Mission		
Vision
Strategi

Vi värnar om det svenska
i Finland – varje dag
Svenska litteratursällskapet i Finland grundades den 5 februari 1885.
Sedan den dagen har vi haft ett uppdrag: att samla in, bearbeta,
sprida kunskap och stöda forskning om den svenska kulturen i Finland.
I den här broschyren kan du läsa om uppdraget, om vår vision
och strategi. De utgör grunden för vår verksamhet och anger
riktningen för framtiden.
Vi vill att våra målsättningar ska bli mer än tomma ord. Därför
definierar vi klart och tydligt vilka åtgärder vi tar för att nå dem.
Vi förvaltar vårt uppdrag och förverkligar våra mål genom det
konkreta jobb vi gör – varje dag.

Vårt uppdrag

Mission

SLS uppgift är att samla, bearbeta och
offentliggöra vittnesbörden om den svenska
kulturens uppkomst och utveckling i Finland,
att främja inhemsk forskning rörande
svenska språket och litteraturen
samt att främja inhemsk litterär verksamhet
på svenska medelst pris och stipendier.

Vi vill nå

Målgrupper

Forskare och studerande
Lärare, skolan, den digitala generationen
Nationella opinionsbildare och
övriga aktörer i Finland och Sverige

Vår vision
SLS ska vara en aktiv och resursstark samarbetspart
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet
och verka utifrån sin mission med fokus på kulturell
mångfald och öppna digitala material och metoder.

Här är vi 2020

Mål

Digitalisering
• minst hälften av den nya
utgivningen digitalt
• öppna gränssnitt till det
digitala materialet
som fördubblas till 2020
• befästa kompetensen samt
säkerställa kontinuiteten
kring SLS digitala utgivning
• digitalisering av SLS hela
tidigare utgivning
• fungerande infrastruktur för
att ta emot digitalt material

Forskning
• forskning och publikationsverksamhet
evalueras i enlighet med
disciplinsspecifika kriterier
• tyngd läggs vid forskning som
- är mångvetenskaplig,
- berör mångkulturella teman,
- är baserad på digitalt material
  och digitala metoder, och
- i mån av möjlighet publiceras
  under open access
• regelbunden utlysning av både
forskningsprojekt och insamlings-,
utgivnings- och översiktsprojekt

Synlighet
• engelskspråkig digital publicering
• informerade samtal på olika språk, digitalt
tillgängliga i samarbete med media
• årlig mediehändelse riktad
till finska Finland
• ”finlandssvensk kultur och
historia i ett nötskal”
• 10 procent fler kundbesök per år
Samarbete
• tre gemensamma nordiska satsningar,
t.ex. skrifter, seminarier, insamlingar,
samfinansierade forskningsprojekt
• etablerat samarbete med
läromedelsproducenter för
spridning av digitalt stödmaterial
• minst fem externa aktörer länkar
till SLS digitala material
• femton nationella och fem rikssvenska
centrala aktörer identifieras och vid
behov ingås avtal

Så når vi målet Strategi
SLS utvecklar kompetens, arbetsmetoder
och organisationskultur,
skapar synergier internt och externt,
samt höjer profilen gentemot
prioriterade målgrupper.

Så jobbar vi
utvecklar kompetens
• Vi identifierar kärnkompetensbehov
utgående från målen.
• Vi analyserar behövlig kompetens
vid rekrytering av förtroendevalda
och medarbetare.
• Vi utvecklar förmågan att se
på SLS som en helhet.
• Vi lägger speciell fokus på det
digitala samt på rättighetsfrågor.

utvecklar arbetsmetoder
• Vi beaktar målstyrning och återkoppling
vid utveckling av arbetsmetoder.
• Vi planerar och genomför uppföljning
och utvärdering av vår verksamhet.
• Vi befrämjar digitala arbetsmetoder
och god projekthantering.

utvecklar organisationskultur
• Vi tillvaratar de förtroendevaldas
sakkunskap utifrån en rimlig och
frivillig medverkan.
• Vi gör arbets- och ansvarsfördelningen klar för alla.
• Vi försäkrar oss om att organisationen
är flexibel och öppen för förändringar
i strukturen.
• Vi arbetar alla för en god intern
kommunikation och vidareutvecklar
de interna processerna.

skapar synergier internt
• Vi främjar samarbete mellan sektorerna
vilket stöder kunskapsspridning.
• Vi uppmuntrar och stöder personalens
frivilliga satsning på personalsammanhållande aktiviteter.
• Vi prioriterar sektoröverskridande
verksamhet med tydlig ansvarsfördelning.

skapar synergier externt
• Vi eftersträvar etablerade
samarbeten med parter
i Finland och Sverige.
• Vi utvecklar vår beställarkompetens.
• Vi drar full nytta av extern expertis.

höjer profilen
• Vi definierar SLS kultur- och
vetenskapspolitiska linje.
• Vi framhäver SLS kärnkompetens
och lyfter fram aktuella
forskningsfrågor i dialog med
vetenskapssamfundet
och allmänheten.
• Vi utvecklar samarbete
för forskningsförmedling.

prioriterade målgrupper
• Vi tillhandahåller tjänster
och kunskap för forskare
och studerande.
• Vi vänder oss till lärare, skolan,
den digitala generationen.
• Vi når ut till nationella opinionsbildare och övriga aktörer
i Finland och Sverige.

