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Det här är NA Förlags första hållbarhetsrapport. Syftet med 
rapporten är att ge både våra intressenter och oss själva 
förståelse för verksamhetens konsekvenser på miljön genom  
att dels framhäva vårt hållbarhetsarbete och dels synliggöra  
våra brister, för att därefter kunna vidta åtgärder för dessa. 

Rapporten avser verksamhetsår 2021.
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För oss är det viktigt att vara transparenta i allt vi gör. Det är  
så vi ser var vi kan göra bättre, men det är också så vi visar 
hur våra handlingar faktiskt gör skillnad. Vi tror att vi med 
gemensam transparens kan bli bättre som bransch och 
som samhälle i stort. Vi vet att vi inte gör allt bäst, men vi 
tar medvetna val i allt vi gör och vi vill alltid bli bättre. Därför 
öppnar vi upp för diskussion och välkomnar både kritik och 
kärlek. Jag hoppas att du genom den här hållbarhetsrappor-
ten ges större förståelse för oss som förlag och vårt arbete 
för en hållbar bokproduktion.
 
Trevlig läsning!

VD har ordet

Jonas Paulsson



Bakgrund och vision
NA Förlag är ett läromedelsförlag som grundades år 2014 av Jonas Paulsson och  
Johan Paulsson. Vi ger ut läromedel för grundskolor, gymnasium och vuxenutbild- 
ningar, kurslitteratur för högskolor och universitet, böcker för kompetensutveckling 
samt skönlitteratur med pedagogiskt syfte för barn och ungdomar.

Vi vill att vår utgivning ska skapa värde och göra skillnad. Inte bara för läsaren utan  
även för författaren, illustratören, skogsarbetaren och för planeten. Vi vill sprida 
kunskap, beröra och inspirera till något större än oss själva och det försöker vi göra 
genom att producera hållbara böcker med ett genomtänkt färg- och formspråk som 
underlättar förståelsen för läsaren.

VÅR VISION ÄR

”Att skapa förståelse och ge varje läsare 
en inspirerande läsupplevelse”



Medvetna val
Vi försöker att ta medvetna val i allt vi gör. Det är viktigt för oss att reflektera över våra  
beslut för att kunna stå trygga och stolta i vårt arbete. Att producera böcker har konse-
kvenser för klimatet, det kan vi inte undkomma och den bästa boken för klimatet 
är den bok som aldrig trycks. Men, vi tror på boken som produkt i målet att sprida 
kunskap och tar där det första medvetna valet att ändå producera böcker. Genom 
att ständigt reflektera över de alternativ som finns och ta medvetna val genom hela 
processen, arbetar vi för att sprida kunskap i bokform på ett sätt som håller i längden.

Ett exempel på det här är valen vi gör i formgivningen av varje bok. Våra formgivare 
arbetar alltid för ett optimalt format där vi får ut så mycket som möjligt av varje sida i 
varje bok. Vi har alltid minimalt med tomma sidor i början och slutet av våra böcker för 
att minska resursanvändningen. Däremot krävs luftiga sidor med illustrationer, bilder 
och rubriksättningar för att underlätta inlärningen, vilket är syftet med utgivningen. Vi 
reflekterar alltid över balansen mellan att minska antal sidor och att ha en pedagogisk 
formgivning för att göra böcker med minimal vikt och resursanvändning samtidigt som 
de uppfyller sitt syfte att ge läsaren förståelse för innehållet.

Andra exempel på områden där 
vi överväger de olika alternativen 
och tagit aktiva och medvetna 
beslut är i valet av:

pärmpapper bläck



Svanen
Vår utgivning är Svanenmärkt sedan 2019. Svanen är  
den mest omfattande miljömärkningen som finns inom 
tryckeribranschen idag och garanterar att produkten är 
ett bra val för miljön. Vårt tryckeri, Print Best, har nog-
grant kontrollerats och därefter getts licens att Svanen-
märka produktionen. Det här innebär även att produk-
terna har genomgått omfattande tester från oberoende 
laboratorier och är godkända enligt Svanens alla krav. 

Våra böcker som gavs ut tidigare än 2019 är  
tryckta på FSC-märkt papper.

Hållbarhetsstämpel
Utöver Svanen har vi även designat en 
egen hållbarhetsstämpel som trycks i 
våra böcker för att uppmana konsumen-
ten att återvinna boken. Hållbarhets- 
stämpeln är en så kallad ECO-design, 
som hjälper konsumenten att veta hur 
produkten ska återvinnas vilket enligt 
forskning bidrar till att fler återvinner.

Snällstämpel
Sedan 2019 har vi valt att snäll-
stämpla alla våra böcker. En stämpel 
vi själva utformat för att sprida snäll-
het och uppmana konsumenten att 
göra detsamma. 

Stämplar och certifieringar

Jag är tillverkad för att 
vara så snäll mot planeten 
som möjligt.

Var snäll du också och ta hand om mig så 
att jag kan användas längre. När du läst 
klart mig kan du ge mig till någon annan 
och när jag är gammal så vill jag 
återvinnas i pappersåtervinningen. (Tack!)

CO 2

Var snäll, alltid.
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Tryckeri
Vi använder oss sedan 2018 av tryck-
eriet Print Best i Estland. Print Best är 
ett Svanenmärkt tryckeri beläget på 
ett avstånd som möjliggör att trans-
porten till största del kan gå via färja, 
till vårt huvudlager i Örebro. 

Kompensation
Tyvärr kan vi inte hålla nere våra utsläpp till noll. 
Därför har vi valt att klimatkompenserat 60 ton 
koldioxid genom organisationen Go Climate. 

Kompenseringen sker i projektet Santa 
Marta Landfi ll Gas Recovery i Chile. Läs mer om 
Go Climates arbete på www.goclimate.com/se

Utmaningar
Vår främsta utmaning ligger efter att 
boken lämnar vårt lager, då vi inte längre 
äger processerna.

En av dessa processer är transporten 
mellan vårt lager och ut till kund. Trans-
porterna sker idag med de ledande trans-
portföretagen på marknaden, och vi har 
för närvarande inte en bättre lösning.

Vi kan inte heller styra över återvinningen 
av våra produkter men uppmanar konsu-
menten till återvinning med ECO-design 
genom produkternas hållbarhetsstämpel 
som berättar hur varje bok ska återvinnas. 



Vad gör vi sen?
Från och med januari 2021 CO2-märker vi alla våra böcker. I samarbete med vårt tryckeri 
Print Best har vi under året arbetat för att hitta en lösning där vi kan vara så transparenta 
som möjligt i vår klimatpåverkan och sedan januari 2021 mäter den oberoende organisa- 
tionen ClimateCalc koldioxidutsläppen för produktionen av varje bok. Koldioxidutsläpp  
för respektive bok trycks på omslaget av boken för att underlätta för konsumenten att  
göra ett aktivt val.

Koldioxidutsläpp per producerad enhet är etablerat i andra branscher. Vår förhoppning  
är att fler aktörer i vår bransch kommer ta efter så att vi tillsammans kan sprida kunskap 
genom större medvetenhet och arbeta för en hållbar framtid. 

Fantastiskt! Kontakta oss gärna på 
info@naforlag.se för att dela med 
dig av dina tankar.

Vet du vad vi  
kan göra bättre?


