KYRKOAVGIFTSPROGNOS MED MAKROEKONOMISK
UTBLICK SEPTEMBER 2021
1. Sammanfattning

Kyrkoavgiftsprognosen innebär justeringar av intäktsnivån framför allt för åren 2023 och 2024, där
en större uppjustering görs för 2023 och en lika betydande nedjustering görs för 2024. Dessa
justeringar föranleds av att SKR nu bedömer att rekylen på arbetsmarknaden och den positiva
effekten på lönesumman, i spåren av att pandemins effekter i samhället har begränsats, slår igenom
på ett tidigare stadium än vad man tidigare trott. En mindre nedjustering av intäktsprognosen görs
också för 2022, där en mindre nedjustering av skatteunderlagsprognosen som SKR nu gör för
beskattningsåret 2020 är en bidragande orsak.
I makroekonomisk utblick sammanfattas slutsatser i de senaste konjunkturrapporterna från institut
och storbanker. Där beskrivs en utveckling internationellt där det mesta tyder på en fortsatt positiv
utveckling i världsekonomin med en tillväxt som på många håll kommer att ligga över trend under
både 2022 och 2023. Utvecklingen är dock långt ifrån rätlinjig utan kantas av farthinder, bland annat
i form av brist på halvledare för tillverkningsindustrin och transporttider och fraktkostnader som
skjutit i höjden. I Sverige har BNP överraskat på uppsidan under andra kvartalet och ligger redan nu
över noteringen som gällde före pandemin. Riskerna på nedsidan rör främst pandemins förlopp, där
ökad svensk smittspridning kan fördröja det fjärde steget i restriktionernas avveckling som i nuläget
planeras ske i september. Som väntat lämnade Riksbanken vid direktionens junisammanträde
reporäntan oförändrad på noll procent, där räntebanan pekar på oförändrad reporänta fram till
tredje kvartalet 2024. I syfte att ge fortsatt stöd åt inflationen fortsätter Riksbanken att köpa
värdepapper och att erbjuda likviditet inom alla de program som sedan tidigare lanserats.
Sysselsättningen har, sedan det kraftiga fallet under pandemins inledning, återhämtat sig stadigt.
Indikatorer pekar på en bred uppgång för sysselsättningen framöver, även om det råder stora
skillnader mellan hur långt de olika branscherna har kvar att återhämta sedan den stora nedgången i
fjol. Mätproblem och ändrade konsumtionsmönster har under pandemin bidragit till en volatil
inflation även under 2021. Denna utveckling väntas fortsätta året ut och det blir först under 2022
som inflationen, mot bakgrund av ett högre resursutnyttjande, mer varaktigt ligger på en nivå nära
inflationsmålet.
”Analysenhetens omvärldsrapport”, där man bland annat kan läsa mer om de ekonomiska
förhållanden som rått i olika delar av samhället under 2020, finns tillgänglig här på intranätet:
http://internwww.svenskakyrkan.se/statistik
Uppsala i september 2021
Gustaf af Ugglas
Ekonomi och finanschef
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2. Kyrkoavgiftsprognos
2.1 PROGNOS FRÅN SKR: TIDIGARE ÅTERHÄMTNING FÖR SKATTEUNDERLAGET

I cirkulär 2021:31 presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till 2024.
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett medelfristigt scenario fram till 2024, där svensk ekonomi når
normalkonjunktur mot slutet av 2023. Jämfört med föregående prognoser antas nu BNP och
timmarna stiga snabbare i år, varför en större del av den förutspådda konjunkturuppgången
därmed väntas vara avklarad vid 2021 års utgång.
Efter den svaga konjunkturvecklingen under främst första halvåret 2020, som pandemin utlöste,
har nu ekonomin rekylerat upp starkt. Antalet sysselsatta ökar under 2021 och fler av de sysselsatta
arbetar, samtidigt som den arbetade tiden per person tydligt stiger. Under året minskar antalet
personer med permitteringslön jämfört med 2020 och sammantaget så växer lönesumman i en
relativt hög takt. Under 2022 är sedan efterfråge- och jobbtillväxten fortsatt hög i ekonomin.
Lönesumman fortsätter att växa stadigt med drygt fyra procent, medan arbetslösheten nu börjar
minska. Samtidigt minskar ersättningarna från framför allt arbetslöshetsförsäkringen och i viss mån
även sjukpenning, vilket får en återhållande effekt på skatteunderlagstillväxten. I det medelfristiga
scenariot för 2023–2024 växer sedan ekonomin ungefär med vad som motsvarar den långsiktiga
tillväxttakten. Det råder då konjunkturell balans och skatteunderlaget följer en trendmässig
utveckling.
Jämfört med prognosen i april har SKR, med anledning av preliminär statistik från augusti, nu
gjort en marginell nedjustering av skatteunderlagstillväxten för 2020. Utvecklingen för 2021 är
uppjusterad till följd av att utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut att bli långt starkare än
tidigare beräknat. Rekylen på arbetsmarknaden och den positiva effekten på lönesumman kommer
tidigare än förväntat, vilket också bidrar till att skatteunderlagets förändring för 2022 är
nedreviderad jämfört med tidigare prognos. För perioden som helhet är dock revideringarna små
jämfört med prognostillfället i april.
Följande tabell visar det senaste årets SKR-prognoser över skatteunderlagets nominella utveckling.
Tabell 1

Årlig förändring av skatteunderlaget enligt Sveriges kommuner och
regioner
Beskattningsår
2020
2021
2022
2023
Augusti 2021
2,1
3,7
3,6
3,4
April 2021
2,2
3,2
4,2
3,3
Februari 2021
2,2
3,0
4,1
3,5
December 2020
1,7
2,5
4,0
4,1
Oktober 2020
1,9
1,5
3,5
3,9
2.2 PANDEMINS PÅVERKAN PÅ MEDLEMSANTALET

2024
3,1
3,1
3,2
3,1
3,5

Pandemin bidrog inte till ökade utträden under 2020, utan utträdena låg under året totalt sett i
stället på en lägre nivå jämfört med 2019. Samtidigt har de minskade utträdestalen motverkats av
att medlemstapp med anledning dödsfall ökat och att färre har döpts under pandemin.
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Sammantaget blev ändå det totala medlemstappet under 2020 lägre än året innan (läs mer om
medlemsutvecklingen under avsnitt 3.8 nedan). Den preliminära statistiken för första halvåret 2021
visar att utträdesnettot (antal utträden minus antal inträden) var lägre jämfört med samma period
förra året. Medlemsförändringen under 2021 påverkar intäkten första gången år 2024.
2.3 PÅVERKAN PÅ KYRKOAVGIFTEN

SKR:s senaste prognos över skatteunderlagets utveckling enligt ovan, justerad för bedömd
medlemsutveckling, ger en uppdaterad bild över kyrkoavgiftsintäktens framtida utveckling enligt
diagram 1 nedan.
Intäktsprognosen utgår från oförändrade kyrkoavgiftssatser under prognosperioden. Risken är större
för ökade utträden om församlingar och pastorat höjer kyrkoavgiftssatserna. 1
Diagram 1. Årlig förändring av intäkten från kyrkoavgift 2022-2026

Nedjusteringen av skatteunderlagets tillväxttakt för 2020 enligt avsnitt 2.1 ovan bidrar till att
intäkten minskar i motsvarande takt under 2022 som under innevarande år. SKR bedömer vidare att
den starka utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut att slå igenom tidigare jämfört med föregående
prognos och att större delen av den väntade konjunkturuppgången väntas vara avklarad redan vid
utgången av 2021. Detta leder till en motsvarande förskjutning i prognosen över intäkten från
kyrkoavgiften jämfört med tidigare prognos. Ökningen av intäkten väntas nu bli kraftigare under
2023 (som baseras på 2021 års beskattningsbara inkomster) än vad den antas bli under 2024.

När får konjunkturen genomslag på kyrkoavgiften?
En förändring i konjunkturen påverkar församlingarnas intäkter från kyrkoavgiften med två års fördröjning.
Kommunalt beskattningsbara inkomster som medlemmarna uppbär år 2020 bildar underlag till
förskottsutbetalning av kyrkoavgift år 2022. Eftersläpning är en fördel då den ger Svenska kyrkan bättre
planeringsförutsättningar.

1

Jonsson, Pernilla & Babajan, Tigran (2020), ”Effekter av höjda kyrkoavgifter på utträden”, Nyckeln till Svenska kyrkan, sid. 73-79
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Cirka 60 procent av Svenska kyrkans intäkter utgörs av kyrkoavgiften, samtidigt som
personalkostnaderna har motsvarande andel på kostnadssidan. Diagram 2 nedan visar
kyrkoavgiftsintäktens förändringstakt jämfört med lönekostnaden per anställd. 2
Diagram 2. Förändring av kyrkoavgift och lönekostnader

Under kommande år kan vi således vänta oss att ökningstakten på Svenska kyrkans enskilt största
kostnadsslag blir högre än ökningstakten på den enskilt största intäktskällan, kyrkoavgiften.
Diagram 3 nedan visar prognostiserad total intäkt från kyrkoavgiften för Svenska kyrkans
församlingar, pastorat och stift som är baserad på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2021.
Intäktsutvecklingen visas både i löpande priser (staplar) och i fast pris per 2021 (linje). Utvecklingen i
fast pris är beräknad efter inflationsmåttet KPIF (KPI med fast ränta).
Diagram 3. Svenska kyrkans intäkt från kyrkoavgiften 2022-2026

2

Streckade linjer i diagram 2 är prognosvärden. Utfallsvärdena på löneökningstakten i diagrammet bygger på statistik över lönekostnad
per anställd på församlingsnivå fram till 2020. Löneökningstaktens prognosvärden utgörs av SKR:s senaste bedömning av timlönernas
utveckling i samhället enligt konjunkturlönestatistiken.
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De närmaste åren väntar vi oss alltså att intäktsnivån, uttryckt i reala värden, fortsätter sjunka. I
löpande priser väntas den intäktsnivå som gällde 2019 kunna återhämtas först i slutet av
prognosperioden (2026). Om man beaktar penningvärdets förändring, väntas intäktsnivån år 2026 bli
cirka en miljard kronor lägre jämfört med innevarande år. Denna utveckling ställer krav på fortsatta
kostnadsanpassningar inom Svenska kyrkan i syfte att undvika underskott i verksamheten under
kommande år.
2.4 PROGNOSANTAGANDEN

Kyrkoavgiftsprognosen baseras på SKR:s senaste bedömning av skatteunderlagets utveckling. Till det
har lagts en justering för effekten av fortsatt medlemsminskning enligt senaste långtidsprognos över
medlemsutvecklingen. Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2021 års nivå under hela
prognosperioden.
Prognoser är inte facit!
En rad händelser kan leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Till
exempel beror arbetsmarknadens utveckling på såväl konjunkturella som strukturella förändringar. Osäkerheten
illustreras ibland med ett osäkerhetsintervall runt prognosen. Prognoser ger dock en plattform att stå på, och de ger
en bild av hur makroekonomiska förlopp hänger ihop. I massmedia ges ofta en endimensionell bild av prognoser, i
termer av huruvida de träffar rätt eller inte. Men väsentligare än en prognos träffsäkerhet, är huruvida den analys som
ligger bakom är relevant och tar hänsyn till befintlig information. En bra prognos kan slå fel på grund av yttre
oförutsägbara händelser.

3. Makroekonomisk utblick – omvärldsfaktorer av betydelse för
församlingarnas ekonomi
Coronapandemins utbredning sedan mars 2020 har resulterat i genomgripande ekonomiska
konsekvenser, både i Sverige och globalt. De ekonomiska förhållanden med tillhörande nyckeltal som
beskrivs nedan är därför i flertalet fall förknippade med relativt hög osäkerhet.
3.1 SVÅRA VÄGVAL UT UR KRISEN (SEB NORDIC OUTLOOK SEPTEMBER 2021)
Det mesta tyder på en fortsatt positiv utveckling i världsekonomin med en tillväxt som på
många håll kommer att ligga över trend under både 2022 och 2023. Västeuropas ekonomier har
återhämtat sig överraskande snabbt efter att restriktionerna har lyfts. BNP-prognoserna är därför
uppjusterade där, även om ökad smittspridning hämmar något. Nya nedstängningar i Asien skapar
globala störningar, bland annat via inflationsdrivande flaskhalsar. USA behåller tätpositionen i
återhämtningen och har i dagsläget en mycket hög inflation. Trots vissa uppåtrisker väntas
inflationen ändå falla tillbaka där under 2022. Även om tillväxttalen i världsekonomin är höga, är
utvecklingen långt ifrån rätlinjig utan kantas av både farthinder och svåra vägval. Farthindren består
inte minst av bristen på halvledare, transporttider och fraktkostnader som skjutit i höjden samt risk
för spridning av den nu höga amerikanska inflationen. Med å ena sidan en stark återhämtning och å
andra sidan allt tydligare farthinder och kvardröjande uppstartsproblem, ställs beslutsfattare inför
svåra avvägningar. Finanspolitiken behöver styras om från krisstöd till återuppbyggnad och
centralbankerna måste bestämma när trycket på gaspedalen ska lättas för att undvika överhettning
men utan att strypa den återhämtning som världen behöver. Regeringar behöver väga riskerna för
smittspridning och nya virusvarianter mot nackdelarna med omfattande nedstängningar av
samhällen.
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I Sverige har BNP överraskat på uppsidan under andra kvartalet och ligger redan nu över noteringen
som gällde före pandemin. Utvecklingen leds av industrin, men förtroendet i tjänstesektorn har
under sommaren stigit till cykliska toppnivåer. En stor potential för återhämtning av hushållens
konsumtion och tjänsteexport, i kombination med fortsatt låga räntor och en expansiv valbudget,
talar för en stigande tillväxt under andra halvåret. Riskerna på nedsidan rör främst pandemins
förlopp, där ökad svensk smittspridning kan fördröja det fjärde steget i restriktionernas avveckling
som i nuläget planeras ske i september. Problem med flaskhalsar och komponentbrist inom
fordonsindustrin ger också en viss osäkerhet i närtid. Mycket talar för att en förnyad uppväxling i
investeringstakten påbörjas under hösten, även om skillnaderna mellan olika sektorer är stora. Hotet
om cementbrist i det fall Cementas kalkbrytning på Gotland måste stänga utgör dock en svårbedömd
risk i prognosen.
Tabell 2

BNP- prognoser SEB februari (prognos från februari inom parentes)
2020U
2021P
2022P
Global BNP
-3,4
5,9 (5,0)
4,4 (4,3)
Svensk BNP
-2,8
4,6 (2,8)
3,9 (4,8)

2023P
3,4
2,3

3.2 AKTIE- OCH RÄNTEMARKNADEN 2021
Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen stigit med 32 procent fram till och med den 31 augusti. Den
globala aktiemarknaden har gått upp med närmare 24 procent. 10-årsräntan har under året stigit
från 0,03 procent till 0,17 procent.
Börsoptimismen har varit väldigt stark under 2021. I och med att den starka återhämtningen i
ekonomin övergår till normalisering utmanas börsoptimismen. Såväl stimulanser som tillväxttakt i
realekonomin avtar framöver. Efter årets kraftiga börsuppgångar ökar det osäkerheten och dämpar
potentialen. God tillväxt och fortsatt väldigt låga räntor talar ändå för en positiv börsutveckling.
Bolagens vinster har också stigit vilket gjort att många av bolagen vuxit i sin värdering. Värderingen
på börsen generellt är hög i ett historiskt perspektiv, men jämfört med en alternativ placering i
räntor så är värderingen på aktier fortsatt attraktiv. Det finns dock risker som stigande inflation med
stigande räntor som följd. Minskade stimulanser framöver ger ökad osäkerhet och det gäller att
bolagen även framöver kan fortsätta att öka sina vinster.
3.3 EXPANSIV PENNINGPOLITIK FÖR ATT GE STÖD TILL INFLATIONEN
Reporäntan, som Riksbanken ansvarar för, påverkar församlingarnas ränta på in- och utlåning av
likvida medel (läs mer om detta i avsnitt 5. Hjälp och stöd i finansiella frågor nedan). Dessutom
påverkas församlingarnas internräntesats på materiella anläggningstillgångar och gravskötselskuld.
Som väntat lämnade Riksbanken vid direktionens sammanträde den 30 juni reporäntan oförändrad
på noll procent. Räntebanan pekar på att reporäntan lämnas oförändrad fram till och med tredje
kvartalet 2024.
Riksbanken konstaterar att pandemins grepp om världsekonomin har lättat under våren och
försommaren och att återhämtningen, i takt med att allt fler blivit vaccinerade mot covid-19, nu är
på god väg. Pandemin är dock inte över. Återhämtningen går i olika takt i olika delar av världen och
det finns nya varianter av viruset som skapar fortsatt osäkerhet. Vidare menar Riksbanken att
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inflationstrycket fortfarande är måttligt och att det troligen dröjer till nästa år innan inflationen
stiger mer varaktigt.
Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper och att erbjuda likviditet inom alla de program som
sedan tidigare lanserats. Direktionen har nu beslutat att Riksbanken under fjärde kvartalet ska köpa
obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 68,5 miljarder kronor. Detta innebär att takten
på tillgångsköpen fortsätter att trappas ned, men att ramen om 700 miljarder kronor kommer att
utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021.
Tabell 3 nedan visar Riksbankens senaste prognos gällande reporäntan (februari 2021).
Tabell 3

Reporänta i procent, årsgenomsnitt (tidigare prognos inom parentes)
2020U
2021P
2022P
Riksbanken juli (februari)
0,0
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)

2023P
0,0 (0,0)

3.4 REGERINGENS PLAN FÖR AVVECKLING AV RESTRIKTIONER
Coronapandemin har påverkat både svensk och global ekonomi genom de restriktioner som införts
för att begränsa smittspridningen. Utöver ekonomin påverkas även Svenska kyrkans
sammankomsttäta verksamhet i hög grad av restriktionerna. Mot bakgrund av ett ökat antal
vaccinationer, en minskad smittspridning och förväntningar om lägre belastning inom sjukvården,
presenterade regeringen i maj en plan för avveckling av restriktionerna i fem steg.
Under juni och juli har de tre första i planen genomförts. Bland annat har nya deltagartak för
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar införts och serveringsställenas öppettider har
förlängts till klockan 22.30. Vidare har deltagartaket höjts för privata sammankomster till 50
personer inomhus och till 600 personer utomhus utan anvisade sittplatser. Dessutom har
begränsningarna i långväga kollektivtrafik tagits bort.
Det fjärde steget beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort helt.
Tidpunkten för det femte steget är ännu inte fastställd, men kommer att innebära att kvarvarande
restriktioner lyfts.
Det har dock visat sig att smittspridningen ökat igen i Sverige under årets sommarsemestrar, inte
minst i Göteborgsområdet. Detta har fått till följd att regeringen i augusti lämnat förslag till
riksdagen om förlängning av pandemilagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen med fyra månader, från den 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.
3.5 SYSSELSÄTTNINGEN ÅTERHÄMTAR SIG STADIGT
Sysselsättningen bland medlemmarna har en direkt påverkan på underlaget till kyrkoavgiften.
Efter det kraftiga fallet under pandemins inledning har antalet arbetade timmar återhämtat sig
stadigt. En bidragande orsak är att många arbetsgivare avslutat sina korttidspermitteringar och att
sjukfrånvaron till följd av covid-19 har minskat. Indikatorer pekar på att sysselsättningen ska
fortsätta framöver med en bred uppgång, även om det fortfarande är stora skillnader mellan hur
långt de olika branscherna har kvar innan de har återhämtat den stora nedgången från förra våren.
Tjänstebranschen har återhämtat sig sedan andra halvan av 2020. Ett undantag är hotell- och
restaurangbranschen, som fortfarande har en låg sysselsättning. Tabellen nedan redovisar
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sysselsättningsförändring för hela befolkningen (inte bara medlemmar) enligt olika prognoser. Till
följd av metodbyte i SCB:s arbetskraftsundersökningar påverkas prognosen för främst 2021 av ett
tidsseriebrott.
Tabell 4

Sysselsättning, årlig procentuell förändring (tidigare prognos inom parentes)
Konjunkturinstitutet aug (dec)
Riksbanken juli (feb)
SEB aug (feb)

2020U
-1,3
-1,3
-1,3

2021P
-0,2 (0,1)
-0,2 (0,4)
1,4 (0,0)

2022P
2,0 (1,9)
1,7 (1,2)
1,6 (1,6)

2023P
1,1
0,6
0,7

3.6 FRAMTUNGA AVTAL DRIVER PÅ LÖNETIILLVÄXTEN I ÅR
Löneökningstakten i samhället påverkar dels storleken på intäkten från kyrkoavgift, dels storleken på
Svenska kyrkans egna personalkostnader.
I den försenade avtalsrörelsen hösten 2020 enades industrins parter om löneökningar
motsvarande 5,4 procent under perioden 1 november 2020 till 31 mars 2023. Avtalen inom industrin
och många andra branscher fick en framtung profil och löneökningarna i näringslivet och i flera av
avtalen inom kommunsektorn blir därför jämförelsevis höga 2021. Nästa år bidrar en högre
efterfrågan på arbetskraft till att löneökningarna utöver de centrala avtalen blir högre, men de totala
löneökningarna blir trots det något lägre under 2022 än i år.
Svenska kyrkans nya kollektivavtal följer riktmärket för industrin om totalt 5,4 procent under
perioden 1 november 2020 - 1 april 2022. Löneutrymmet är 3,5 % 2021 och 1,9 % 2022.
Tabell 5

Timlön enligt KL, årlig procentuell förändring (tidigare prognos inom parentes)
Konjunkturinstitutet aug (dec)
Riksbanken juli (juli)
SKR aug (feb)

2020U
2,1
2,1
2,1

2021P
2,9 (2,6)
2,7 (2,5)
2,7 (2,5)

2022P
2,5 (2,3)
2,6 (2,5)
2,3 (2,2)

2023P
2,7
2,7
2,4

3.7 STABIL INFLATION DRÖJER
Inflationen har varit fortsatt volatil under 2021. Under fjolåret föll KPIF-inflationen snabbt och i år
har den stigit i hög takt. Dessa variationer beror till stor del på energipriserna, men mätproblem och
ändrade konsumtionsmönster under pandemin har också bidragit. Därför har även KPIF-inflationen
rensat för energipriser varierat förhållandevis mycket. Denna utveckling väntas fortsätta året ut.
Kronan, som påverkar inflationen med en viss eftersläpning, stärktes under större delen av 2020 och
väntas dämpa inflationen i år. Kostnadstrycket är fortfarande måttligt och det väntas dröja tills nästa
år innan inflationen exklusive energi, mot bakgrund av ett högre resursutnyttjande, stiger mer
varaktigt. Totalt sett väntas dock KPIF-inflationen bli lägre under 2022 jämfört med innevarande år.
Tabell 6

KPIF, årlig procentuell förändring
Konjunkturinstitutet aug (dec)
Riksbanken juli (feb)
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2022P
1,7 (1,4)
1,7 (1,3)

2023P
2,2
1,8

SEB aug (feb)

0,5

2,0 (1,4)

1,5 (1,0)

1,5

3.8 MEDLEMSUTVECKLINGEN
Under 2020 minskade antalet medlemmar med totalt 1,6 procent, vilket var en något mindre negativ
utveckling än prognostiserat. Nettoeffekten på medlemstalen följer dock prognosen trots att
benägenheten att träda ut minskat, eftersom de minskade utträdestalen motverkats av
medlemstapp med anledning av fler dödsfall och att färre har döpts under pandemin.
Kyrkokansliets senaste medlemsprognos från årsskiftet 2019/2020 uppdaterades innan pandemin
inträffade. Den pekar på att Svenska kyrkan kommer att fortsätta tappa medlemmar främst på grund
av utträden, men i en högre takt jämfört med prognosen från 2013. Det totala medlemsantalet
beräknas enligt prognosen uppgå till 4,7 miljoner medlemmar år 2030, vilket är ungefär 200 000
medlemmar färre jämfört med tidigare prognos. Generationsväxlingens3 effekt på medlemsantalet
minskar något på grund av att människor lever längre, men antalet dop fortsätter fortfarande att
minska. Medlemmar i åldersgruppen 80 år och uppåt väntas vara den enda åldersgrupp där
medlemsantalet på sikt ökar, medan medlemsantalet i övriga åldersgrupper på sikt minskar.
Diagrammet nedan visar utvecklingen av Svenska kyrkans totala antal medlemmar fram till 2030
enligt prognoser som tagits fram av kyrkokansliet år 2013 respektive 2019.
Diagram 4. Medlemsprognos 2030 enligt olika prognoser

Beroende på flyttbeteende och demografi ser förutsättningarna olika ut för församlingar i olika delar
av landet. I vissa församlingar är utflyttning och generationsväxling de mest framträdande orsakerna
till ett minskat antal medlemmar. Även mönstret med ökade aktiva utträden skiljer sig åt i landet. De
stiftsvisa skillnaderna i den nya prognosen är inte så stora i förhållande till tidigare prognos, utom i
storstadsområden och särskilt då Stockholms stift.

4. Hjälp och stöd till församlingarnas budgetarbete
Dokumentet Budgetförutsättningar 2022 finns publicerat på intranätet under Ekonomi och finans.
Du hittar dokumentet via denna länk: Budgetförutsättningar
Simuleringsmall för beräkning av kyrkoavgift samt eget kapital
På Svenska kyrkans intranät - under Verksamhetsstöd/Ekonomi och finans/Ekonomi/Mallar och
Blanketter/ Hjälpdokument till budgetarbetet -finns en mall i excelformat för beräkning och simulering
av kyrkoavgift, ekonomisk utjämning samt eget kapital för åren 2022–2035. Mallen är avsedd att
3
Med
generationsväxling
menas
döpta minskat
med antalet avlidna i församlingen.
användas
av församlingar
medantalet
egen ekonomi
samt pastorat.
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5. Hjälp och stöd i finansiella frågor
Nationell nivå vill förenkla och effektivisera kapitalförvaltningen för samtliga enheter inom Svenska
kyrkan. Alla verktyg är på plats för en effektiv etisk kapitalförvaltning, mer information finns också på
intranätet där man även hittar de styrande dokumenten kring förvaltningen:
http://internwww.svenskakyrkan.se/Ekonomi/finans
5.1 KYRKKONTOT – RÄNTA PÅ LÄTTILLGÄNGLIGA PENGAR

Kyrkkontot, som är ett transaktionskonto, ger motsvarande Riksbankens reporänta plus 0,25 procent
(I dagsläget 0,25 procent då reporäntan är 0 procent) på hela tillgodohavandet. Basutbudet av
betaltjänster är avgiftsfria. Här placeras alltså det kapital som ska vara lättillgängligt. Ett gott
förvaltningsresultat inom kyrkkontot har gjort att vi flera år haft möjlighet att dela ut en extra ränta
till kontohavare. 2020 kunde vi dela ut en extraränta på 0,65 procent. Kyrkkontot gav alltså en total
ränta på 0,9 procent (0,65 + 0,25) under 2020. Kyrkkontot har i de flesta fall gett en bättre
avkastning än alla korta fastränteplaceringar samt korta räntefonder. Vår ambition är att fortsätta
med det.
5.2 ETHOS FONDER – ETISK, EFFEKTIVT OCH ENKELT

Fonderna förvaltas i enlighet med de etiska krav som kyrkostyrelsen fastställt i finanspolicyn för
Svenska kyrkans nationella nivå. Det innebär fokus på att investeringar görs i välskötta företag som
arbetar med hållbarhetsfrågor som har bäring på affärsverksamheten, samtidigt som investeringar
inte görs i företag vars verksamhet vi vill undvika, t ex vapenproduktion och utvinning av kol och olja.
5.3 Ethos räntefond förvaltas av SEB och har mellan 25–40 underliggande räntebärande
värdepapper nominerade i svenska kronor. Risken är förhållandevis låg. Fonden lämpar sig väl för en
placering på två år eller längre. Förvaltningsavgiften är för närvarande 0,06 procent.
5.4 Ethos aktiefond Sverige förvaltas av SEB och består av mellan 40–60 bolag som är noterade på
Stockholmsbörsen. Ett mindre inslag av nordiska aktier kan från tid till annan förekomma i fonden.
Risken är förhållandevis hög och marknadsvärdet kan variera mycket. Fonden lämpar sig för en
placering på minst fem år eller längre. Förvaltningsavgiften är för närvarande 0,14 procent.
5.5 Ethos aktiefond Global förvaltas av RobecoSAM (tidigare namn SAM, Sustainable Asset
Management) men administreras av SEB. Fonden investerar i bolag globalt och antalet innehav är
mellan 50-60 stycken. Risken är förhållandevis hög och marknadsvärdet kan variera mycket.
Fonden lämpar sig för en placering på minst fem år eller längre. Förvaltningsavgiften är för
närvarande 0,50 procent.
Genom att använda sig av kyrkkontot och de tre Ethosfonderna har en församling alla verktyg som
krävs för att få en kostnadseffektiv kapitalförvaltning med god riskspridning som också lever upp till
de krav som nationell nivå ställer på sina förvaltare gällande etik. På intranätet finns det också
exempel på andra fonder som förvaltar i enlighet med svenska kyrkans policy.
5.6 RISK OCH AVKASTNING, NÅGRA ORD PÅ VÄGEN…

Grundprincipen för alla investeringar är enkel. Risk och avkastning går hand i hand. Investeringar
med låg risk ger normalt låg avkastning, samtidigt som högre risker kan ge högre avkastning. Med en
högre risk måste du även vara beredd på att kapitalet också kan sjunka i värde.
POSTADRESS: Kyrkokansliet,

751 70 Uppsala
4

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan

10(

5.7 AVKASTNINGSMÅL FÖR NATIONELL NIVÅ SAMT FÖRDELNING MELLAN AKTIER OCH RÄNTOR

På nationell nivå har vi en långsiktig placeringshorisont. En lång placeringshorisont ger möjlighet att
ta en högre risk för att i det längre perspektivet erhålla en högre avkastning. Det övergripande målet
för avkastningen är en real avkastning på tre procent över en rullande tioårsperiod mätt som årlig
avkastning. Det innebär att avkastningen ska överträffa inflationen (mätt som konsumentprisindex)
med tre procentenheter. En fördelning med 60 procent aktier och 40 procent räntor är i dagsläget
utgångsläget för att nå det långsiktiga avkastningsmålet.
5.8 ENKELT, ETISKT OCH VÄLDIGT KOSTNADSEFFEKTIVT

Det långsiktiga kapitalet kan t.ex. fördelas enligt följande: 30 procent Ethos aktiefond Sverige, 30
procent Ethos aktiefond Global samt 40 procent Ethos räntefond om man har ett liknande
avkastningsmål som nationell nivå. Med den investeringen får man en god riskspridning med 130160 underliggande värdepapper i tillgångsslagen aktier och räntor. Svårare behöver det inte vara!
Alternativt kan man också placera i några av de andra fonderna som finns omnämnda på intranätet.
Men tänk i så fall på att få en god riskspridning bland de olika tillgångsslagen.

6. Kontakt
Frågor om denna rapport kan ställas till:
Kyrkoavgiftsprognos och makroekonomisk utblick
Jan Östlund, Ekonom 018-16 95 40
jan.ostlund@svenskakyrkan.se
AnnMargaret Dahlström, Ekonom 018-16 96 73
annmargaret.dahlstrom@svenskakyrkan.se
Liselotte Ågren, Ekonom 019-16 96 76
liselotte.agren@svenskakyrkan.se
Hjälp och stöd i finansiella frågor
Johan Barkfeldt, Finansekonom 018-16 99 83
johan.barkfeldt@svenskakyrkan.se
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