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Natur & Kultur är en stiftelse med humanistiska, 
frihetliga mål. Vi ska med inspiration, 

utbildning och bildning, verka för politisk frihet 
samt motverka fördomar och inskränkthet.



Frihet 
och demokrati
är bara ord.
Att hålla 
dem levande 
kräver arbete. 
Även de högsta ideal behöver försvaras.
 Humanism, politisk frihet och människors lika värde är inga 
självklarheter. De måste erövras dagligen, på lärosäten, arbets-
platser, i klassrum och offentlig debatt. Deras främsta företrädare 
är de som kan tänka självständigt, reflektera över sin omvärld 
och göra sig hörda.
 Natur & Kulturs uppdrag är att engagera så många sådana 
företrädare vi bara kan. Vi gör det framgångsrikt, med hjälp av 
utbildning, bildning och inspiration.
 Demokrati och frihet måste både förstås och utövas, annars 
lever de bara i ordböckerna.







För varje människa 
som hamnar utanför 
blir vi alla 
lite svagare.
Idén är enkel: i en demokrati ska alla ha en röst. Verkligheten  
är knepigare. Vill man ha en röst måste man skaffa sig en.
 För att bli sedd och förstådd, måste man se och förstå sin 
omvärld. Det kräver utbildning, språk, kognitiv förmåga och 
andra oumbärliga nycklar till demokratins möjligheter. De öppnar 
vägen för framtidstro och hopp.
 Natur & Kultur är ett drivhus för utbildning, kultur och demo-
kratisk utveckling, inte bara för dem som själva söker upplysning. 
En av samtidens allra viktigaste frågor är att engagera dem som 
idag har längre till lärande och delaktighet.
 Den som känner sig avskuren från demokratins möjligheter 
hyser knappast någon förståelse för dess skyldigheter.
 Ju fler som reflekterar, ser olika perspektiv och engagerar sig  
i sin omvärld, desto starkare blir vi alla.

Per Almgren, 
VD Natur & Kultur

DEL AV ETT VERK UTFÖRT AV DEN BRITTISKE GATUKONSTNÄREN BANKSY. 



Att bära idéer
gör en stark.
Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse. Därför har vi inget 
ägarkapital som ropar på maximal avkastning och slipper tumma  
på våra principer, trots en nyckfull marknad.
 I stället vägleds vi av urkundens idéer och vårt överskott går 
tillbaka till verksamheten. Den enda utdelning som sker är den  
som kommer samhället till godo.
 Det hindrar inte att vi driver sunda affärer. Tvärtom, vårt uppdrag 
kräver resurser. Vi ställer höga krav på oss själva liksom på våra 
leverantörer och verksamheten är ekonomiskt mycket stabil.
 Det gör oss till en oberoende kraft, fri att agera långsiktigt och 
utan yttre inblandning.
       Våra författare, värdegrunden och stiftelseformen är de verkliga 
tillgångarna. Dem behöver vi inte maximera, de är redan ovärderliga.



”Människan är en biologisk varelse och 
i grunden är vi oerhört lika; 
nationalitet och ursprung spelar ingen roll. 
Men vi är också den meningssökande människan.
Vi vill förstå världen.
Och det gör vi genom språk och kultur.”
PETER GÄRDENFORS, PROFESSOR I KOGNITIONSVETENSKAP



heterna i vårt samhälle inte baseras på 
rå rasåtskillnad, utan på mer komplexa 
orsakssamband.
 Om tillräckligt många, ”för säkerhets 
skull”, väljer att hyra ut sin lägenhet till 
Erik och Maria i stället för till Mohammed 
och Fatima skapas en ojämlik bostads-
marknad. Om personalchefer, inte av 
ondska utan för att det känns ”enklare” 
och ”tryggare”, också väljer Erik och 
Maria uppstår till slut en ojämlik arbets-
marknad. 
 Det är inte de brutala handlingarna 
från några få onda rasister utan de många 
små, synbart betydelselösa valen hos 
mängder av vanliga, hyggliga svenska 
medborgare som sammantaget skapar 
en strukturell diskriminering, där namn 
och hudfärg får en avgörande betydelse.

Därmed blir vår ojämlikhet inte heller 
lika lätt att bekämpa som orättvisorna 
i ett samhälle med ett öppet system av 
apartheid eller rasåtskillnad. Men risker-
na med tystnadens strategi kvarstår.
 King kritiserade dem som intet sa, men 
han visade också förståelse. Det krävs 
mod att våga gå emot den rådande ord-
ningen, det har ett pris att kritisera 
ojämlikhet och orättvisor. 
 Våren 2014 växte det fram ett folk-
ligt motstånd mot ett riksdagsparti vars 
partiledare pekat ut en stor grupp av 
Sveriges befolkning som det största  
hotet mot Sverige sedan andra världs-
kriget – enbart på grund av deras re-
ligion. Tusentals skolelever vägrade ta 
emot representanter från partiet vars 
ledande politiker kallat en ung kvinna, 

WASHINGTON, AUGUSTI 28, 1963. MARTIN LUTHER KING DEMONSTRERAR TILLSAMMANS MED 
200 000 SVARTA OCH VITA AMERIKANER FÖR MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER. 

Verklig 
medmänsklighet 

kräver mod.
AV GELLERT TAMAS

Det finns citat som har blivit klassiska, 
ord som sammanfattar mänsklig erfa-
renhet på ett sätt som får oss att åter-
komma till dem gång på gång. Ett av 
dessa är den amerikanske medborgar-
rättskämpen Martin Luther Kings kon-
staterande: ”Den stora tragedin är inte 
de onda människornas brutalitet, utan 
de goda människornas tystnad.”
 King, som hade bestämt sig för att för-
ändra ett samhälle som delade in sin be-
folkning utifrån hudfärg, fruktade inte 
främst medlemmarna i Ku Klux Klan, 
de som lynchade grannar eller förbipas-
serande i närmaste träd eller lyktstolpe. 
Grundproblemet var inte heller de vita 
politiker som ville upprätthålla privile-
giesamhället. De som King identifierade 
som nyckeln till förändring var de miljo-

ner amerikaner som tysta lät förtrycket 
fortgå, som inte sa ifrån när svarta fick 
sitta längst bak i bussarna, som tigande 
såg på när deras landsmän, från samma 
stad, ibland samma gata, fick gå i under-
måliga skolor och saknade möjligheter 
till arbete, karriär och ett värdigt liv.
 Martin Luther King hade rätt. Det 
var först när tillräckligt många ameri-
kaner – svarta som vita – insåg att de 
inte längre kunde, eller ville, tiga som 
medborgarrättsrörelsen kunde skaka 
om världens starkaste supermakt. Det 
var först när hundratusentals samlades 
i civila olydnadskampanjer och i mass-
demonstrationer som den politiska led-
ningen gick med på förändringar.
 Kings påminnelse äger giltighet ock-
så i dagens Sverige, även om ojämlik-



som vågat säga emot dem, för fitta och 
hora, för att sedan beväpna sig med 
järnrör. Brandmän vägrade ställa sig 
på samma bild som den partiledare 
som på en Finlandsfärja tillsammans 
med partikamrater skrålande sjungit:  
”Skottet brann, blodet rann, Olof Palme 
han försvann, tjalalala.” Och i städer 
från norr till söder vände unga som gam-
la tyst ryggen till det parti vars förste 
partiledare marscherat med sina parti-
kamrater på landets gator, med höjda 
högerarmar, vrålande: ”Ut med packet” 
och ”Judesvin”.
 Det var inte riskfritt att delta i protes-
terna. Vissa fick dödshot, andra hängdes 
ut med namn och adress på hatsajter. 
Motståndet ifrågasattes också av flera 
ledarskribenter som menade att protes-

terna hotade yttrandefriheten; ett riks-
dagsparti måste, i demokratins namn, 
kunna föra ut sitt budskap överallt och i 
princip alltid; i skolor, på arbetsplatser, 
på reklamplats i dagstidningar, bussar 
och tunnelbanor.
 Yttrandefriheten är fundamental i var-
je demokratiskt samhälle. Men var drar vi 
gränsen – om gränser alls ska dras? Vid 
att hetsa mot delar av befolkningen enbart 
på grund av deras religion? Vid att pro-
testera mot detta? Vid att tyst vända ryg-
gen, vid burop, vid blåsande i vuvuzelor? 
 Oavsett vad vi anser är det svårt att 
inte tänka på ett annat citat av Martin 
Luther King: ”Du är inte bara ansvarig 
för det du säger, utan även för det du 
inte säger.” n

”Du är inte bara 
ansvarig för det du säger, 

utan även för det du inte säger.”
MARTIN LUTHER KING



”När det gäller intolerans 
mellan människor 
som är olika på utsidan 
bygger den oftast 
på stor okunskap. 
Vi människor har 
en föreställning om dem 
som ser annorlunda ut, 
som gör att 
vi kan få för oss 
att de är mindre värda. 
Bästa botemedlet 
är mer kunskap.”
ÅSA NILSONNE, PROFESSOR I MEDICINSK PSYKOLOGI



Vad är det som nästa generation kommer 
att döma oss för? Vad är vår tids Berlin-
muren, McCarthy-övervakning, Gulag, 
hets mot judar?
 Den eviga historien där vi betraktar går-
dagens fördomar och övergrepp som o rim-
liga och vansinniga, medan de be traktas 
som rimliga och nödvändiga idag.
 Det är ett uppdrag som 
man ger åt sig själv i första 
hand. I alla fall är det så 
för mig.
 Kaoset och samlandet 
och besatt heten och kär-
leksaffären som upp står när 
man får förlora sig i något 
som är så oändligt mycket 
större än en själv. Som en 
sjuåring som blir besatt av 
dinosaurier eller rymden. 
Alla de nya världarna som 
öppnar sig, samtidigt som 
man mer och mer sluter sig 
inom sig själv. Försummar 
vännerna för nya bekant-
skaper i böcker och möten med män-
niskor i städer som man inte ens visste att 
man ville till.
 Det är som en sång i huvudet, Pava-
rotti och Queen-körer, hur stort som helst. 
Men när man försöker förklara för andra, 
så hörs det bara ett tonlöst brölande, och 
man ser de tomma blickarna. Viljan att 
förvandla detta tonlösa brölande till något 
annat, så att också andra ska kunna höra 
det som man själv hör inne i sitt huvud 
så att man kan dela samma berättelse sen. 

En vilja att göra alla fragment och bitar 
och berättelser och möten till något be-
gripligt och angeläget också för andra. 
För att man ser vad det skulle kunna bli.
 Och för att man vill att det ska fin-
nas. Det som man saknar. Att låta olika 
tankar och förhållningssätt mötas och 
brytas mot varandra. Det kan motverka 

närsyntheten och hjälpa 
oss se samtiden klarare. 
 Det är därför som jag 
skriver. Jag skriver för att 
jag älskar att läsa. Och för 
att jag älskar berättelserna 
som formar berättelsen. 
Att skriva hatar jag. Skriv-
processen är en ångest-
fylld ensamseglats när jag 
isolerar mig och oroar mig 
för om jag någonsin kom-
mer att kunna förvalta allt 
som jag har tagit ombord. 
 En gång såg jag en do-
kumentär om en en sam-
seglare, och under den 

största delen av dokumentären hade han 
ångest och stod och skrek saker som 
”JAG VILL HA LAKRITS!” över havet. 
Undrade vad han höll på med.
 Jag tänker att det är så skrivandet är 
för mig. En intensiv kärleksaffär som 
övergår till en långsam ångestprocess som 
får mig att säga ”aldrig mer” varje gång 
jag har tagit mig in till land. Längtan 
tillbaka som uppstår nästan omedelbart. 
Med en dröm om att försöka segla ännu 
längre nästa gång. n

”Den eviga 
historien 

där vi 
betraktar 
gårdagens 

fördomar och 
övergrepp 

som orimliga 
och vansinniga, 

medan de 
betraktas 

som rimliga och 
nödvändiga 

 idag.”
Som journalist har jag alltid varit mer 
intresserad av vad som händer mellan 
nyhetssändningarna, än av nyhetssänd-
ningarna i sig. Och som journalist är jag 
ganska långsam av mig. Vilket inte nöd-
vändigtvis behöver vara dåligt. Det är 
som att springa på en rund kapplöp-
ningsbana. Om man bara tar det riktigt 
lugnt, kan man komma först bara genom 
att stå stilla på samma ställe.
 Förebilder som Stig Dagerman och 
Philip Gourevitch som reste till Berlin 
och Rwanda när andra reste hem. Vikten 
av att inte bara rapportera utan att också 
analysera och reflektera.

Att skriva en bok kan man göra av många 
skäl. Man kan göra det för att man bär på 
en berättelse inom sig, och man kan göra 
det för att man försöker bära någon an-
nans berättelse för en stund. 
 Som författare söker jag efter berät-
telserna som säger något om den tid 
som vi lever i. Allt det som vi blundar 
för eller blir blinda för eftersom vi fort-
farande står alldeles för nära. Lång-
syntheten som gör historiska ögonblick 
skarpa medan saker blir suddiga på 
nära håll. Att blunda med öppna ögon, 
som författaren Stig Dagerman en gång 
uttryckte det. 

Att bära 
någon 
annans 

berättelser 
 en stund.

AV LENA SUNDSTRÖM



”Läsförståelse är inte bara att förstå det man läser. 
Det innebär att också kunna läsa 
eftertänksamt och med kritisk blick. 
Detta är en förutsättning för att 
ett demokratiskt samhälle ska fungera.”
BARBRO WESTLUND, LEKTOR I LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING



Förlaget.
Sedan 1922 har vår värdegrund, tillsammans med god förlags-
verksamhet, byggt upp en betydelsefull utgivning både inom 
allmänlitteratur och läromedel.
 Vi är inte bättre som förlag än det stöd vi ger våra författare. Det 
gäller redaktionellt, med innehåll, form och faktakontroll, men 
lika viktigt är att göra bra affärer. De senare påverkar författarnas 
villkor och karriärer, ett stort ansvar.
 Förlagsverksamheten är fortfarande kärnan i vår verksamhet, 
men vårt uppdrag kräver mer.

Priser och stipendier.
Natur & Kultur delar varje år ut ett antal priser och stipendier.  
De ger stöd och uppmärksamhet åt människor som exempelvis 
gjort viktiga kulturinsatser, betydande inlägg i samhällsdebatten 
eller utfört kvalificerat litterärt arbete i stiftelseurkundens anda.
 De som delar Natur & Kulturs värderingar men arbetar med 
andra medel är viktiga att uppmärksamma.

Aktiva samarbeten.
Våra resurser och kompetenser kan också tas i anspråk praktiskt. 
Vi deltar i projekt där vi kan komplettera andra. Vår strävan är  
att sådana samarbeten ska pågå en längre tid. Teater Fryshuset 
och Stiftelsen Expo är ett par exempel.
 Vi etablerar också Natur & Kultur som en form av kulturell 
riskkapitalist. Avsikten är att skapa plattformar åt en mångfald 
olika uttryck för konst och kultur. Vi stödjer dem som stödjer.

Natur & Kultur 
fullgör uppdraget 
på flera sätt. 
Alla har vi olika förutsättningar att ta till oss kunskaper och kultur. 
Skillnaderna lär inte minska i framtiden. 
 Vägarna till upplysning måste därför vara flera och anpassade 
till sin publik. Det är självklart för Natur & Kultur att följa utveck-
lingen och arbeta efter de förutsättningar som råder för tillfället. 
 Så här gör vi idag.



Bra bokförlag ser viktiga tankar och skeenden i tiden och ger 
dem uttryck och substans.
 De genererar goda idéer själva och lyfter fram andras.
 De stimulerar och inspirerar medarbetare och författare – och 
dessa i sin tur, resten av världen.
 Därför är bra bokförlag kraftcentra för ökat vetande, nya 
insikter, känslomässig beröring och nödvändig avkoppling.
 Natur & Kulturs bildningsuppdrag präglar våra förläggare 
och redaktörer. Deras hängivenhet och entusiasm är och har 
varit den drivande kraften bakom mer än nio decennier av 
framgångsrik förlagsverksamhet.
 Bra bokförlag är oumbärliga inslag i en stark demokrati.

Läromedel och Allmänlitteratur. 
Mer än summan av delarna.
Natur & Kultur ger som enda svenska förlag ut både läromedel 
och allmänlitteratur, kombinationen skapar ömsesidiga värden.
 Hos oss möts regelbundet författare som kanske aldrig skulle 
mötts någon annanstans. Det skapar tillfällen till unika tanke-
utbyten och en plats för det oförutsedda och oväntade.
 Här uppstår tankar och idéer som ofta överraskar författarna 
själva och ger deras läsare större upplevelser.

Bakom 
varje 
stor bok 
finns en 
redaktör 
som 
aldrig 
gav upp.



Läromedel  
gäller livet.
Hela livet.
Vi är säkra på att starka individer förstärker demokratin.
 Vi ser utgivning av bra läromedel för barn, ungdomar och 
vuxna som en central demokratisk uppgift. Det både förpliktigar 
och inspirerar oss lite extra. Det är ett grundkrav att våra läro -
medel bygger på erkänd forskning, passar starka och svaga,  
är aktuella och noggrant faktagranskade.
 Vi måste också presentera kunskap och vetande på ett sätt 
som stimulerar, väcker nyfikenhet och effektivt stödjer inlärning.
 Väl fungerande och effektiva läromedel stödjer läraren och 
frigör kraft som denne kan ägna åt eleverna och undervisningen.
 Det är upplysning i praktiken. Den är lika viktig oavsett om 
det gäller förstaklassarnas matteböcker, kurslitteratur för hög-
skolan eller vidareutbildning för vuxna.

Natur & Kultur ger ut läromedel som täcker förskolan, grundskolan, gymnasiet, 
vuxenutbildning, SFI, SVA samt kurslitteratur för högskolan och fortbildning. 
Vår digitala utgivning uppfyller självklart samma höga pedagogiska krav som  
den icke elektroniska.



Det finns inget 
allmänt över vår 
allmänlitteratur.
På Natur & Kultur arbetar människor som vill något. 
 Vår utgivning av allmänlitteratur är betydelsefull i sin egen 
rätt, men speglar också förlaget och vad vi står för.
 Den erbjuder perspektiv på det som sker i omvärlden och en 
fördjupad granskning av innehållet. Det innebär att vi ger ut verk 
som behåller sin relevans, även när en trend ersatts av en annan.
 Vi vänder oss till personligt engagerade läsare, med ett uttalat 
intresse för det enskilda ämnet.
 Det bygger förtroende mellan läsare och förlag och en starkare 
relation till författarna.

Natur & Kultur ger ut allmänlitteratur inom områdena 
skönlitteratur, sakprosa, fakta, psykologi samt barn & ungdom.

 HERMAN RAUSCHNING: ”… HÄR TALAR HITLER I KRETSEN AV SINA FÖRTROGNA, UTAN HÄMNINGAR … 
OCH DEN SOM HÄR TALAR, HAN KAN INTE KALLAS VÄLBALANSERAD.” 

BOKEN BLEV KRIGETS MEST KONFISKERADE. FEM GÅNGER TOGS DEN I BESLAG, BLAND ANNAT AV ORO FÖR 
AVSLÖJANDEN OM HITLERS PLANER PÅ SVENSKA MALMFÄLT. FEM GÅNGER GAV JOHAN HANSSON UT NYA UPPLAGOR.



”Kvalitet kan vara svårt att definiera på ett enkelt sätt. 
Men den märks när böcker fungerar för 
både svagare och starkare elever i klassrummet. 
För att åstadkomma kvalitet ligger mycket arbete bakom. 
Det har stor betydelse.”
KARIN WERGEL, REDAKTÖR OCH FÖRFATTARE



Priser, 
stipendier och 
samarbeten.

Hur stödjer man 
 dem som stödjer?

ETT SAMTAL OM BETYDELSEN AV VÅRT ARBETE

Hur ska vi idag tolka en urkund 
som skrevs 1947? Styrelseleda
möter och ansvariga på Natur & 
Kultur diskuterar dagens arbets
sätt och hur de kan utvecklas för 
att vara relevanta i framtiden. 

BJÖRN LINNELL: Sedan 1947 drivs 
Natur & Kultur som en oberoende stif-
telse med ett uttalat uppdrag inskrivet i 
dess stadgar. Hur påverkar detta styrel-
sens arbete?

ANDERS ULLBERG: Att vi är en stiftelse 
lägger i sig ett speciellt stort ansvar på 
styrelsen. Vi har ingen ägare som vakar 
över vad styrelsen gör. Det är styrelsen 
själv som måste ta på sig den uppgiften 
utifrån vad som är andemeningen i våra 
stadgar. Samtidigt måste vi komma ihåg 
att det inte finns några ägare som kan 

skjuta till pengar, utan vi måste själva 
skapa nödvändiga ekonomiska buffertar 
och vara noggranna med till vad och hur 
vi använder pengarna.

ANN-CHARLOTTE SMEDLER: Samti-
digt är ju stadgarna aktuella. Vissa av 
formuleringarna är naturligtvis präglade 
av den tid i vilken de formulerades. Det 
är ju under 1940-talet som idéerna om 
mänskliga rättigheter på allvar diskute-
ras och Förenta Nationernas deklaration 
tillkommer. Men vi ser ju vad som händer 
runt omkring oss idag, vilket gör att stad-
garna är urmoderna. Självklart måste de 
omtolkas och tydliggöras. Och det är den 
stora utmaningen för styrelsen att arbeta 
för hur vi förverkligar dem på bästa sätt. 

AU: Och det ska vi göra utifrån vår idé. 
Visserligen är vi en rik stiftelse, men det FRÅN VÄNSTER: ANN-CHARLOTTE SMEDLER, FÖRFATTARE, PROFESSOR I PSYKOLOGI STOCKHOLMS UNIVERSITET, LEDAMOT I NATIONALKOMMITTÉN 
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AU: Johan Hansson-priset tycker jag är 
ett utmärkt exempel på hur vi tagit vår 
urkund och gjort något med den. Att 
dela ut ett pris till en bok som bidragit 
till samhällsdebatten är ett sätt att be-
skriva vad vi står för.

JOHAN SVEDJEDAL: Ja, och det är ju 
också i linje med delar av förlagets linje. 
Nu är priset inte till bara för förlagets 
författare. Det känns viktigt och rimligt 
att vi delar ut ett stort pris som går just 
till böcker som genom fördjupning un-
dersöker våra viktiga samtidsfrågor.

PA: I en alltmer fragmentarisk värld, 
med twitterinlägg på hundrafyrtio teck-
en, så vill vi befrämja boken som bärare 
av debatten. Boken är ju ett sätt att få 
tala till punkt, att belysa ett ämne från 
olika håll – från alla håll! 

BL: Men kan inte Natur & Kultur be-
skyllas för att gynna vissa kontroversiel-
la åsikter? Har det inte hänt att prista-
gare ifrågasatts?

PA: Absolut, men det går ju också att 
säga att det är detta vi vill uppnå. Vi vill att 
det ska diskuteras kring våra pristagare.

AU: Men det är viktigt komma ihåg att vi 
inte belönar åsikter. Vi belönar de som 
vill och orkar föra debatten. Dessutom 
har våra pristagare absolut inte haft 
samma åsikter.

RH: För mig som förlagschef är det också 
en viktig aspekt, vi som förlag ska bidra 
med perspektiv på samhällsfrågor, men 
inte driva någon linje, så där ligger ju 
vår utgivning helt i linje med stiftelsens 
syn på de här frågorna.

BL: Våren 2014 
utdelades ett nytt 
stort pris, Ingvar 
Lundberg-priset, 
som ska gå till 
nå gon som ge-
nom forskning 
eller praktisk 
in sats bi dragit 
till spridande av 
läs- och skrivkunnande. 
Varför detta pris?

ACS: Ingvar Lundberg 
var ju mycket känd, inte 
minst i lärarkretsar. Han 
var mer än bara veten-
skapsman och pedagog. 
Hela hans verksamhet, 
som forskare, pedagog 
och folkbildare bottnade 
i djupa humanistiska 
värderingar, helt i sam-
klang med vår stiftelseurkund. Hans 
egen livsresa och bakgrund drev honom 
att ständigt jobba för rätten till ett språk, 
både det talade och det skrivna språket.

HH: Samtidigt var han mycket viktig ock-
så för förlaget. Hans böcker om läs- och 

BJÖRN LINNELL, SENIOR ADVISOR.
”DET FÖREFALLER SOM OM NATUR & KULTUR VILL 
VARA EN AKTÖR I SAMHÄLLET, MAN VILL UT OCH 
PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA.” 

ANN-CHARLOTTE SMEDLER, 
STYRELSELEDAMOT.
(OM INGVAR LUNDBERG)  
”...DJUPA HUMANISTISKA VÄRDE-
RINGAR HELT I SAMKLANG MED  
VÅR STIFTELSEURKUND.”
 

betyder inte att vi bara kan sätta sprätt 
på pengarna. Utmaningen är att inte bli 
förblindade av att vi bara ska ha pengar, 
utan vad det är vi vill åstadkomma utifrån 
det uppdrag stadgarna ger oss.

PER ALMGREN: Som 
VD för Natur & Kultur 
har jag ett dubbelt upp-
drag. Alla företag har 
långsiktig över levnad 
som mål, för att säker-
ställa det måste jag na-
turligtvis hålla ett öga 
på pengarna, men lika 
viktigt är hur vi lever 
upp till vår värdegrund, 
dessa båda delar häng-

er ihop. För det är ju så att ju mer lön-
samma vi är, desto mer kan vi investera 
i värdegrundsdrivande aktiviteter. Det 
gör oss starka att driva vår egen utveck-
ling och att garantera vår överlevnad  
på sikt. Så, vår lönsamhet är självfallet  
viktig, men bara som ett verktyg för att 
uppfylla stadgarnas värdegrund. Sen får 
man ju inte glömma författarna och deras 
rättmätiga förväntan på att vi självfallet 
dri ver deras böcker och försäljning så 
effektivt det bara går.

RICHARD HEROLD: Exakt, vi har ett 
stort ansvar gentemot våra författare att 
åstadkomma allt vi kan i fråga om syn-
lighet och försäljning för våra böcker, 
utan författarna och deras framgångar 
blir ju stiftelsen en rätt tom inrättning.

HELENA HOLMSTRÖM: Det faktum 
att vi är en oberoende stiftelse och att vi 
kan tänka långsiktigt är ju inte minst vik-
tigt för läromedelsförlaget, där vi ständigt 
måste utveckla nya läromedel vilket krä-
ver stora investeringar. Och det faktum 
att vi samtidigt är en stiftelse med uttalad 
värdegrund gör oss attraktiva för lärare, 
som ofta har starkt samhällsengagemang. 
Och även om det ibland kan låta lite hög-
travande så är det viktigt att visa vad våra 
värdeord betyder i vardagen.

BL: Men vad gör då Natur & Kultur med 
sina pengar? 

PA: Som jag sa så är vi ju i en mening ett 
alldeles vanligt företag, som bedriver en 
affärsmässig verksamhet, gör investe-
ringar, ger ut böcker, ja, bedriver vanlig 
verksamhet. Samtidigt använder vi vårt 
överskott till en rad stipendier, vi delar 
ut priser och vi stödjer och stöttar verk-
sam heter som vi tycker ligger nära oss 
vad gäller värderingar och mål. Det kan 
gälla Fryshuset eller Expo, eller sats-
ningar på bibliotek i Gaza och på Väst-
banken. Detta är avgörande för oss. På 
senare tid har vi försökt att än tydligare 
berätta om vad vi gör. Det pris vi har som 
ska gå till en debatt- eller reportagebok 
som avgörande bidragit till samhälls-
debatten har vi ökat till tvåhundrafemtio 
tusen kronor, och vi delar ut det i Visby 
under Almedalsveckan. Vi vill vara en 
del av det offentliga samtalet. 

PER ALMGREN, VD 
”VI VILL ATT DET SKA DISKUTERAS 
KRING VÅRA PRISTAGARE.”



PRISER & STIPENDIER.

– Natur & Kulturs Kulturpris
– Johan Hansson-priset
– Stiftelsen Natur & Kulturs arbetsstipendier
– Johan Hansson-stipendiet
– Cullbergstipendiet
– Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris
– Ingvar Lundberg-priset

SAMARBETEN OCH STÖD.

– Stiftelsen Expo
– Teater Fryshuset

Det finns mer information att hämta om 
Natur & Kulturs priser, stipendier, samarbeten 
och stöd på www.nok.se.

BL: Natur & Kultur delar ut ett antal  
stipendier till författare. Inte minst du  
Johan har varit aktiv i detta sammanhang.

JS: Via mina kontakter i den litterära 
världen och i min litteratursociologiska 
forskning har jag sett hur knapert många 
författare har det. Inte minst de som vill 
skriva böcker som kräver omfattande re-
search. Det är svårt att finansiera denna 
typ av verk. Och här gör stipendier en 
verklig insats, och möjliggör projekt som 
kanske inte annars hade kunnat bli av. Vi 
vill ju bidra till att berika det offentliga 
samtalet om vår samtids stora frågor.

BL: Är det inte litet förmätet av en liten 
stiftelse att gå ut och säga att vi är ett 
slags demokratins härförare?

ACS: Ja, härförare vet jag inte, det känns 
fel – men en viktig kugge är vi allt! Och 
demokrati bygger på just kuggar. Att alla 
aktörer ser sig som delaktiga i det demo-
kratiska bygget. Ingen kugge är för liten, 
och vi har ju trots allt möjlighet att vara 
en ganska betydelsefull kugge med våra 
insatser och samarbeten.

RH: Jag tycker inte vi ska vara rädda för 
att framstå som lite pretentiösa, vi tar det 
vi gör på stort allvar och det är rätt fint.

HH: Ibland, när vi talar om att motverka 
totali  tära krafter, så har jag ibland känt 
att det var stora ord. Men när vi nu tolkar 
vårt uppdrag så som vi gör det så känns 
det upp fordrande, men spännande. 

PA: Men det är befriande också. Och lite 
utman ande. Vi ska gö ra världen bättre 
helt enkelt! Men det är klart att vi inte  
är mer än en li-
ten kugge, och 
att vi självklart 
inte når ända 
fram. Men det 
finns något här-
ligt enkelt över 
det.

AU: Det är klart 
att vi inte har ambitionen att lösa värl-
dens pro  blem. Den öd  mjukheten har vi. 
Men vi vill dra vårt strå till stacken. Och 
det tycker jag är ett vällovligt syfte. n
 

ANDERS ULLBERG, STYRELSENS ORDFÖRANDE.  
”VI BELÖNAR INTE ÅSIKTER. VI BELÖNAR DEM 
SOM VILL OCH ORKAR FÖRA DEBATTEN.”

skrivinlärning har varit basen för mycket 
av det vi gör på läromedelssidan. För oss 
är det viktigt att våra läromedel ska ba-
seras på solid vetenskaplig grund. Och 
det var något Ingvar Lundberg på många 

sätt stod för.

PA: Ingvar Lundberg 
stod för den pedagogiska 
uppgiften att verka för 
lärande och läsande, men 
det har ju i en bortre di-
mension också bäring på 
det demokratiarbete som 
vår urkund talar om. Om 
vi får ett samhälle där 
allt fler grupper befinner 
sig långt ifrån boken och 

läsandet blir det svårare att få det demo-
kratiska samspelet att fungera. Att belöna 
någon som bidrar till att sprida kunskap 
om lärande och läsande är naturligtvis 
viktigt för att skolan ska bli så bra som 
möjligt, men också för en kontinuerlig 
utveckling av det demokratiska samhället. 

HH: Ja, han låg verkligen i framkant på 
detta område. Och nu vet vi ju också att 
förmågan att läsa och en god läsförståelse 
också är grunden för att kunna ta till sig 
andra kunskaper, exempelvis mate matik. 
Det påpekade ofta Ingvar. Där var han 
verkligen en föregångare. 

ACS: Överhuvudtaget ser jag det som 
viktigt att Natur & Kultur bidrar till dis-
kussionen kring skolan. Så har ju flera av 

de böcker Natur & Kultur givit ut ham-
nat i centrum för mycken skoldebatt. Ta 
inte minst den nyzeeländske forskaren 
John Hattie vars böcker gjort honom till 
något av en husgud i svenska skolor. På 
så sätt öppnar vi upp för debatt.

PA: Vår ambition är att vårt hus i sig ska 
kunna utgöra en naturlig träffpunkt för 
diskussion, både inom läromedelssidan 
och den allmänlitterära delen. Vi bjuder 
in journalister, vi ordnar lärarträffar, vi 
bjuder in till debatter, vi diskuterar våra 
egna läromedel. Det är en ständigt pågå-
ende process. Det ligger i vår uppgift att 
ständigt vara beredda att ompröva våra 
ståndpunkter. 

BL: Det förefaller som om Natur & Kultur 
vill vara en aktör i samhället, man vill ut 
och påverka och förändra.

HH: Det är en bra beskrivning. Och så 
försöker vi nu agera.

PA: Vi vill ut! Men vi vill också öppna 
upp våra portar så att folk och nya idéer 
kan komma in, skaka om oss, tvinga oss 
att tänka nytt. Faktum är att vi har ett 
uppdrag som inte bara gäller oss. I vår 
urkund står också att vi ska främja hela 
förlagsbranschen. Vi ska se till att det 
finns tillgång till goda böcker. Och kan vi 
genom stipendier se till att författare kan 
skriva sina böcker som kommer ut på 
också andra förlag, känns det klockrent!

HELENA HOLMSTRÖM, 
FÖRLAGSCHEF LÄROMEDEL.
”...LÄROMEDEL SKA BASERAS PÅ 
SOLID VETENSKAPLIG GRUND.”



”Det är skönt att Natur & Kultur är en stiftelse. 
Att de inte kortsiktigt 
behöver redovisa inför aktieägare. 
De kan ägna sig åt att agera totalt oberoende
inför yttre påtryckningar.”
PETER GÄRDENFORS, PROFESSOR I KOGNITIONSVETENSKAP



Därför ombildade han Natur & Kultur till stiftelse år 1947.
 I stiftelseurkunden beskrev Johan Hansson vilken typ av 
utgivning förlaget skulle ha. Bland annat skulle den främja 
landets näringsliv, kulturella utveckling och allmänbildning. 
Den ekonomiska vinsten skulle gå till utgivning av böcker till 
reducerade priser. Dessa skulle öka spridningen av böcker 
bland mindre bemedlade. Denna utgivning skulle ”motverka 
totalitära statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet”.

Finansförvaltning.
Stiftelsens finansiella förvaltning sköts av ett placeringsråd. 
Rådet utses av stiftelsens styrelse och arbetar efter en noggrant 
formulerad policy. För bibehållen kontroll, sker inga placeringar 
i fonder. Investeringarna håller en låg riskprofil, men har trots 
detta gett god avkastning över tid.
   Placeringar görs enbart i företag som följer konventioner om de 
mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen, ILO-konventionerna, 
internationella miljökonventioner, konventioner mot mutor och 
korruption.

Dotter- och intressebolag.
Syftet med investeringarna i andra bolag är dels kommersiella, 
dels baserade på bedömningen att de ska utgöra en bra bas för 
att stödja stiftelsens värdegrund. Natur & Kultur har intressen i: 
Förlagssystem, Sveriges ledande bokdistributör; Bokia/Akademi-
bokhandeln; Elib, distributör av digitala böcker; Bokrondellen, 
förmedlar information mellan förlag.

”För min del har
jag som förläggare 
efter ringa förmåga 
velat ställa mig  
i de uppbyggande  
krafternas tjänst.”
JOHAN HANSSON I ETT TAL PÅ FÖRLAGETS TIOÅRSJUBILEUM.

Paret Johan och Jenny Hansson startade bokförlaget Natur & 
Kultur år 1922. Johan och Jenny var anhängare av tidens folkbild-
ningstankar och arbetade för ekonomiska och sociala reformer.
 Utgivningen bestod av fackböcker inom psykologi, filosofi och 
religion, men även klassiker.
 Paret var starka mot-
ståndare till nazism och 
kommunism, vilket  
speglades i utgivningen. 
Under hela trettiotalet 
bedrev förlaget en kamp 
mot totalitära regimer.
 Johan var emot att för-
 laget skulle ärvas som ett 
traditionellt familjeföretag. 

JOHAN OCH JENNY HANSSON MED DÖTTRARNA INGA MARI OCH MARGITTA. 
FOTO FRÅN SLUTET AV 1910-TALET, NÅGRA ÅR INNAN FÖRLAGET STARTADES. 
JENNY OMFATTADE JOHANS IDEOLOGI, MEN VAR MER PRAKTISKT LAGD, HON VAR 
OFTA SIN MAKES MEDLANDE LÄNK TILL OMVÄRLDEN.
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Om vi blir kallade 
”världsförbättrare” 

blir vi stolta.
De som läser en bok från oss blir en del av något större, 
vare sig de vet det eller inte. Författare som ger ut en bok 
hos Natur & Kultur kommer att verka för mål bortom 
själva utgivningen. Ja, alla som samverkar med oss, blir på 
ett eller annat sätt delaktiga i våra strävanden.
 Det är inte mer än rätt att vi talar om varför det är så 
och vad det innebär. (Dessutom är vi rätt stolta över att gå 
till jobbet på Natur & Kultur och berättar gärna varför.)
 Skriften du håller i är en början. Den beskriver hur vi 
kan vara ett bokförlag utan att ha bokutgivning som högsta 
syfte. Vi lämnar också vår syn på hur utbildning och 
demokrati är oupplösligt förknippade.
 Författarna Lena Sundström och Gellert Tamas bidrar 
med originalessäer, fotografen Paul Hansen lämnar en 
kommentar via sina sedvanligt tankeväckande bilder. Vi är 
dem mycket tacksamma.
 Tack också till Peter Gärdenfors, Åsa Nilsonne, Barbro 
Westlund och Karin Wergel för fina reflektioner.
 De har alla gjort världen lite bättre.

Trevlig läsning
Per Almgren, VD.


