


Bonnierförlagens hållbarhetsarbete
Glädje, läsning och miljö



Vi på Bonnierförlagen tror att böcker och läsning bidrar till en hållbar värld. Därför 
sätter vi årligen av en procent av vårt resultat till hållbarhetsarbete. Vi arbetar för 

att alla barn och unga ska lära sig läsa och skriva för att självständigt kunna delta i, 
och påverka vårt demokratiska samhälle. Vi arbetar aktivt och långsiktigt med 

initiativ som främjar läsning, det skrivna ordet, inkludering och miljö. 

Här är några exempel på vad vi gör:



Berättarministeriet
Berättarministeriet driver utbildningscenter som stöttar
lärare med kostnadsfria och kreativa pedagogiska 
program för att locka eleverna erövra det skrivna ordet. 

Deras vision är ett Sverige där alla barn och unga är
trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt 
delta i samhällslivet. 

Tillsammans med dem och barnen utforskar vi 
berättelsens kraft och skapar magi. Genom Berättar-
ministeriets verksamhet får barn träffa våra författare, 
medverka i författarskolan BM Debutant och upptäcka
böcker och läsning. Och vi får lära av barnen. 



Läxhjälpen
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver 
kostnadsfria läxhjälpsprogram till elever som riskerar att 
inte gå ut grundskolan med gymnasie-behörighet. 
Tillsammans med Läxhjälpen vill vi uppmuntra såväl elever 
som läxhjälpare att nå sina mål. 

Läsrörelsen
Bonnierförlagen och Akademibokhandeln fick idén att 
förvandla Höstlovet till ett Läslov. 2016 blev det verklighet 
tack vare samarbetet med Läsrörelsen och Nätverket Läslov, 
där Bonnierförlagen ingår. Tillsammans med Läsrörelsen
fortsätter vi nu arbetet med läsfrämjande insatser på en bred 
nationell nivå. 



Bonnier Hoops
BonnierHoops är streetbasketplanen där basket och 
böcker delar planhalva. Hela sommaren.

Aktiviteten startade sommaren 2015 av Bonnierförlagen
och Svenska Basketbollförbundet för att på ett roligt och 
inspirerande sätt främja läsning och det skrivna ordet. 

Inom ramen för BonnierHoops ryms basketspel, 
bokläsning, artistuppträdanden, skrivarverkstäder, 
poesiworkshops och mycket mer. BonnierHoops har 
även flyttat in på Bokmässan i Göteborg med ambitionen 
att belysa vikten av läs- förståelse i utsatta områden, men 
också bidra till att göra bokmässan tillgänglig för fler 
ungdomar. 



Rädda barnen
När man är ny på en plats kan en liten välkomstgåva
betyda mycket. Tillsammans med Rädda Barnen hälsar
Bonniers Bokklubbars medlemmar nyanlända barn 
välkomna med en bok. 

Svenska PEN
Yttrandefrihet är centralt i ett demokratiskt samhälle och 
något som Bonnierförlagen värnar extra mycket. Vi 
stödjer därför Svenska PENs arbete i att försvara det fria 
ordet och ge stöd åt hotade och fängslade författare. 



Miljö
Klimataspekten är en viktig och prioriterad fråga hos 
oss. Vad gäller böckers klimatpåverkan är det papper 
som gör det största avtrycket. Därför har 
Bonnierförlagen beslutat att vi endast trycker på 
certifierat papper. Antingen FSC-certifierat eller 
certifierat med minst 3 stjärnor enligt PREPS.

Vi trycker också de flesta av våra böcker på 
avtalstryckerier för att samordna och därmed minska 
transporterna. Vad gäller miljömärkningar har 
Bonnierförlagen valt att använda FSC och PREPS, men vi 
arbetar med ständig förbättring gällande dessa frågor.



Miljö forts.
Alla tryckerier som vi anlitar för att trycka våra böcker 
måste också skriva under vår Uppförandekod. I den 
beskrivs våra riktlinjer som vi förväntar oss att våra 
leverantörer ska uppfylla. Uppförandekoden handlar t ex 
om krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot 
barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och 
fackföreningsfrihet.

Den deklarerar även att våra leverantörer ska prioritera 
metoder, produkter och tjänster som har minimal miljö-
påverkan. Tryckeriet måste ta ansvar för sin påverkan på 
miljön och människors hälsa. Miljöstandarder, tillstånd 
och föreskrifter ska minst följa de krav som ställts av det 
land där fabriken är belägen. Bonnier värderar en 
systematisk miljöstrategi inom etablerade certifierade 
standarder för relevant industri, t.ex. ISO14000.



Genom läsning öppnas porten till en större, hållbar
och bättre värld. Tillsammans gör vi skillnad! 




