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SLS grundades 
den 5 februari 1885. 
Ända sedan dess 
har vårt uppdrag varit 
att utforska, samla in 
och sprida kunskap 
om den svenska
kulturen i Finland.

Vi 
vårdar 
kultur-

arvet
Vi arbetar med utgivning, arkivverksamhet,
forskningsfinansiering och förmögenhets - 
förvaltning. Vi stöder humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning, och främjar inhemsk 
litteratur genom priser och stipendier. 

Vi är en av de stora förvaltarna av privata  
allmännyttiga medel i Finland. Vi äger och  
förvaltar Svenska kulturfonden. Vår verksamhet 
möjliggörs av donationer från privatpersoner.
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Placeringarnas 
ansvarsfullhet
Svenska litteratursällskapets placeringar är långsiktiga. 
Vi eftersträvar en god totalavkastning på lång sikt för 
att möjliggöra att också framtida generationer har 
pengar för verksamhet och utdelning. 

De personer som genom tiderna donerat medel till SLS, våra donatorer, 
har haft framtiden i tankarna – det har även vi då vi förvaltar de donerade 
medlen.

För oss är ansvarsfullhet en självklar del av det långsiktiga perspektivet. 
Ansvarsfullhet är också riskhantering, bolag som agerar ansvarsfullt 
kan förväntas vara mera framgångsrika och möta färre risker i sin 
verksamhet. 

SLS värderingar är kunskap, kvalitet, förnyelse och mångfald. Värderingarna 
syns i och stöder vårt arbete med ansvarsfullhet: genom ökad kunskap, 
hög kvalitet, ständig förnyelse och beaktande av mångfald uppnår vi också 
mål som är kopplade till hållbarhet. SLS vill agera hållbart och utveckla 
ansvarsfullheten både i placeringarna och i den dagliga verksamheten. 
 
I denna första separata hållbarhetsrapport berättar vi om 
de steg vi tagit hittills. De är steg på vägen – resan fortsätter!
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Andelen externt förvaltade  
placeringar där förvaltarna  
undertecknat PRI  
94 %  Alla externt förvaltade placeringar

92 %  Aktieplaceringar 

100 % Ränteplaceringar

100 % Private Equity*

Placeringsverksamheten styrs av SLS finansråd och av den placerings-
politik som rådet fastställt. Finansrådet har även fastställt SLS principer 
för ansvarsfulla placeringar som beskriver bland annat hur ansvar för 
miljö, samhällsansvar och god förvaltning integreras i placeringsbeslut.

SLS har 2021 förbundit sig till placerarinitiativet PRI (Principles for 
Responsible Investment) som stöder placerare i arbetet med ansvarsfulla 
placeringar. Genom undertecknandet av initiativets sex principer åtar vi 
oss att även i fortsättningen betona frågor som rör miljö, samhällsansvar 
och ägarstyrning i vår placeringsverksamhet. Från och med 2023 kommer 
vi att följa upp principernas implementering genom årlig rapportering 
till PRI. Därmed fungerar initiativet också som ett verktyg för att fortsätta 
utveckla ansvarsfullheten i vår placeringsverksamhet. 

I enlighet med SLS principer för ansvarsfulla place ringar samarbetar 
vi med aktörer som förbundit sig till att beakta ansvarsfullhet i sin 
placeringsverksamhet. I slutet av 2021 förvaltades 94 % av de externt 
 förvaltade placeringsobjekten i portföljen av samarbetspartner som  
också godkänt principerna och skrivit under PRI.

* avser av SLS anlitade förvaltare, underliggande placeringar  
 kan ha förvaltare som inte har undertecknat PRI.

Principer som styr 
placerandet

Genom undertecknandet  
av initiativets sex principer 
åtar vi oss att även i fort
sättningen betona frågor  
som rör miljö, samhälls 
ansvar och ägarstyrning i  
vår  placeringsverksamhet.
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Uppföljning av ESG-mätare
Under 2021 skedde en positiv utveckling  i den genom-
snittliga nivån av ansvarsfullhet i SLS aktieplaceringar, 
då portföljens ESG-poäng steg med 7 % jämfört med 
2020. ESG-poängen beaktar faktorer relaterade till miljö 
(E), sociala förhållanden (S) och förvaltning (G), och 
reflekterar bolagens prestation i jämförelse med andra 
bolag inom samma industri. Under 2021 steg portföljens 
genomsnittliga betyg från A till AA, vilket innebär att 
portföljens bolag i genomsnitt hanterar risker och 
möjligheter relaterade till ansvarsfullhet bättre än 
genomsnittet på marknaden.

Deltagande i bolagsstämmor 
 
Finska direktägda bolag  

16  bolagsstämmor som  

 SLS förhandsröstat på

92 % deltagande i bolagsstämmor 

 (i förhållande till bolagens  

 andel i SLS portfölj av finska 

 direktägda bolag)

Analysens innehåll ESG-poäng 2019–2021

Ränteplaceringar

9 %
Fastigheter och 
fastighetsaktier

10 %

78 %
av portföljen  
har inkluderats 
i ansvarsfullhets- 
analysen
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Ansvarsfullheten i portföljen följs upp årligen genom 
en heltäckande analys utförd av våra samarbetspartner. 
År 2021 inkluderades 78 % av placeringarna i portföljen 
i ansvarsfullhetsanalysen. I analysen inkluderas mer-
parten av aktieplaceringarna samt de ränteplaceringar 
för vilka ansvarsfullhetsinformation finns tillgänglig. 
Analysen omfattar inte onoterade aktier, innehav i 
private equity-fonder eller fastighetsinnehav eftersom 

jämförelsedata för dessa tillgångsklasser inte är 
tillgängliga. För private equity-bundna placeringar 
behandlar vi förvaltarnas separata ansvarsfullhets-
rapporter minst en gång per år.

Aktivt ägarskap
I enlighet med SLS principer för ansvarsfulla 
placeringar utövas aktivt ägarskap bland annat 
genom deltagande i och röstande på bolagsstämmor. 
Tyngdpunkten för SLS aktiva ägarskap ligger på 
finska direktägda bolag. År 2021 förhandsröstade 
SLS på 16 av de direktägda bolagens bolagsstämmor.

Analys av placeringarnas ansvarsfullhet

Uppföljningen av 
ansvarsfullhet

Nordeas analys, data: MSCI och ISS.
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Koldioxidavtryck
Ett viktigt nyckeltal vid utvärdering av hur portföljen presterat i klimat-
frågor är mätning av koldioxidutsläpp från placeringsobjekt som ingår i 
portföljen. Koldioxidavtrycket i SLS aktieplaceringar har minskat med 
närmare 30 % i jämförelse med nivån 2020. Det minskade koldioxid-
avtrycket beror på förändringar i portföljen, men även på bolagens egna 
insatser för att minska sina utsläpp. Koldioxidavtrycket i SLS aktie-
placeringar var 29 % lägre än på marknaden i genomsnitt, även om 
referens indexets koldioxidavtryck också har minskat med 27 %. 

I tillägg till det bakåtblickande perspektiv som koldioxidavtrycket ger är 
det också viktigt att ha ett framåtblickande perspektiv i frågan om an-
svarsfullhet. I analysen av portföljen framkommer att 74 % av bolagen i 
SLS aktieportfölj har förbundit sig till att minska sina utsläpp. SLS placerar 
också i tematiska fonder med fokus på bolag som producerar lösningar för 
energieffektivitet, förnybar energi eller andra miljörelaterade lösningar. 2019 2020 2021

Koldioxidavtryck  i  
aktieplaceringar
Ton koldioxid per mn € placering

91 107 75

Koldioxidintensitet i  
aktieplaceringar
Ton koldioxid per mn € omsättning

- 131 109

Analysens  
täckningsgrad 92,80 % 90,90 % 94,30 %

SLS 2021 Referens- 
index Jämförelse

Koldioxidavtryck i  
aktieplaceringar 75 106 -29 %

Koldioxidintensitet i  
aktieplaceringar 109 220 -50 %

Viktad koldioxidintensitet i  
aktieplaceringar 137 174 -21 %

Koldioxidavtryck 2019–2021
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Analys av brott mot internationella normer
SLS portfölj analyseras årligen för att identifiera eventuella normbrott 
bland placeringsobjekten. Genomlysningen görs med utgångspunkt i de 
normer som listas i FN:s Global Compact-ramverk och i OECD:s rekom-
mendationer för multinationella företag. Analysen inkluderar fyra 
områden: mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och 
korruption. I analysen av de direkta placeringarna framkommer inga 
bekräftade normbrott och två misstänkta överträdelser mot normerna. 

Fastighetsplaceringar
I SLS portfölj av direkta fastighetsplaceringar ingår bland annat bostads- 
och affärsfastigheter och fastighetsbolag. Arbetet med utvärderingen av 
fastigheternas miljöpåverkan påbörjas 2022 för att identifiera vilka steg 
som kan tas för kartlägga och mäta fastigheternas miljöpåverkan och 
koldioxidavtryck med sikte på en hållbarhetscertifiering.  

För att öka andelen förnybar energi som används i SLS kontorslokaler har 
SLS under 2021 installerat solpaneler på taket till fastigheten Snellmansga-
tan 13. Solpanelerna täcker ungefär 15 % av den årliga förbrukade energin 
i  byggnaden.

Solpanelerna täcker ungefär 
15 % av den årliga förbrukade  
energin i byggnaden 
på Snellmansgatan 13.

Fastighetschef Hans Wiljanen inspekterar solpanelerna på taket 
på SLS kontor i Kronohagen i Helsingfors. Foto: SLS / Janne Rentola
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FN:s mål för hållbar utveckling

Aktieplaceringarnas 
genomsnittliga 

avfallsproduktion 
är 67 % lägre än 

för marknaden
 i genomsnitt

74 % av bolagen i portföljen har förbundit 
sig till att minska sina utsläpp, 

64 % har ambitiösa målsättningar 

28 % av bolagen 
i portföljen har 

kvinnor i 
sin ledning, på 
marknaden i 
genomsnitt 

30 %

71 % av styrelse-
ledamöterna i 

portföljens 
bolag är oberoen-
de, på marknaden 

i  genomsnitt 
75 %

Aktie- 
placeringarnas 
genom snittliga 

vatten förbrukning 
är 41 % lägre än 
för marknaden i 

genomsnitt

Placeringarnas inverkan på miljö och samhälle kan  
mätas också i  förhållande till hur de stöder FN:s mål för  
hållbar utveckling. Här visar vi med några mätare hur  
SLS placeringar kan relateras till målen. Jämförelseindex 
för marknaden är MSCI All Country World Index.
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Hållbarhet 
i den egna 
verksamheten
Utöver ansvarsfullheten i SLS placeringar vill vi även 
följa upp och utveckla den egna verksamhetens 
hållbarhet. Här ger vi några exempel på hur vi arbetat 
med hållbarhet 2021.

Blå globen-priset stöder aktörer som  
bygger en hållbarare framtid
År 2021 inleddes utdelningen av det nya Blå globen-priset, vars syfte är att 
stödja aktörer som utvecklar lösningar för att övervinna den pågående 
miljökrisen. Priset delas ut i samarbete med Tiina och Antti Herlins stif-
telse samt Maj och Tor Nesslings stiftelse. SLS andel av bidraget finansieras 
ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II. År 2021 tilldelades 
priset utvecklarna av de finska växtproteinprodukterna Härkis och Pulled 
Havre, som genom sina innovationer motverkar både klimatförändringen 
och minskningen av den biologiska mångfalden. 

Förvaltning av hög kvalitet
Under året har flera av SLS interna processer utvecklats för att säkerställa 
kvaliteten på vår förvaltning. En externt översedd anmälningskanal har 
upprättats med syftet att säkerställa att SLS följer lagar och regler samt att 
ingen behandlas på ett olagligt eller osakligt sätt. Till anmälningskanalen 
kan bland annat ärenden relaterade till hantering av personuppgifter eller 
brott mot forskningsetiska regelverk rapporteras anonymt. 

Vi har även förtydligat regler relaterade till jävsproblematik,  
i linje med de krav som en god stiftelsepraxis ställer på stipendie- och 
prisutdelningen. 

SLS kompenserar utsläpp från arbetsresor med flyg
Utsläpp från verksamheten som inte kan undvikas kan istället kompense-
ras. Vi har 2021 valt att kompensera de utsläpp som uppstod i arbetsresor 
som gjorts med flyg. Utsläppens kompensering innebär att ett projekt som 
leder till minskade utsläpp finansieras med en summa som motsvarar 
mängden utsläpp från arbetsresorna. Utsläppen kompenseras genom ett 
inhemskt projekt, där träd planteras på områden som tidigare använts för 
produktion av torv.

Blå globen-pristagarna Maija Itkonen, Reetta Kivelä, Leena Saarinen,  
Zhong-qing Jiang och Tarja Ollila. Foto: SLS / Janne Rentola
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sls.fi
info@sls.fi

För mer information  
om vår  verksamhet,  

läs vår årsredovisning på
 2021.sls.fi.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET 
I FINLAND


