KYRKOAVGIFTSPROGNOS MED MAKROEKONOMISK
UTBLICK FEBRUARI 2020
1. Sammanfattning

Kyrkoavgiftsprognosen pekar nu på en nolltillväxt på intäkten under kommande tre år. För 2022 har
en mindre uppjustering av intäktsförändringen gjorts, som beror på att antalet medlemmar i Svenska
kyrkan under 2019 visade sig minska i en lägre takt än tidigare prognostiserat.
I makroekonomisk utblick sammanfattas slutsatser i de senaste konjunkturrapporterna från institut
och storbanker. Där beskrivs en utveckling internationellt som, inte minst tack vare en fortsatt
motståndskraft i den inhemska efterfrågan i de flesta länder, ser ut att ha klarat att stå emot
fjolårets industrisvacka. Handelskonflikten mellan USA och Kina har dämpats och tillväxten växlar nu
försiktigt upp. Samtidigt varnar Riksbanken för att följderna av det nya coronaviruset kan hämma
den globala tillväxten på kort sikt. Svensk ekonomi är inne i en fas av långsammare BNP-tillväxt, men
en återhämtning av hushållens konsumtion och vändning för bostadsbyggandet talar dock för att
svensk BNP fortsätter växa under 2020. Utsikterna är sedan goda även för svensk tillväxt när den
internationella konjunkturen stärks 2021. Fjolåret var ett mycket starkt år på både svensk och global
aktiemarknad med uppgångar på 35 respektive 34 procent. Bakgrunden till detta står att finna i
stabiliserad omvärldsbild med minskad recessionsrisk, fortsatt låga räntor och avsaknad av
placeringsalternativ. Fram till och med den 10 februari har svensk aktiemarknad stigit med 4 procent
och den globala med 6 procent sedan årsskiftet. Mot bakgrund av osäkerheter kring konjunktur- och
inflationsutvecklingen sänkte Riksbanken under 2019 gradvis räntebanan. Prognosen pekar nu på,
efter det väntade men omdiskuterade beslutet om höjning av reporäntan till 0,0 procent i december,
att nästa räntehöjning sker tidigast 2022. Skatteunderlagstillväxten hålls tillbaka under 2020 med 0,6
procent med anledning av det utökade grundavdrag för pensionärer som beslutats, vilket påverkar
intäkten från kyrkoavgiften första gången år 2022. Under 2019 minskade antalet medlemmar i
Svenska kyrkan med 1,4 procent, vilket innebar en något mindre negativ utveckling än
prognostiserat. Samtidigt är dock benägenheten att träda ur fortfarande högre än före 2016.
”Analysenhetens omvärldsrapport”, där man bland annat kan läsa mer om de ekonomiska
förhållanden som rått i olika delar av samhället under 2019, finns tillgänglig här på intranätet:
http://internwww.svenskakyrkan.se/statistik
Uppsala i februari 2020
Gustaf af Ugglas
Ekonomi och finanschef
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2. Kyrkoavgiftsprognos
PROGNOS FRÅN SKL: TRÖG SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXT I ÅR OCH NÄSTA ÅR

I cirkulär 2020:8 presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till beskattningsår 2023. Under fjolåret 2019 stagnerade
konjunkturen med utebliven ökning av antalet arbetade timmar, vilket hade en återhållande effekt
på skatteunderlaget. Det motverkades dock till stor del av att timlönerna under året steg i den
högsta takten vi sett efter finanskrisen. Det resulterade i att 2019 års skatteunderlagstillväxt ändå
fick en hyfsad utveckling. För 2020 räknar SKR med fortsatt inbromsning i både faktisk och
underliggande ökningstakt på skatteunderlaget. Det beror dels på att timlönehöjningarna väntas bli
lägre och att antal arbetade timmar minskar i år. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka även
under 2020 av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen. Jämfört med
skatteunderlagsprognosen från december har SKR nu justerat ned tillväxten något 2019 och 2020,
vilket beror på ny bedömning av löneökningstakten för dessa år.
Följande tabell visar det senaste årets SKR-prognoser över skatteunderlagets nominella utveckling.
Tabell 1

Årlig förändring av skatteunderlaget enligt Sveriges kommuner och
regioner
Beskattningsår
2019
2020
2021
2022
Februari 2020
3,2
2,4
3,1
3,8
December 2019
3,3
2,6
3,1
3,8
Oktober 2019
3,2
2,5
3,2
3,9
Augustiprognos 2019
3,1
3,1
3,0
3,7
Majprognos 2019
3,0
3,1
3,1
3,7

2023
3,8
3,8
3,7

SKATTEUNDERLAGSPROGNOSENS PÅVERKAN PÅ KYRKOAVGIFTEN

När SKR:s prognos över skatteunderlagets utveckling tillämpas för att beräkna intäkterna från
kyrkoavgifter får vi en bild enligt diagram 1 nedan.

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 2019 bildar underlag till förskottsutbetalning
av kyrkoavgift år 2021. Eftersläpning är en fördel då den ger Svenska kyrkan bättre planeringsförutsättningar.
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Diagram 1 Årlig förändring av intäkt från kyrkoavgiften 2021-2025

Medlemmarnas inkomster 2020 ligger till grund för 2022 års förskott på kyrkoavgiften och trots att
SKR, som inledningsvis nämnts, justerat ned prognosen av skatteunderlagets ökningstakt för 2020
räknar vi nu med en bättre utveckling av intäkten 2022 jämfört med decemberprognosen. Detta
beror att Svenska kyrkan tappade färre medlemmar under 2019 än tidigare prognostiserat. En bättre
utveckling av medlemmarnas samlade inkomster under 2020 än tidigare beräknat påverkar intäkten
både under 2022 och 2024, där konsekvensen under 2024 blir att intäkten istället utvecklas
långsammare. Under 2024 ingår slutavräkning för 2022 i intäkten och detta slutavräkningsbelopp
väntas nu bli lägre då ett högre förskott än tidigare beräknat för 2022 (baserat på medlemmarnas
inkomster under 2020) räknas av mot den slutliga kyrkoavgiften för samma år.
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. 1

1

Streckade linjer i diagram 2 är prognosvärden. Utfallsvärdena på löneökningstakten i diagrammet bygger på statistik över lönekostnad
per anställd på församlingsnivå fram till 2018. Löneökningstaktens prognosvärden utgörs av SKL:s senaste bedömning av timlönernas
utveckling i samhället enligt konjunkturlönestatistiken.
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Diagram 2 Förändring av kyrkoavgift och lönekostnader

Under de närmaste åren kan vi således vänta oss att ökningstakten på Svenska kyrkans enskilt
största kostnad blir betydligt högre än ökningstakten på den enskilt största intäktskällan,
kyrkoavgiften.
Diagram 3 nedan visar prognostiserad total intäkt från kyrkoavgiften för Svenska kyrkan, baserad på
SKR:s skatteunderlagsprognos per februari. I diagrammet finns även stiftens intäkt från kyrkoavgiften
med. Intäktsutvecklingen visas både i löpande priser (staplar) och i fast pris per 2020 (linje).
Utvecklingen i fast pris är beräknad efter inflationsmåttet KPIF (KPI med fast ränta).
Diagram 3 Kyrkoavgiftsintäkt Svenska kyrkan 2021-2025, löpande priser (församlingar och stift)
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I löpande priser väntar vi oss alltså en i princip oförändrad nivå på intäkten de närmaste åren efter
2020. Uttryckt i reala värden, där vi i prognosen även tar hänsyn till penningvärdets förändring,
väntar vi oss däremot att intäktsnivån minskar framöver. Detta ställer krav på kostnadsanpassningar
inom Svenska kyrkan under kommande år.
PROGNOSANTAGANDEN

Kyrkoavgiftsprognosen baseras på SKR:s senaste bedömning av skatteunderlagets utveckling. Till det
har lagts en justering för effekten av fortsatt medlemsminskning enligt uppdaterad långtidsprognos
över medlemsutvecklingen per december 2019. Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2020
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.
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3. Makroekonomisk utblick – omvärldsfaktorer av betydelse för
församlingarnas ekonomi
3.1 KORTSIKTIG LÄTTNAD MEN LÅNGSIKTIGA RISKER I ÖMTÅLIG VÄRLD (SEB NORDIC OUTLOOK
FEBRUARI 2020)
Världsekonomin ser ut att ha stått emot fjolårets industrisvacka, inte minst tack vare att den
inhemska efterfrågan visat fortsatt motståndskraft i de flesta länder. Industrikonjunkturen visar
tecken på att bottna och handelskonflikten mellan USA och Kina har dämpats. Tillväxten växlar nu
upp försiktigt. Centralbankernas signaler om låga räntor under lång tid ger stöd åt tillväxten,
samtidigt som frågor väcks kring långsiktiga risker med skulduppbyggnad och upptrissade
tillgångspriser. Global BNP väntas nu ligga på drygt tre procent under kommande år.
Svensk ekonomi är inne i en fas av långsammare BNP-tillväxt, trots stöd från både penning- och
finanspolitik. Indikatorer tyder på en svag eller t.o.m. fallande BNP i slutet av 2019 och början av
2020. En återhämtning för hushållens konsumtion och vändning för bostadsbyggandet talar dock för
att svensk BNP fortsätter växa under 2020. Utsikterna är sedan goda för svensk tillväxt när den
internationella konjunkturen stärks 2021.
Tabell 2

BNP- prognoser SEB februari (prognos från augusti inom parentes )
2018U
2019P
2020P
Global BNP
3,6
3,0 (3,1)
3,1 (3,2)
Svensk BNP
2,2
1,1 (1,5)
1,1 (1,3)

2021P
3,3 (3,3)
1,7 (1,7)

3.1.1 Riksbanken om coronaviruset
Efter direktionens möte den 12 februari 2020, sa Riksbanken i ett pressmeddelande att följderna av
det nya coronaviruset väntas minska den globala tillväxten på kort sikt, men att det i dagsläget är
svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska konsekvenserna.
3.2 AKTIE- OCH RÄNTEMARKNADEN 2019
2019 var ett mycket starkt år på den svenska och den globala aktiemarknaden. Stockholmsbörsen
steg under 2019 med hela 35,0 procent, medan den globala aktiemarknaden steg med 34,4 procent.
Ethos aktiefond Sverige hade en mycket stark utveckling med en avkastning på 37,0 %. Även Ethos
Global lyckades slå sitt jämförelseindex med en avkastning på 35,1 %.
Huvudargument för börsuppgången har varit minskad recessionsrisk, fortsatt låga räntor och
avsaknad av placeringsalternativ. Omvärldsbilden har under hösten stabiliserats med framsteg i
handelssamtalen mellan USA och Kina, ljusning i Brexit-mörkret och inte minst centralbanker som
skyndat till tillväxtens undsättning via sänkning av styrräntorna och obligationsköp.
Den svenska 10-åriga statsobligationen handlades runt 0,66 procent vid årsskiftet 2018/19 för att
handlas runt 0,16 procent vid årsskiftet 2019/20. Obligationsfonder såsom Ethos räntefond har
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avkastat närmare 1,3 procent under 2019. Fallande räntor har således lett till en positiv utveckling
för obligationsfonder. 2
3.3 AKTIE- OCH RÄNTEMARKNADEN 2020
Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen stigit med drygt 4 procent fram till och med den 10 februari.
Den globala aktiemarknaden har gått upp med närmare 6 procent. 10-årsräntan har under året
sjunkit från 0,16 procent till 0,03 procent.
3.4 RIKSBANKEN GÅR MOT STRÖMMEN
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.
I december 2019 höjde Riksbanken reporäntan från -0,25 till 0,0 procent. Motivet till detta var,
enligt banken, att inflationen legat nära inflationsmålet sedan början av 2017 och att det finns goda
förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Det senare med anledning av
en expansiv penningpolitik, som betyder att Riksbanken mellan juli 2019 och december 2020
stödköper statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor.
Samtidigt har Riksbanken under hösten 2019 gradvis sänkt räntebanan. I september bidrog låga
räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge i ekonomin till att räntan då väntades höjas i en
långsammare takt än i föregående prognos. I oktober sänktes sedan räntebanan ytterligare med
anledning av osäkerheter kring konjunktur- och inflationsutveckling både i Sverige och utomlands.
Räntebanan i oktober indikerade att reporäntan under en längre tid (åtminstone fram till 2022)
kommer att vara oförändrad efter den planerade och därefter genomförda höjningen i december.
Riksbanken lämnade vid direktionens möte i februari 2020 räntan kvar på oförändrat 0,0 procent.
Tabell 3 nedan visar den svenska centralbankens senaste prognos gällande reporäntan (februari
2020).
Tabell 3

Reporänta i procent, årsgenomsnitt (tidigare prognos inom parantes)
2019
2020
2021
Riksbanken februari (juli)
-0,3 (-0,2)
0,0 (0,1)
0,0 (0,5)

2022
0,1 (0,5)

Vissa banker och prognosinstitut i Sverige har ställt sig frågande till Riksbankens beslut i december
om att höja reporäntan. Bedömarna har menat att försvagat konjunkturläge och svagt inflationstryck
är faktorer som normalt borde leda till att styrräntan inte höjs, utan det ligger närmare till hands att i
sådant läge istället sänka styrräntan för att stimulera ekonomin.
3.5 SÄNKT SKATT FÖR FLER PENSIONÄRER 2020
Riksdagen har på regeringens förslag beslutat om utökat grundavdrag för pensionärer även under
2020. Beslutet berör ungefär en miljon pensionärer och motsvarar storleksmässigt den klyfta som
2018 beräknades finnas mellan skatt på arbete och pension. Den offentligfinansiella effekten av
I samband med köp av räntebärande värdepapper finns en ränterisk. Det är risken för att räntan går upp när du redan har
en placering till låg ränta. När räntorna stiger faller obligationskurserna. När räntorna faller, stiger värdet på obligationerna.
2
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förslaget är 4,33 miljarder kronor. I och med detta hålls skatteunderlagstillväxten tillbaka under 2020
med 0,6 procent och påverkar intäkten från kyrkoavgiften första gången år 2022. Kommuner och
regioner däremot kompenseras för intäktsbortfallet via höjning av anslaget Kommunalekonomisk
utjämning.
3.6 SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXTEN BROMSAR IN
Sysselsättningen bland medlemmarna har en direkt påverkan på underlaget till kyrkoavgiften.
I oktober 2019 meddelade SCB att tidigare publicerade siffror för sysselsättning var felaktiga och att
den nedgång i sysselsättningen som hade noterats under inledningen av 2019 inte stämde.
Sysselsättningen har enligt den reviderade statistiken istället stigit under både 2018 och 2019 men i
en mer dämpad takt än tidigare år. Anställningsplanerna inom tillverkningsindustrin tyder på att
antalet anställda fortsätter minska den närmaste tiden, medan planerna inom bygg- och
handelssektor återhämtat sig och nu är svagt positiva. Sammantaget indikerar detta att
sysselsättningstillväxten bromsar in något under 2020 och förblir dämpad året därpå
(Konjunkturinstitutet december 2019).
Tabellen nedan redovisar sysselsättningsförändring för hela befolkningen (inte bara medlemmar)
enligt olika prognoser.
Tabell 4

Sysselsättning, årlig procentuell förändring (tidigare prognos inom parantes)
Konjunkturinstitutet dec (aug)
Riksbanken feb (juli)
Snitt storbankerna feb (aug)

2018U
1,5
1,5
1,5

2019P
0,6 (0,7)
0,7 (0,9)
0,7(0,5)

2020P
0,4 (0,4)
0,6 ( 0,5)
0,5 (0,3)

2021P
0,4 (0,5)
0,3 (0,4)
0,5 (0,7)

3.7 LÖNEÖKNINGSTAKTEN STIGER LÅNGSAMT
Löneökningstakten i samhället påverkar dels storleken på intäkten från kyrkoavgift och dels Svenska
kyrkans egna personalkostnader. De senaste årens höga resursutnyttjande på arbetsmarknaden
påverkade inte löneökningstakten i näringslivet nämnvärt. 2019 steg lönerna i den privata sektorn
med 2,5 procent (i hela ekonomin 2,6 procent), vilket är en svag ökningstakt jämfört med tidigare
konjunkturer. I början av 2020 ska nya kollektivavtal slutas i ett läge då lönsamhetsomdömena är på
en fortsatt hög nivå, vilket bidrar till en löneökningstakt under 2020 i näringslivet som blir något
högre än året innan. 2021 väntas löneökningstakten fortsätta stiga långsamt, delvis till följd av högre
produktivitetstillväxt.
Resultatet av Svenska kyrkans kommande avtalsrörelse träder i kraft från 1 april 2020.
Tabell 5

Timlön enligt KL, årlig procentuell förändring (tidigare prognos inom parantes)
Konjunkturinstitutet dec (aug)
Riksbanken feb (juli)
SKL feb (aug)
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2020P
2,6 (2,7)
2,8 (2,9)
2,7 (3,1)

2021P
2,7 (2,9)
3,0 (3,2)
3,0 (3,2)

3.8 INFLATIONEN FALLER TILLBAKA 2020
KPIF-inflationen3 sjönk till under 1,5 procent sommaren 2019, vilket framför allt berodde på lägre
energipriser. Därefter har inflationen stigit men väntas under 2020 falla tillbaka igen. Det finns några
faktorer som pekar på att inflationen understiger två procent under 2020 och 2021. Dels på grund av
att löneökningarna väntas bli låga i förhållande till produktivitetsutvecklingen med en relativt låg
enhetsarbetskostnad som följd. Vidare väntas importpriserna, när kronan långsamt stärks framöver,
inte kunna bidra till inflationen på samma sätt som under senare år. Dessutom talar
terminsprissättningen på elmarknaden och regelverket kring elnätsföretagens avgifter för lägre
konsumentpris på el framöver.
Tabell 6

KPIF, årlig procentuell förändring
Konjunkturinstitutet dec (aug)
Riksbanken feb (juli)
Snitt storbankerna feb (aug)

2018U
2,1
2,1
2,1

2019P
1,7 (1,9)
1,7 (1,7)
1,7 (1,7)

2020P
1,6 (1,8)
1,3 (1,8)
1,4 (1,7)

2021P
1,5 (1,8)
1,7 (1,9)
1,5 (1,6)

3.9 MEDLEMSUTVECKLINGEN
Utträdena var betydligt högre under 2016-2018 än tidigare år. Detta beror dels på att den stora
ålderskullen födda i slutet på 1980- och 1990-talet träder ut i högre grad än unga vuxna i tidigare
generationer, men också på granskningar och negativ uppmärksamhet i media. På senare år har vi
även sett att äldre har begärt utträde i en större utsträckning än tidigare. Under 2019 minskade dock
antalet medlemmar med totalt 1,4 procent, vilket innebär en något mindre negativ utveckling än
prognostiserat. Samtidigt är benägenheten att träda ut fortfarande högre än före 2016.
Kyrkokansliets medlemsprognos, uppdaterad i slutet av 2019, pekar på att Svenska kyrkan kommer
att fortsätta tappa medlemmar främst på grund av utträden, men i en högre takt än i prognosen från
2013. Om utträdesmönstret per åldersgrupp som observerats under 2016-2018 fortsätter framöver,
kommer det totala medlemsantalet år 2030 att uppgå till 4,7 miljoner medlemmar. Detta är ungefär
200 000 färre medlemmar än tidigare prognos. Generationsväxlingens4 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
3

Sedan september 2017 använder Riksbanken KPI med fast ränta (KPIF) som mått för inflationsmålet om två procent.

4

Med generationsväxling menas antalet döpta minskat med antalet avlidna i församlingen.

POSTADRESS: Kyrkokansliet,

751 70 Uppsala
4

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan

9(12)

Beroende på flyttbeteende och demografi ser förutsättningarna olika ut för församlingar i olika delar
av landet. I vissa församlingar är redan utflyttning och generationsväxlingen 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.
I viss mån påverkar människors privatekonomiska situation deras beslut om medlemskap i Svenska
kyrkan. Många år av snabbt stigande bostadspriser och skuldsättning har ökat sårbarheterna i den
svenska ekonomin och gjort hushållen känsliga för både prisfall på bostadsmarknaden och stigande
räntekostnader. Sedan inledningen av 2018 har bostadspriserna dock ökat i en måttlig takt.
Hushållens skulder i förhållande till de disponibla inkomsterna bedöms ändå öka något de
kommande åren, från en redan hög nivå (Riksbanken februari 2020).
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4. Hjälp och stöd till församlingarnas budgetarbete
Dokumentet Budgetförutsättningar 2021 kommer i mars 2020 att finnas tillgängligt 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 2021–2034. Mallen är avsedd att
tillämpas på församlingar med egen ekonomi samt pastorat.

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
(per den 8 januari 2020, 0,25 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. För
2020 är prognosen att kunna dela ut en extraränta på minst 0,5 procent. 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 30-60 stycken. Risken är förhållandevis hög och marknadsvärdet kan variera mycket.
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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.
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
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
Makroekonomisk utblick samt Hjälp och stöd i finansiella frågor
Anders Thorendal, Finanschef 018-16 95 88
anders.thorendal@svenskakyrkan.se
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