfinns, utan 

framförallt naturfärgerna, alltså det man återfinner i naturen.

Har du, utifrån ditt yrke någon input att ge kring 
färgerna? 

IRENE - Det jag, om man tänker på det utifrån ett inredningsperspektiv, så 

skulle jag säga att jag saknar komplementfärger. Det går inte att göra allting i 

dessa starka färger utan man behöver ha något som man kan lägga det mot. 

Då tänker jag mig en gråskala, från vitt till svart eller något sånt där. Något 

dovare färger.  

Jag har jobbat fram tre olika ”moodboards”, vilka 
spontana reaktioner får du när du ser dessa?

IRENE - Den blåa moodboarden känns klockren mot det jag tänker mig som 

Norrbotten. Det jag saknar här är egentligen kanske en ännu kallare blå ton. 

Blått kan ju aldrig vara varmt, men ibland är under vintern så har vi ju de där 

riktigt kyliga blå tonerna ute på isen, då slår färgerna mot lila när det är sådär 

dunkelt ute. Det man möjligtvis skulle kunna lägga till i den gröna färgskalan 

är ju lite bruna toner, för det har vi ju mycket av.
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Hur fungerar det när du arbetar med färg i olika 
projekt och mot olika uppdragsgivare?

IRENE - I vissa projekt är man väldigt fri att själv välja färger, och i vissa 

är man styrd – till exempel i de projekt där det finns ett internationellt eller 

nationellt koncepttänk och då är ju allting i stort sett redan fastslaget, då 

ska man bara forma om det till de lokaler som man har här. Så det är hela 

spannet kan jag säga. Jag försöker ju alltid, om jag kan hamna i något projekt 

där det är helt fritt, då måste man ju alltid knyta upp det i något som har med 

företaget att göra. Något som har med deras verksamhet att göra, eller deras logga 

eller liknande. 

Är den här typen av guidelines något som skulle 
kunna vara till hjälp för dig i ditt arbete? 

IRENE - En sådan här färgkarta skulle absolut kunna vara till nytta om man jobbar mot 

den typen av beställare, som vill stärka sin identitet ur det norrbottniska ursprunget.
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Test av olika fäger/möjligt urval
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Fortsatt urvalsprocess 
Utifrån denna feedback har jag valt att gå vidare och skapa ”basfärger”. 

Färgerna betraktas av de intervjuade som ”accentfärger” - och därför snävas 

också användningsområdena ner till en nivå som inte är önskad av mig. 

Färgerna ska vara applicerbara på många ytor, men fortfarande ha kvar en 

koppling till norrbottniska egenskaper. Eftersom avsikten är att färgerna ska 

kunna användas i varierande kontext med olika syften, är det viktigt att komma 

ihåg att ingen av färgerna är att betrakta som mer primär än någon annan, 

även om de testpersonerna benämner dem som just ”basfärger”. Detta är 

ett tydligt tecken på att olika yrkesutövare har varierande utgångspunkter i 

hanterandet av färg, man betraktar dem på olika sätt, beroende på vad de 

skall användas till. 

Visionen är att användaren själv avgör, utifrån projektets karaktär och 

egenskaper, vilka färger som är ”primära” och vilka som är ”sekundära” (bas- 

och accentfärger”). Det finns också en efterfrågan av mjukare färgtoner, som 

kan appliceras på ytor som golv och tak. 

Utifrån de här intervjuerna fattar jag beslut om att ta in mer av det som 

arkitekterna i de inledande intervjuerna betecknade som ”tyngre” - med 

hänvisning till lite mer jordigare, bruna och grå kulörer som skulle kunna 

ha koppling i järnmalmen, gruvindustrin osv. De kan dessutom kopplas till 

tillväxt – en förutsättning för fortsatt utveckling i Norrbottens län. 

Även om det från början har varit naturligt att utgå från just naturen, därför 

att våra färger återfinns just där, så finns det utrymme att addera ytterligare 

parametrar. ”Basfärgerna” utgörs därför av norrbottniska egenskaper som 

genererar tillväxt, och skapar arbetstillfällen. 

De ljusare färgerna baseras på fenomen som återfinns i Norrbotten, och som 

består av ”mjukare värden”.   Det innebär att färgerna spänner över både det 

“som skapar trivsel” (kulörerna hämtade från naturen) men också, över en 

djupare innebörd, i det som ”genererar tillväxt”. Det finns en kontrast mellan 

dessa två värden/egenskaper, men de samspelar också i det att de behöver 

varandra för att utvecklas. 
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Intervju med Kathrin Wikström
Grafisk designer,  
Helikopter Brand Design, Piteå 

Intervjun ägde i slutskedet av processen, vilket innebär att tyngdpunkten 

ligger på att jag presenterar en del av processen, samt det tänka slutresultatet, 

och låter Kathrin komma med reflektioner utifrån det. Kathrin jobbar som 

grafisk designer, och har dessutom en lång, gedigen erfarenhet av arbete på 

tryckeri. Intervjun har inslag av tekniska frågor gällande trycket av slutresultatet 

(handboken med riktlinjer), samt råd kring hur materialet kan presenteras på 

bästa möjliga sätt. 

Har du några spontana tankar kring färgerna? 
- När jag ser de här färgerna så tänker jag på de samiska färgerna, hur de är 

använda, det tycker jag att du fångat. Det känns norrbottniskt, det gör det.

Har du några tips inför utskrift av slutresultatet? 
- Det kanske är att använda olika ytskikt. Att du använder olika papper, 

kanske ett bestruket och sen ett som är glansigt, högblank och nåt mittemel-

lan, bara så att man ser att det är skillnad – för det ÄR skillnad. Det kan du 

kanske tänka på. Samma färg, fast på olika sidor, på olika papper. 

Då skulle jag också kunna ändra pantonekoderna 
på de olika sidorna beroende på om pappret är 
bestruket eller obestruket?
- Ja precis. Och att man provar och ser hur det ser ut i verkligheten. 

Det som kan vara svårt med de här ljusa beige färgerna är att det kan vara 

ganska svårt att få dem exakta. Det är jättesvårt. Det har att göra med proces-

sen i tryckpressen. Tex om du ska trycka en grå färg, om vi säger att man har 

en svart platta, om man drar ner den och vill ha den jättetunnt grått, om man 

har den mindre än 8% grå, det fungerar inte  - därför att när man drar ner 

den i procent, då blir det, i och med att det är ett ”raster” man trycker med, 

så blir det ju små, små punkter och det syns inte om man gör mindre än 8%, 

då syns det helt enkelt inte. Det går inte att få det att absorbera i pappret så 

att säga. Det behöver man ha i åtanke. 
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Hur är det med kunskapen hos kunder kring olika 
färgsystem och att de har olika användningsområden? 
- Det är ganska brett faktiskt, endel kan jättemycket medan andra inte 

kan någonting. 

När du ser färgerna här, finns det någon du känner 
att du saknar när du ser dem? 
- Jag tycker att de känns ”rätt”, det känns Norrbotten. Hade du nu haft rosa 

eller kanske en neonfärg, då hade man nog reagerat. 

Hur ser det ut med er kundkrets, har ni många med 
norrbottnisk anknytning? 
- Ja, de flesta som vi jobbar med är här uppifrån. 

Om ni skulle få ett uppdrag av en kund som vill job-
ba med att stärka den norrbottniska anknytningen, 
kan då en handbok över ”Norrbottens färger” vara 
till nytta? 
- Jo det tror jag absolut, det blir ju lite som en grafisk profil. Speciellt om 

företaget kanske inte själv har någon, skulle man ju kunna utgå från det i 

skapandet. Men jag tror det är ganska… Om någon skulle komma till oss och 

säga att ”vi vill ha det genuina norrbottniska, då hade vi till exempel inte valt 

det ceriserosa, det ligger ju som ”i en”, att man har en känsla av att, de här 

färgerna du visar… det är naturen, och kanske därmed kopplingen man gör 

till Norrbotten. 
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Trivsel och tillväxt
Dessa nyckelord, eller framförallt dess innebörd, utgör förutsättningar för 

den regionala utvecklingen. 

Trivsel är viktigt för att få människor att vilja leva och verka i Norrbotten. 

En viktig del av livet i Norrbotten är närheten till den varierande naturen där 

många spenderar sin lediga tid och utövar sina intressen. Människor är en 

förutsättning för tillväxt, i form av utveckling och arbetskraft. En välmående 

region är som ett kretslopp, där ingen komponent kan uteslutas utan att konsekvenser 

uppstår.  Färgerna som står för tillväxt utgår från de naturtillgångar som 

Norrbotten består av, och som bidrar till utveckling.

Bakgrundsresearchen och de användartester (co-design) som jag gjort under 

processens gång, ligger till grund för de färgval jag gjort. De tänka användar-

grupperna har bidragit med information kring hur de jobbar med färg och 

kommit med synpunkter kring vilka färger som bör finnas med, deras uppfattning 

av “Norrbottens färger”. Det är utifrån detta som jag definierat ett antal olika 

“huvudkulörer” där alla har en koppling till livet i Norrbotten.  

Till varje färg finns en förklaring med koppling till norrbottniska fenomen, 

aktiviteter, levnadssätt, tillgångar och egenskaper. Dessutom finns det ett 

antal traditionella betydelser av olika färger inom vår kultur, som också presenteras.

Färgerna presenterades inledningsvis som färgskalor var för sig och upple-

vdes då som ”separerade” och att de olika färgerna inte var förenliga med 

varandra. Tanken är att dessa ska kunna förenas, så för att förhindra det har 

jag i slutgiltiga presentationen av resultatet valt att presentera alla dessa på 

samma yta, och därefter beskriva de olika mer ingående. Under processen har 

jag tittat på massor av olika färger, i inledningsskedet hade jag 3x3 (9) färger 

att jobba med, dessa utökades sedan sedan till 3x5 (15) för att sedan slutligen 

bestå av 8 stycken kulörer i Tillväxtpaletten, 4 kulörer av midnattorange, 4 

kulörer av norrskensgrönt och 4 kulörer av kustbandsblått.  

Sammanfattningsvis totalt 20 kulörer i det slutgiltiga resultatet. 
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Brunt 
Jordiskhet

Tyngd

Avstående

Självförnekelse

Trygghet

(Sisefsky, 1995).

CMYK = 9, 9, 13, 0 
Pantone = Warm gray 1 c 
NCS =  1005-Y20R
RGB 230, 224, 215 

CMYK = 18, 18, 23, 0 
Pantone = Warm gray 4c 
NCS = 3005-Y50R
RGB = 209, 199, 189 

CMYK = 28, 27, 33, 0 
Pantone = Warm gray 5C 
NCS = 3005-Y50R
RGB 187, 176, 165 

CMYK = 54, 65, 72, 60 
Pantone = 7533 C 
NCS = 8005-Y20R
RGB = 68, 50, 40 

CMYK = 0, 0, 2, 8 
Pantone = Cool gray 1 C 
NCS = NCS 1002-Y
RGB = 227, 225, 221 

CMYK = 0, 0, 2, 29 
Pantone = Cool gray 4 C  
NCS = NCS 2500-N
RGB = 208, 209, 205 

CMYK = 0, 0, 0, 40 
Pantone= Cool gray 6 C  
NCS = NCS 3500-N
RGB = 192, 192, 189 

CMYK = 10, 4, 9, 80 
Pantone = 425 C 
NCS = 7000-N
RGB = 64, 61, 69 

Tillväxtpalett  
Dessa kulörer återfinns inom Norrbottens järn-, malm-, stål-  och pappersin-

dustrin. Dessa näringar är en ryggrad i Norrbottens näringsliv och är viktig 

källa för tillväxt. Färgen går från brunt och mörkt grått, mot ljusare varianter av 

samma kulör.  

Grått
Förgänglighet 

Dysterhet

Neutralitet 

Utslätning 

Formalism
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CMYK = 35, 0, 65, 0 
Pantone= 577 C 
NCS= 1040-G40Y
RGB= 168, 210, 119 

CMYK =58, 0,70,0 
Pantone= 360C 
NCS= 0550-G80
RGB= 131,197,91 

CMYK = 75, 0, 92, 50 
Pantone = 369C 
NCS = 4050-G30Y
RGB = 19, 139, 68 

CMYK = 95, 0, 80, 64 
Pantone = 343 C 
NCS = 6030-B90G
RGB = 0, 84, 50 

Norrskensgrönt
Norrskenet, som skådespelar över himlen under kalla vinterkvällar, är ett fenomen 

som trollbinder såväl Norrbottens invånare som besökare.  

Möjligheten att se Norrsken är som störst i de norra delarna av Sverige. Turister reser 

lång väg för att komma hit och med egna ögon uppleva detta fenomen. 

Det gröna står också för skogen, en av Norrbottens rent ekonomiskt viktigaste 

tillgångar. Andra betydelser till färgen grönt med koppling till Norrbottens 

län är skog och mark, natur och friluftsliv, men också trygghet och växtlighet. 

Traditionella betydelser  
Dröm, hopp, kärlek, ömhet, känslighet, lugn, vila, harmoni, balans, ungdom, 

omogenhet, naturlighet, fruktbarhet, konstnärlighet

(Sisefsky, 1995). 
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CMYK  = 0, 18, 76, 0 
Pantone= 141 C 
NCS= 1040-Y10R
RGB= 225, 208, 89 

CMYK =0, 49, 98, 0 
Pantone= 137 C 
NCS= 0580-Y30R
RGB= 248, 149, 31 

CMYK = 0, 73, 100, 1 
Pantone = 717 C 
NCS = 1080-Y50R
RGB = 238, 104, 33 

CMYK = 0, 98, 75, 22 
Pantone = 1805 C 
NCS = 2070-Y90R
RGB = 193, 25, 51 

Midnattsorange 
Under sommarmånaderna får norrbottningen uppleva ett ljussken som inte 

går finna på många andra platser i världen. Fenomenet kallas midnattssol, och 

precis som norrskenet om vintern, lockas många turister hit av midnattssolens 

sken, som gör nätterna ljusa om sommaren. 

Det finns några dagar i juni, när solen aldrig helt går ner, precis som några 

dagar i december, under den såkallade midvintern, då den inte orkar upp över 

horisonten. Detta om något, är väl ett tecken på att Norrbotten är ett län fyllt 

av kontraster. 

Övriga betydelser är bär och svamp (naturens skafferi), löjrom, värme och 

sammanhållning.  

Traditionella betydelser 

Orange  
Livskraft, emotion, livlighet, jovialitet, vänskap, generositet, överflöd, värme, 

glädje, aktivitet, våldsamhet, sinnlighet, glamour.

Gult  
Glättighet, ädelhet och präktighet (guld), vakenhet, intellekt, visdom, snabbhet, 

klarhet, precision, logik, kommunikation, nyfikenhet, fiffighet

Rött
Insikt, hetta, sexualitet, manlighet, kraft, mod, kamplust, revolution, grym-

het, impulsivitet, rättframhet, allvar, värdighet.

(Sisefsky (1995)
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CMYK  = 25,4,0,0 
Pantone=545 C 
NCS= 1020-R90B
RGB= 183,219,244 

CMYK = 47,15,0,0 
Pantone= 278 C 
NCS= 1040-R80B
RGB= 128, 185, 228 

CMYK = 63,22,0,3 
Pantone = 542 C 
NCS = 2050-R80B
RGB = 82, 159, 211
 

CMYK = 90, 62, 0, 18 
Pantone = 653 C 
NCS = 5540-R90B 
RGB = 21, 86, 151
 

Kustbandsblått
Kustregionen består också av näringar som är viktiga för Norrbottens utveck-

ling. De blåa kulörerna i färgkartan kallas för kustbandsblått – med anledning 

till skärgården som löper längs den norrbottniska kusten. Bland öar och  

holmar återfinns de blåa tonerna, i horisonten där himmel möter hav. Det 

blåa är också symboler för kyla och snö, is och midvinter.

Traditionella betydelser 
oändlighet, kvinnlighet, intuition, idealism, sanning, auktoritet, lugn,

koncentration, stabilitet, tradition, svalka, skugga  

(Sisefsky, 1995)
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Riktlinjer
Färgerna jag slutligen valt ut presenteras i en bok som jag kallar ”Norrbottens 

färger – en handbok”. Handboken innehåller ett inledande kapitel om projektet  

där jag tackar de personer som deltagit i skapandeprocessen. Inledningsvis 

presenteras färgerna i sin helhet, totalt 20 färgkulörer, för att få en överblick. 

Därefter presenteras de olika mer ingående i varsitt kapitel. Kapitlet inleds med en bild 

som har koppling till den aktuella färgen, för att skapa en känsla för färgens ursprung

Brödtexttypsnittet i boken är Garamond, ett traditionellt typsnitt med lång 

hisotoria - precis som Norrbottens län. Rubrikerna är satta i typsnittet Neutra 

Face, ett modernt typsnitt som ska symbiolisera Norrbotten i en framtid - en 

motvikt mot det traditionella och gamla. Färgvalet i rubrikerna kommer från 

respektive färg näst ljusaste nyans.  

För att få överblick, och för att kunna se färgerna tydligt består sidorna som 

presenterar färgerna av mycket vita ytor, ”luft”, i syfte att framhäva färgerna. 

Det är dem, tillsammans med den förklarande innebörden, som skall ta plats 

och ligga i fokus i handboken.  

I anslutning till färgerna finns också en förklarande text kring vilka kopplingar  

dessa har till norrbottniska egenskaper, samt en lista med traditionella 

egenskaper som färgerna har, enligt Jan Sisefskys bok Om färg, 1995.

Färgerna presenteras på två olika typer av papper. Ett obestruket och ett 

bestruket papper, vikt 240 gram. Detta för att tydliggöra de skillnader som 

uppstår vid olika val av pappersyta. Användaren kan med hjälp av detta 

avgöra vilken yta som är lämplig i det aktuella projektet. 

Boken är i måtten 21x21 cm, hopbunden av en vit spiralrygg. Eftersom att 

boken består av olika ytor – bestukna och obestrunka papper, men också av 

genomskinlig plastfilm, så var denna bindning nödvändig. 

Färgernas koder presenteras i fyra olika färgsystem och dessa återfinns i 

anslutning till respektive färg, på ett genomskinligt plastark. Detta för att, 

vid behov, kunna betrakta färgerna utan koderna, då dessa i vissa fall kan 

upplevas som ett störningsmoment. På det bestrukna pappret presenteras 

Pantone-färgkoden som coated, och på det obestrukna presenteras färgen 

som uncoated – färgkoderna är anpassade för ytan de är tryckt på, för ökad 

användbarhet. 

Riktlinjerna - se bilaga 1. 
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Min egen inledande frågeställning i detta projekt har varit, ”Har Norrbottens 

län någon färg?” 

Ja, jag tycker att Norrbotten har färger. Men framförallt, så har Norrbotten 

en själ. En gammal, traditionell själ, värd att bevara och, kanske framförallt, 

förbereda inför framtiden. Norrbotten, i egenskap av glesbygdsregion, står 

inför stora utmaningar och ett primärt fokus bör ligga i att rusta sig inför dessa. 

I mitt arbete har jag funnit att Norrbotten karaktäriseras av ett antal färger, 

representativa för denna region. Jag har skapat en färgkarta, såkallade riktlinjer 

över de färger som jag kommit fram till att Norrbotten representerar. Vägen 

dit har varit lång och tidvis snårig. Att översätta de olika färgerna till olika 

färgsystem har inneburit nödvändiga kompromisser, på grund av de olika 

systemens egenskaper, som skiljer sig från varandra. 

Tack vare co-designmetoden finner jag att slutresultatet vilar på en solid  

grund. Slutanvändaren har bidragit till utformningen vilket är en 

förutsättning för att dessa riktlinjer skall kunna användas i framtiden. Resultatet 

av arbetet är starkt influerade av de tester och intervjuer med de tänkta 

användarna som genomförts under processen Ett viktigt syfte med riktlinjerna 

har varit att skapa breda användarmöjligheter, och därför har deras input har 

bidragit till resultatet. De yrkesutövare som eventuellt i framtiden väljer att 

utgå från min produktion som en handbok i sina egna projekt, för att uttrycka 

den regionala identiteten – kommer att skapa sina egna, unika resultat. 

Det är säkert så, att om man tittar på andra regioner, städer och länder, så kan 

man komma fram till samma eller liknande resultat som presenteras här, men 

dock utifrån andra parametrar. 
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Förslag till vidareutveckling 

1. Presentation
I de riktlinjer som presenterar färgerna på ett överskådligt sätt används två 

olika typer av papper, på en bestruken och en obestruken yta (matt och 

glansigt papper). Detta är för att uppmärksamma skillnaderna som uppstår 

vid pappersval. Det finns möjligheter att vidareutveckla detta. Riktlinjerna 

presenteras på papper i fyrfärgstryck, men man skulle också kunna presentera 

dem i de övriga färgsystemen. 

Presentation i NCS-systemet, kan ske i ett rum, dvs. ett fysiskt ”showroom”, 

med färgerna målad på väggar eller i olika montrar. Möjlighet att justera och 

variera rummets ljuskällor för att ytterligare synliggöra de skillnader som 

uppstår i färgernas karaktär beroende på yttre omständigheter. 

I RGB, genom en interaktiv webbplats, som dock ställer ett stort krav på 

användarens hårdvara. Användarens skärm behöver vara färgkalibrerad för 

att färgerna ska visas helt korrekt. 

2. Bredare användarmedverkan
I ett längre perspektiv ser jag möjligheten att bredare marknadsföra mitt 

arbete genom att skapa en plattform för identitetsstärkande aktiviteter. Det 

skulle kunna ske genom utställningar, workshops och personliga möten där 

allmänheten också involveras i arbetet. Man kan ta webben till hjälp för detta, 

genom forum, bloggar och sociala medier. 

3. Ambassadörer 
Jag är uppvuxen i den liten kustby utanför Kalix i Norrbotten. Tryggheten 

och närheten till naturen har gjort att jag utvecklat en stark känsla för min 

hembygd men också för Norrbottens län som region. En förhoppning är att 

mitt projektarbete ska kunna bidra till en ökad självkänsla hos ”norrbottningen”. 

Jag tycker att Norrbotten bör marknadsföra sig gemensamt på en bredare 

front än vad som sker idag. 

Färgkartan ska kunna fungera som ett verktyg som belyser det vi har att vara 

stolta över här i vår landsände. För visst är det så, att vi har svårt att jämföra 

oss med storstadens puls. Norrbotten kan istället erbjuda andra värden – och 
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det finns väl ingen som har rätten att värdera det ena högre än det andra. Det är 

dags att börja tala med värdighet om vår region. Genom att jag med mitt arbete 

framhäver de norrbottniska värdena kan mitt arbete utgöra en liten pusselbit i 

arbetet med att marknadsföra Norrbottens län som en attraktiv region. Den bästa 

marknadsföringen är stolta ambassadörer, och det kan vi bara vara om vi ser vad vi 

har att erbjuda.
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