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Stiftelsen 
Natur & Kultur

Hållbarhetsredovisning må vara ny i svensk och 
europeisk lagstiftning, men faktum är att som 
stiftelse har ett tänk om hållbarhet och lång
siktighet alltid funnits hos oss. En stiftelse ska 
inte maximera den ekonomiska avkastningen till 
sina ägare, utan ska snarare ”urkundsmaximera”. 
Med det menar vi att verksamheten handlar om 
att med så stor kraft som möjligt uppnå de mål 
som finns angivna i urkunden. Natur & Kulturs 
stiftelseurkund har en stark humanistisk inriktning 
och handlar förenklat om att vi ska inspirera till 
bildning och utbildning och där igenom stärka  
ett demokratiskt samhällsbygge, en uppgift 
som känns mer angelägen än någonsin. 

Idén för en demokrati må vara 
enkel: en människa, en röst. 
Verkligheten är knepigare. 
Vill man ha en röst måste 
man skaffa sig en, ju kraft
fullare desto bättre. Med 
framväxten av sociala me
dier lever vi, och särskilt 
ungdomar, med ett allt 
större flöde av information 
och med nya möjligheter att 
uttrycka oss i ord och bild. Desto 

viktigare blir det då att kunna tolka och ta till sig 
av relevant information och att formulera sina 
egna ställnings taganden för att kunna påverka 
sin omgivning.

Att vara en stiftelse innebär att ingen extern  
finansiär finns och därmed kravet att alltid i  
princip kunna leva på egna resurser, i framgång 
såväl som i motgång. Detta skapar med nöd
vändighet en medvetenhet om hållbarhet, det 
vill säga att säkerställa en sund affär som skapar 
de intäkter som behövs, och aldrig bruka mer 

resurser än vad som krävs. För Natur & Kultur 
handlar hållbarhet om att kunna 

förena en framgångsrik och 
konkurrens   kraftig verksamhet 

med en positiv samverkan 
med både medarbetare, 
leverantörer och det om
kringliggande samhället. 
Mer om det på de kom
mande sidorna. 

Trevlig läsning!
Per Almgren, vd Natur & Kultur

Vd har ordet

54

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse  
som kan agera självständigt och långsiktigt. 
Vårt mål är att genom stöd, inspiration,  
utbildning och bildning verka för tolerans, 
humanism och demokrati.

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, 
med en utpräglad humanistisk urkund. Det 
innebär att vi verkar på samma villkor som an
dra företag men att vi kan agera självständigt 
och långsiktigt. Vi har inga ägare att förhålla oss 
till och vi slipper tumma på våra principer och 
anpassa oss till en stundtals kortsiktig mark
nad. Vi vägleds av idéerna i vår stiftelseurkund, 
vilka bland annat anger att en del av vårt 
överskott ska gå till ideella ända
mål. Det hindrar dock inte att 
vi driver sunda affärer. Tvärt
om, ju större ekonomiskt 
överskott, desto lättare 
för oss att leva upp till 
vårt stiftelseuppdrag. 
Vi ställer höga krav på 
oss själva liksom på 
våra leverantörer och 
verksam heten har över 
tid varit ekonomiskt fram
gångsrik, vilket genererat ett 
betryggande stiftelsekapital. 

Det gör oss till en oberoende kraft, fri att agera 
långsikt igt. Natur & Kulturs kärnverksamhet ut
görs av förlagsverksamheten som bedrivs inom 
tre förlagsdelar: Läromedel, Akademisk och 
Allmänlitteratur. Därutöver har vi kapital och 
fastighetsförvaltning samt stiftelseverksam
heten. Natur & Kultur är också delägare i en rad 
intresse och dotterbolag, alla verksamma inom 

bokbranschen eller närliggande verksam
heter. Stiftelseverksamheten består 

huvudsakligen av två delar, dels 
utdelning av priser och stipen

dier, dels finansiellt stöd till 
verksam heter som arbetar 
i linje med de humanistis
ka värden som uttrycks 
i stiftelse urkunden. 
Stiftelse formen gör Natur 
& Kultur till en unik, obe

roende kraft inom svensk 
bokbransch, en kraft som 

verkar för tolerans, humanism 
och demokrati. 
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”För Natur & Kultur handlar hållbarhet om att kunna förena 
en framgångsrik och konkurrens   kraftig verksamhet med 
en positiv samverkan med både medarbetare, leverantörer 
och det omkringliggande samhället.”

Per Almgren, vd Natur & Kultur
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Om Natur & Kultur

Den 25 juni 1947 instiftade förlagets grundare 
Johan Hansson stiftelsen Natur & Kultur. På 
samma sätt som hans affärssinne styrdes av en 
kombination av idealism och kommersialism kom 
dessa ledstjärnor också att genomsyra formule
ringarna i stiftelseurkunden: kravet på lönsamhet 
samsades med uttalade målsättningar att bidra 
till och verka för en rad kulturella och allmän
nyttiga ändamål och främja ideella syften. 

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 
1900talet och med starka upplevelser av kampen 
mot nazism och andra totalitära strömningar i en 
nära samtid var det självklart för Johan Hansson 
att framhäva folkbildningen som en grundstomme. 
Lika självklart var det att ställa krav på att stiftel
sen skulle ”motverka totalitära idéer och stats
skick samt främja politisk och ekonomisk frihet”. 

Det är mot bakgrund av detta som vår förlags 
och stiftelseverksamhet styrs och är uppbyggd 
kring. 

Vår vision 
Vår vision är att få människor att reflektera, se flera 
perspektiv, och engagera sig i sin omvärld, med målet  
att genom stöd, inspiration, bildning och ut bild
ning verka för tolerans, humanism och demokrati. 

De tre förlagsdelarna har följande specifika  
visioner:

Läromedel: Att skapa ett livslångt lärande med 
läromedel för livets alla skeenden av utbildning. 

Allmänlitteratur: Att ha en utgivning av kvali
ficerad, komplex och angelägen litteratur för  
en intresserad allmänhet och därigenom skapa  
Sveriges ledande kvalitetsförlag. 

Akademisk: Att utgivningen är förankrad  
i forskning, lyhörd för samhällsutvecklingen  
och möter människors strävan att utveckla  
sig själv och andra. 

Stiftelseformen gör oss till en oberoende kraft, 
fria att agera långsiktigt och utan påverkan av 
specifika ägarintressen. Stiftelseformen ställer 
särskilda krav på oss att själva ha en effektiv och 
anpassad egen styrning av verksamheten som 
säkerställer en löpande effektivitetsutveckling 
och uppfyllelse av de mål som urkunden anger. 
För oss på Natur & Kultur har det alltid varit vik
tigt att tydliggöra för medarbetarna såväl stiftel
sens humanistiska målbild som de affärsmässiga 
krav vi har att uppnå. Tanken är att ett tydlig
görande av våra målbilder skapar engagemang 
och entusiasm hos medarbetarna som därmed 
möjliggör en större kraft i en mer decentraliserad 
styrning av verksamheten.

På samma sätt har vi för avsikt att arbeta med  
håll barhetsfrågor. För att stärka denna process 
finns ett yttre ramverk för ansvarsfördelning  
enligt nedan. 

Styrelsen 

Beslutar om Natur & Kulturs övergripande  
strategiska verksamhets och hållbarhetsarbete, 
i linje med stiftelseurkunden.

Vd och ledningsgrupp 

Beslutar om genomförande och utveckling av 
verksamhets och hållbarhetsarbetet samt policys 
kopplade till verksamheten, i linje med strategin 
beslutad av styrelsen.

Styrdokument och policys 
Utöver den ledning och styrning som sker genom 
styrelse och ledningsgrupp styrs verksamheten 
av ett antal styrdokument och policys. Stiftelse
urkunden är basen för verksamheten och kom
pletteras årligen med strategisk genomlysning  
i treårsplanen, som i sin tur utgör basen för årliga 
budgetdokument. Dessa ekonomiskt inriktade 
dokument kompletteras av andra policy dokument 
inom främst HRområdet.

Produktionsrådet 

Ett förlagsövergripande råd som arbetar för en 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar pro
duktion av våra böcker.

Varumärkesrådet 
Vårt engagemang kring hållbarhetsfrågor utgör 
en viktig och integrerad del i vårt varumärkes
arbete. Vi har ett varumärkesråd som är en verk
samhetsövergripande grupp med särskilt ansvar 
för att vårda och utveckla vårt varumärke och där
med också för översyn av vårt hållbarhetsarbete.

Klimatrådet
Under året har ett särskilt klimatråd bildats i orga
nisationen, bestående av medarbetare med sär
skilt intresse för detta område. Tanken är att rådet 
ska fungera som förslagsställare, bollplank och 
inspirationskälla till ledningsgruppen kring hur 
verksamheten ytterligare kan vässa och utveckla 
sitt fokus på klimat och hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsstyrning
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Natur & Kulturs vision är att få människor  
att reflektera, se flera perspektiv, och engagera 
sig i sin omvärld, med målet att genom stöd,  
inspiration, bildning och utbildning verka för  
tolerans, humanism och demokrati.
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Väsentlighetsanalysen används för att säkerställa 
att vår hållbarhetsredovisning har rätt prioriteringar 
och att den är relevant utifrån vår påverkan på 
omvärlden och våra intressenters förväntningar. 
Arbetet initierades med en bedömning av vilka 
våra viktigaste intressenter är (se bilden ovan). 
Därefter har vi analyserat vilka relevanta hållbar
hetsfrågor Natur & Kultur har utifrån vår påverkan 
på miljö, klimat och samhälle. Våra intressenter 
har tillfrågats kvalitativt i intervjuer och kvantita
tivt i en enkätundersökning om vilka hållbarhets

frågor och risker de ansåg mest relevanta för vår 
verksamhet. Den slutliga analysen är validerad 
av ledningsgruppen och presenteras i matrisen 
till höger. De väsentliga områdena reflekterar 
de frågor där Natur & Kultur har störst påverkan 
på omvärlden och som prioriterats högst av 
intressenterna. Vi exponeras för flera typer av 
hållbarhetsrisker i vår verksamhet, och vi arbetar 
systematiskt för att proaktivt hantera dem. För 
hantering och uppföljning av risker kopplade till 
väsentliga hållbarhetsfrågor, se respektive avsnitt.

Väsentlighetsanalys 
och intressentdialog

Media

Författare

Återförsäljare

Lagstiftare
/myndighet

Medarbetare
Fackförbund

Leverantörer

Kunder

Natur & Kultur fokuserar på följande 
väsentliga hållbarhetsfrågor:
Avsnitt Väsentlig 

hållbarhetsfråga
Beskrivning av frågan, risker och hantering Policys och riktlinjer Indikatorer/uppföljning 

åtgärder

Natur & Kultur 
och miljön

Arbeta med 
hållbara inköp 
utifrån ett  
miljöperspektiv, 
samt minska 
våra koldioxid
utsläpp.

Frågan: Miljömässig hållbarhet är en förutsättning 
för en demokratisk utveckling, ett jämlikt och mot
ståndskraftigt (resilient) samhälle  och en hållbar 
ekonomisk utveckling. Det är därför i linje med vår 
verksamhet att ta ett samhällsansvar också ur ett 
miljömässigt perspektiv.

Risk: Bristande kravställning och kontroll avseende 
miljöpåverkan från inköp.

Hantering: Genom miljöpolicyn vägleds  
miljöarbetet. Leverantörer utvärderas regelbundet 
med hänsyn till denna.

Miljöpolicy & Grön IT Indikatorer/uppföljning: 
Samtliga samarbetspartners 
inom vår produktion är 
utvärderade och uppfyller  
de krav vi ställer i vår miljö
policy. Koldioxidutsläpp  
följs upp och mäts årligen. 

Åtgärder: Process för val  
av och krav på övriga  
leverantörer som inte är 
direkt relaterade till vår  
produktion kommer ses 
över. Utarbetande av  
inköps/leverantörspolicy 
planerad för 2019.

Natur & Kultur  
i samhället – 
våra 
medarbetare

Hälsa och 
välbefinnande 
för våra med
arbetare samt 
jämställdhet och 
likabehandling.

Frågan: Vi är en värderingsstyrd verksamhet. 
För oss är det självklart att verka för likabehandling, 
inkludering och respekt, också som arbetsgivare.

Risk: N&Ks medarbetare drabbas av fysiska eller 
psykosociala hälsoproblem på grund av sitt arbete.

Hantering: Årlig skyddsrond, regelbundna  
medarbetarundersökningar, motionsbidrag,  
subventionerad massage, kulturbidrag, körsång, 
konstförening.

Arbetsmiljöpolicy, 
säkerhetspolicy, 
jämställdhetspolicy 
och policy för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Indikatorer/uppföljning: 
Lång och kort sjukfrånvaro, 
Personalomsättning, andel 
kvinnor och män. 

Åtgärder: Vi har ett syste
matiskt arbetsmiljöarbete, 
samt arbetar för en 
hälsosam och jämställd 
arbetsmiljö, i enlighet 
med befintliga policys.

Natur & Kultur  
i samhället –
våra 
affärspartners

Goda arbets
förhållanden 
i leverantörs
kedjan.

Frågan: För en hållbar verksamhet, krävs hållbara 
arbetsförhållanden, inte bara för vår personal utan 
också i vår leverantörskedja.

Risk: Bristande kravställning och kontroll avseende 
arbetsförhållanden hos våra leverantörer som kan 
medföra avvikelser från N&Ks värdegrund och  
riktlinjer. 

Hantering: Genom miljöpolicyn vägleds hållbarhets
arbetet. Leverantörer utvärderas regelbundet med 
hänsyn till denna.

Miljöpolicy Indikatorer/uppföljning: 
Samtliga samarbetspartners 
inom vår produktion är 
utvärderade och uppfyller 
de krav vi ställer 
genom vår miljöpolicy. 

Åtgärder: Process för val  
av och krav på övriga  
leverantörer som inte är 
direkt relaterade till vår  
produktion kommer ses 
över. Ny uppförandekod  
och inköps/leverantörs  
policy 2019.

Natur & Kultur  
– finansiell 
hållbarhet och 
affärsetik

Agera 
affärsetiskt 
samt belysa 
och motverka 
korruption.

Frågan: Affärsetik handlar om att göra det som är 
rätt. Företag som bryter mot affärsetiska principer 
skadar samhället, ekonomin och undegräver 
demokratin. God affärsetik och nolltolerans mot 
korruption är därför ytterst grundläggande för vår 
verksamhet.

Risk: Korruption och icke affärsetiskt  beteende kan 
uppstå i organisationer som saknar en stark värde
grund, tydliga riktlinjer, och kontrollfunktioner som 
stödjer beslutsfattandet.

Hantering: Genom vår placeringspolicy styrs vår 
kapitalförvaltning (miljö och etikhänsyn). Policy  
mot jäv styr beslutsfattande på organisationens  
alla nivåer, och omfattar även vår styrelse.

Stiftelseurkund, 
placeringspolicy, 
policy mot jäv. 

Indikatorer/uppföljning: 
Kapitalförvaltning  
sker i enlighet med 
placeringspolicy och följs 
upp kontinuerligt. 

Åtgärder: 
Ny uppförandekod 2019.  
I samband med framtagning 
av denna avser vi att  
inrätta en oberoende  
visselblåsningsfunktion.
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Natur & Kulturs största påverkan på miljö och 
klimatområdet ligger inom produktion och logis
tik. För att hantera de miljömässiga riskerna görs 
en årlig klimatberäkning som visar var påverkan 
är störst, och hur Natur & Kultur kontinuerligt kan 
minska sin påverkan genom val av leverantörer 
och transportörer. Till vår hjälp har vi vårt prod
uktionsråd som aktivt arbetar med våra hållbar
hetsfrågor som kopplas till produktionen, och 
som också bidrar med att skapa medvetenhet 
kring resursförbrukning bland samtliga våra 
medarbetare. Vi har även en miljöpolicy som 
vägleder vårt miljö arbete i hela organisa
tionen, såväl produktion som resterande 
verksamhet. 

Vår huvudsakliga miljöpåverkan kommer 
från produktionen av böcker. Vid upp
handling krävs att samtliga tryckerier  
ska ha en tydlig miljöpolicy och så långt 
möjligt inneha applicerbara miljöcerti
fieringar. De får beskriva sitt miljöarbete 
och utvärderas därefter. Tryckerierna ska 
ha implementerat sin policy fullt ut och 
all grafisk produktion ska som minimum 
följa de lokala miljö lagar som finns.  
Miljömärkning av grafiska produkter  
ska också vara möjlig.  

Alla våra leverantörer strävar efter att påverkan 
på miljön ska vara låg. Leverantörerna/trycker
ierna väljer transportörer med hänsyn till var de 
rent geografiskt finns. Sedan 2017 samarbetar  
vi till exempel enbart med tryckerier belägna  
i Europa, ju närmare leverantör desto bättre.  
Endast transportörer och under leverantörer som 
har hög miljöstandard väljs.

Från och med 2016 trycks all typ av utgivning 
enbart på FSCmärkt papper. FSC innebär att 
papperet är spårbart från pappersbruken till  

vilken skog träden kommer ifrån, samt 
att det finns hänsynsregler som skyddar 
bland annat hotade djur och växter, mar
kens framtida förmåga att bära skog, säkra 
och sunda arbetsvillkor för dem som arbe
tar i skogen samt urfolks rättigheter. Det 
garanterar att papperet kommer från ett 
ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett 
skogsbruk som tar hänsyn till människor 
och miljö. Som en del i vårt löpande miljö
arbete påbörjades under 2018 ett arbete 
för att ytterligare utöka miljömärkningen 
av vår utgivning. Arbetet syftar till att 
i största möjliga mån också trycka på 
papper som är certifierat med Svanen 
märkning och EU Ecolabel.

15

Natur & Kultur 
och miljön 

Väsentliga 
hållbarhetsfrågor
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”Från och med 2016 trycks all typ av utgivning 
enbart på FSC-märkt papper. FSC innebär att papperet 

är spårbart från pappersbruken till vilken skog träden 
kommer ifrån, samt att det finns hänsynsregler som 

skyddar bland annat hotade djur och växter, markens 
framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda 

arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen  
samt urfolks rättigheter.”
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Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp  
av växthusgaser. För de utsläpp vi ändå orsakar  
har vi valt att klimatkompensera genom det Gold 
Standard-certifierade trädplanteringsprojektet  
Tropical Mix, som utöver de klimatmässiga  
fördelarna också har positiv social påverkan.

Sedan 2015 mäter vi vårt klimatfotavtryck från verksamheten. För 2018 var våra direkta utsläpp 9 ton 
CO2e (Scope 1), energirelaterade indirekta utsläpp 39 ton CO2e (Scope 2) och indirekta utsläpp från  
bl a produktion, tjänsteresor och avfall (Scope 3) uppgick till 3 053 ton CO2e. Störst utsläpp kommer 
från vår produktion och tillhörande transporter. Det är också där vi har störst möjlighet att påverka.

1918

Sammanfattning av utsläpp
från verksamheten (ton CO2e

2018 2017 2016 Förändring 
2017–2018

Logistik 276 375 319 − 26%

Lokaler 93 79 78 17%

Produktion 2 550 2 701 2 932 − 6%

Tjänsteresor 196 240 113 − 18%

Totalt 3 115 3 395 3 442 − 8%

Klimatfotavtryck 

Utsläpp från verksamhet 
per GHG-scope

Ton CO2e

2018
Ton CO2e

2017
Ton CO2e

2016

Scope 1
Direkta utsläpp 9 6 3

Scope 2          
Energirelaterade indirekta utsläpp 52 39 41

Scope 3
Indirekta utsläpp från produktion, 
tjänsteresor och avfall

3 054 3 350 3 398

Summa 3 115 3 395 3 442
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Vi är en värderingsstyrd verksamhet och  
vår arbetsplats präglas av öppenhet, nyfikenhet 
och engagemang. Som förlag och stiftelse har 
vi en lång tradition när det gäller att slå vakt om 
demo kratiska och medmänskliga värden. Det  
ligger helt i linje med denna tradition att verka 
för likabehandling, inkludering och ökad ömse
sidig förståelse, något som inte bara vår utgiv
ning och stiftelseverksamhet präglas av utan 
självklart också är något vi som arbetsgivare 

strävar efter att leva upp till. Hos oss har ledning 
och medarbetare ett gemensamt ansvar för att 
arbetsmiljön ständigt förbättras så att arbets
skador och sjukfrånvaro i största möjliga mån 
minimeras. Alla anställda har rätt att behandlas 
med respekt och med hänsyn till var och ens  
rätt mätiga krav på integritet, oavsett kön,  
sexuell läggning eller andra olikheter. Vi har  
tydliga policys och riktlinjer för vårt löpande  
arbetsmiljöarbete, som samtliga medarbetare  

får ta del av. För att följa upp, ha möjlighet att ut
veckla och utvärdera vårt arbetsmiljö arbete och 
för att fånga upp potentiella risker för en försäm
rad arbets miljö, utförs regelbundna medarbetar
undersökningar. Resultaten av dessa är vi mycket 
stolta över. Våra medarbetar undersökningar 
visar år efter år att våra anställda har hög motiva
tion och känner stolthet över att arbeta på  
Natur & Kultur. En mycket låg årlig sjukfrånvaro 
visar också på en frisk och god arbetsmiljö.  

Jämställdhet är en mycket viktig fråga för oss  
som arbetsgivare, vilket tydliggörs genom vår 
jämställdhetspolicy. Alla kvinnor och män ska  
ges samma förutsättningar och behandlas lika  
vid rekrytering, personalutveckling och löne
sättning. I dagsläget är en övervägande del av 
medar betarna på Natur & Kultur kvinnor. Vi  
arbetar därför för att ha en så jämn könsfördel
ning som möjligt på de olika arbetsuppgifterna.

Anställda totalt

Total sjukfrånvaro

Könsfördelning

Sjukfrånvaro

Personalomsättning

2018
75%
25%

2018
2,11%

2018
11%

2018
1,45%

2018
0,66%

Andel kvinnor
Andel män

2018
63%
37%

2018
44%
56%

2017
77%
23%

2017
2,31%

2017
17%

2017
1,47%

2017
0,84%

2017
63%
37%

2017
44%
56%

2016
78%
22%

2016
2,19%

2016
10%

2016
1,50%

2016
0,69%

2016
71%
29%

2016
32%
68%

Ledning

Korttidssjukfrånvaro 
(0–90 Dgr)

Styrelse

Långtidssjukfrånvaro 
(>90 Dgr)

Natur & Kultur i samhället – 
våra medarbetare



Att agera affärsetiskt är en självklarhet för en 
verksamhet som Natur & Kultur. En långsiktigt 
hållbar ekonomi är en förutsättning för en fort
satt hållbar förlags och stiftelseverksamhet.  
I enlighet med urkunden ingår i stiftelsen Natur 
& Kulturs uppdrag att använda en del av vinsten 
till att genom stöd, inspiration, utbildning och 
bildning motverka fördomar och verka för  
tolerans, humanism och demokrati. Detta sker 
genom stiftelseverksamheten och innefattar ut
delning av priser och stipendier, stöd till rörelser 
och organisationer som verkar i urkundens anda 
och därutöver främja forskning och folkbildning. 

Stiftelseverksamheten har vuxit kraftigt under  
de senaste åren vilket reflekterar den positiva 
resultatutveckling som förlagsverksamheten har 
haft. Ju större vinst och kapital stiftelsen har,  
desto mer medel kan delas ut till olika ändamål.

Utöver priser och stipendier delar stiftelsen ut 
finansiella bidrag till verksamheter som verkar 
inom ramen för stiftelsens urkund. Flera av dessa 
mottagare verkar inom kultur och medieområdet 
och är ofta av en entreprenöriell karaktär. Natur 
& Kultur strävar efter att bidra till att skapa  
tillväxt och framgång för de kultur och medie
verksamheter man stöder. Utan vidare liknelser 
kan stiftelsen således i vissa avseenden liknas  
vid en typ av kulturell riskkapitalist. 

Över tid har stiftelsen ansamlat ett betydande 
stiftelsekapital, vilket gör att den befintliga verk
samheten vilar på stadig grund och också att 
avsättningen av medel till priser, stipendier och 

samarbeten har kunnat öka. Med ett betydande 
kapital kommer också ett ansvar om förvaltning 
av kapitalet. Finansförvaltningen utförs av Natur 
& Kulturs placeringsutskott, som utses av styrelsen, 
och regleras genom Natur & Kulturs placerings
policy. En utvärdering av finansförvaltningen görs 
årligen och presenteras för styrelsen. Placerings
utskottet sammanträder regelbundet och beslutar 
om placering av stiftelsens kapital. Målet för 
finansförvaltningens verksamhet är att skapa en 
god och långsiktig avkastning på stiftelsens  
kapital och därmed trygga långsiktig överlevnad.

Finansiella placeringar får endast göras i företag 
som följer kraven i de internationella konventioner 
Sverige har undertecknat. De konventioner som 
avses är främst: 

• Konventioner om de mänskliga rättigheterna 
• Barnkonventionen 
• ILO-konventionerna 
• Internationella miljökonventioner 
• Konventioner mot mutor och korruption

Arbetet med etikfrågor och riskhantering är något 
som berör hela vår organisation. Skulle ärenden 
om oetiskt agerande och korruption uppstå 
kommer de att utredas. Det är ett arbete som vi 
anser vara viktigt och därför tar på stort allvar. 
Under verksam hetsåret 2018 har inga fall av 
misstänkt korruption identifierats. Vi stödjer våra 
medarbetare för att de ska förhålla sig till våra  
affärspartners på ett korrekt sätt. Därför kommer 
vi att under 2019 ta fram en ny uppförandekod 
som ska omfatta alla våra medarbetare och  
affärspartners.

Natur & Kultur – finansiell  
hållbarhet och affärsetik

23

Som ett av Sveriges ledande förlag är det 
en själv klarhet att vi tar ansvar för hela utgiv
ningsprocessen. Förlagets starka värderingar 
genomsyrar därmed också våra val av affärs
partners och leverantörer. Förutom själva för
lagsverksamheten finns våra leverantörer inom 
bland annat IT, fastighetstjänster, ekonomi och 
olika typer av konsulttjänster – flera av dessa 
områden med komplicerade leverantörskedjor. 
I upphandlingsprocesser samt vid produktions
övervakning och leverantörsuppföljningar är 
socialt ansvars tagande ett fokusområde. Risker 
kopplade till social hållbarhet är något vi tar på 
stort allvar och arbetar aktivt och proaktivt för 
att minimera. 

Ett exempel på hur vi hanterar risker i leverantörs
ledet är de tydliga krav vi ställer på vår samarbets
partner för tryckerikontakter. Genom dem är vi 
medlemmar i BSCI (Business Social Compliance 
Initiative), en samverkansorganisation för företag 
som vill förbättra arbetsvillkoren i leverantörs
kedjan.Vi använder deras officiella uppförandekod 
i kravspecifikationen vid all upphandling av tryck
produktion för att på så sätt bidra till minskad risk 
för brott mot mänskliga rättigheter såsom exempel
vis inskränkt föreningsfrihet, tvångs och barn
arbete. Natur & Kulturs förlagsövergripande  
produktionsråd regleras genom interna riktlinjer 
och ansvarar för tryckupphandling av produktions 
samarbetspartners. Utvärdering sker på årlig basis.
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Natur & Kultur i samhället – 
våra affärspartners
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Framåtblick Avgivande av 
hållbarhetsredovisning

25

Under 2019 fortsätter Natur & Kulturs hållbarhetsarbete.  
Vi kommer likt tidigare år fortsätta mäta, följa upp och  
kompensera för vårt klimatfotavtryck. Det finns dessutom 
långt framskridna planer på att ta fram en ny uppförande - 
kod. Utöver detta planerar vi att inkludera vårt bidrag till 
uppfyll andet av de globala utvecklingsmålen i vår nästa 
hållbarhets redovisning där vi avser att rapportera i enlighet 
med GRI Standards.

Undertecknade avger härmed Stiftelsen 
Natur & Kulturs hållbarhetsredovisning 
för verksamhetsåret 2018.

Stockholm den

Fredrik Strömholm     Peter Gärdenfors
Ordförande      Vice ordförande

Per Almgren      Kjell Blückert
Verkställande direktör

Ann Reimers      Malin Ohlin

Ann-Charlotte Smedler Drake    Johan Svedjedal



Natur & Kultur är en stiftelse som kan 
agera självständigt och långsiktigt.  
Vårt mål är att genom stöd, inspiration, 
utbildning och bildning verka för  
tolerans, humanism och demokrati.




