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Under de senaste åren har Equmeniakyrkans kapitalplaceringspolicy riktats om för att bättre 
spegla det förhållningssätt som själva kyrkan också har: Att vara hållbar och samtidigt 
långsiktig. Kyrkans Placeringsråd har under 2018 och 2019 fört diskussioner med 
fondförvaltarna om denna riktning, vilket också fått förvaltarna att välja mer hållbara 
placeringar. De fonder som i denna översyn inte kunnat tillmötesgå kyrkans placeringspolicy 
har Placeringsrådet valt att lämna. 

 
Placeringsrådet har med intresse följt utvecklingen av fonder som inkluderar det hållbara 
istället för att bara exkludera det som inte får finnas. 

 
Equmeniakyrkan förvaltar framtida pensionsutbetalningar till både församlingars personal och 
nationellt anställd personal. Kyrkan förvaltar även pengar som skänkts genom testamenten 
och församlingsupplösningar liksom det kapital församlingar valt att låna ut till 
Equmeniakyrkan när de har haft ett överskott av pengar i sin kassa. 

När pengarna placeras är det centralt att inte placeringen har en för hög risk, utifrån att 
Equmeniakyrkan kommer att behöva kapitalet i framtiden. Nystartade aktiebolag som riktar in 
sig på en ny marknad såsom klimatomställning, bedöms som högriskbolag, vilket också gäller 
för lån till dessa bolag genom t ex crowd funding. Det kan betyda att investerade pengar går 
förlorade om företaget går i konkurs. Därför investerar inte Equmeniakyrkan i bolag som 
främst är i behov av riskkapital, oavsett värdepappersform (aktie/konvertibel/lån/etc). 

Equmeniakyrkans Placeringsråd består av en kompetent men ideellt arbetande grupp personer. 
Svenska kyrkan har istället anställda som arbetar med deras placeringar, varför de också har 
möjlighet att fatta snabba beslut under dagen om börsen förändras eller göra fördjupade 
analyser av alternativa placeringsformer. Då Placeringsrådet inte har kapacitet att vaka över 
börsen eller göra den formen av analyser kan kyrkan inte heller ha en aktiv placeringsstrategi, 
utan behöver istället välja fonder med en längre investeringshorisont och med lägre risk.  

Placeringsrådet lägger grundligt med tid på att analysera de motparter kyrkan arbetar med, 
och där är klimatomställning ett tema som kyrkan aktivt tycker på och diskuterar. 
Equmeniakyrkan är noga med att endast samarbeta med motparter som tar 
klimatomställningen på allvar och där har det av förvaltarna också förts fram att just den 
typen av placeringar varit lyckosamma. Det betyder alltså att detta är ett tema som många 
plockar upp. Men återigen, Placeringsrådet fokuserar på att välja motparter som aktivt kan 
jobba med den här typen av placeringar, då det skulle vara för tidskrävande och innebära för 
hög risk att inom kyrkans egen organisation arbeta aktivt med detta. 

Sammanfattningsvis söker Equmeniakyrkan redan aktivt efter placeringar som främjar 
klimatomställningen, men i form av fonder och inte i enskilda aktier eller andra värdepapper. 
Det kan göras inom ramen för den befintliga kapitalplaceringspolicyn. Kyrkostyrelsen anser 
inte att kyrkan ska eller kan ta rollen som riskkapitalist, och därför ska kyrkan inte investera i 
enskilda nystartade bolag eller värdepapper med hög risk. 


