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1 Inledning 

 Rättslig grund 

Riktlinjerna har sin utgångspunkt i de externa regelverk som framgår av Riktlinjer för 

riskhantering avseende investeringsrisker och Placeringsriktlinjer. 

I de fall som alternativa tillämpningar jämfört med gällande externa regelverk föreligger 

ska avvikelsen skriftligen motiveras, dokumenteras och arkiveras. 

 Mål och syfte 

Målet med dessa riktlinjer är att främja en god företagsstyrning och övergripande 

bestämmelser om hållbara investeringar inom Svenska kyrkans tjänstepensionsförening 

(”KP”). 

Syftet med dessa riktlinjer är att öka medvetenheten och förståelsen kring hållbara 

investeringar, utgöra ramar och styrinstrument för hållbara investeringar samt 

säkerställa att investering av tillgångar sker på ett hållbart sätt.  

 Omfattning 

Dessa riktlinjer ska tillämpas på all verksamhet som bedrivs av KP, innefattande 

verksamhet som omfattas av uppdragsavtal. Vidare bestämmelser om uppdragsavtal 

framgår av Riktlinjer för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal. 

 Publicering 

Dessa riktlinjer ska efter fastställande utan dröjsmål publiceras och alltid finnas 

tillgängliga på filserver G:/ och i Admincontrol.   

Sekreterare ansvarar för att publicering sker och ska följa upp att så har skett.  

2 Definitioner 
Begreppet hållbarhet innefattar miljöfaktorer, sociala faktorer och 

företagsstyrningsfaktorer samt etiska frågor vid placering av tillgångar. 

I övrigt definieras begrepp där de förekommer i dessa riktlinjer. 

3 Roller och ansvar 

 Styrelse 

Styrelsens ansvar innefattar att: 

 Ha det yttersta ansvaret för att KP:s hållbarhetsstrategi och att fastställda interna 

regler för att detta efterlevs.  

 Fastställa dessa riktlinjer. 

 Säkerställa att dessa riktlinjer ses över och fastställs minst årligen. 
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 Vd 

Vd:s ansvar innefattar att: 

 Säkerställa att dessa regler efterlevs, och att kapitalförvaltningsverksamheten 

bedrivs i enlighet med dessa. 

 Det finns instruktioner, processer och rutiner för hållbarhet i investeringar, i de 

fall och i den utsträckning som detta krävs.  

 Berörda parter inom KP läser, förstår och förhåller sig till dessa regler. 

4 Hållbara investeringar 

 Allmänt 

Av avsnitt 5.1.4 Hållbara placeringar i Placeringsriktlinjerna följer att hänsyn ska tas till 

miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer samt etiska frågor vid 

investering av tillgångar.  

Vidare bestämmelser om etiska frågor finns i Riktlinjer för hantering av etiska 

frågeställningar. 

KP:s hållbarhetsstrategi framgår av Placeringsriktlinjer tillsammans med dessa riktlinjer, 

och ska för alla placeringar: 

 Tydliggöra ambitioner för hållbara investeringar. 

 Vara integrerad i samtliga placeringsbeslut och det dagliga 

kapitalförvaltningsarbetet. 

 Aktiv ägare 

KP ska vara en aktiv och ansvarsfull ägare för sin kapitalplacering. Som ägare och 

förvaltare av ett långsiktigt kapital och pensionsåtagande har KP valt att integrera 

hållbarhet i Placeringsriktlinjer och i det dagliga kapitalförvaltningsarbetet. KP är 

samtidigt en passiv investerare och det aktiva ägarskapet visar sig främst gentemot de 

externa motparter som väljs för att förvalta pensionskassans kapital.  

KP ska i rollen som aktiv och ansvarsfull ägare sträva efter att påverka marknaden till 

ökad hållbarhet, bidra till tydlighet och transparens gällande integrering av hållbarhet i 

kapitalförvaltning och samverka med andra aktörer för att uppnå detta. 

 Integrerad hållbarhet i kapitalförvaltningen 

Hållbarhet och ansvar ska vara en integrerad del av kapitalförvaltningen och 

placeringsbeslut. 

KP ska sträva efter att investera i bolag eller investeringsfonder som: 

 Bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. 

 Efterlever internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och 

anti-korruption. 
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 Minimerar den negativa miljö- eller sociala påverkan dess produkter eller 

tjänster har. 

 Hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter. 

KP ska: 

 I valet av externa kapitalförvaltare, inom ramen för kvalitet och kostnad, beakta 

förvaltarens förmåga och villighet att ta hänsyn till olika risker eller möjligheter 

kopplade till hållbarhet, ansvar samt specifika kriterier. 

 I en årlig process granska totalportföljen utifrån uppställda principer och 

kriterier. 

 Utifrån granskning och från tid till annan, föra en aktiv dialog med 

kapitalförvaltare kring olika risker eller möjligheter kopplade till hållbarhet och 

ansvar samt specifika kriterier. 

 Specifika kriterier för vissa typer av produkter och branscher 

KP ska sträva efter att undvika investeringar i alkohol, fossil energi, pornografi, spel om 

pengar, tobak, cannabis samt vapen där omsättningen från det berörda området 

överstiger 5 % av ett företags totala omsättning. 

Placeringsansvisningar för dessa produkter och branscher ska utgå från KP:s uppdrag 

och placeringsstrategi. Utsedda kapitalförvaltare ska ha en förmåga och villighet att ta 

hänsyn till olika risker eller möjligheter kopplade till hållbarhet och ansvar samt 

specifika kriterier.  

Nedanstående tabell beskriver dessa specifika kriterier för respektive produkt och 

bransch som KP ska sträva efter att undvika. 

 

Produkt/bransch Beskrivning av specifika kriterier 
Alkohol Produktion av alkoholhaltiga drycker. Med alkoholhaltiga drycker 

menas drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. 
Fossil energi Produktion (utvinning, bearbetning och elproduktion) av fossila 

bränslen. Distribution av och tjänster kopplade till fossila bränslen som 
överstiger 50 % av den totala omsättningen. 

Pornografi Produktion av pornografi samt distribution av pornografi inom kabel-
TV och satellit-TV (GICS-kod 25401025). 

Spel om pengar Spelverksamhet om pengar, inklusive företag vars huvudsakliga 
affärsidé är produkter för design eller utveckling av mjukvara eller 
plattformar för spel om pengar. 

Tobak Produktion av tobak eller tobaksprodukter. 
Cannabis Produktion av cannabisprodukter för nöjesbruk. 
Vapen och 
krigsmateriel 

Produktion och distribution av, samt tjänster kopplade till, vapen eller 
krigsmateriel. 

Kontroversiella 
vapen 

Nolltolerans för utveckling, produktion, underhåll eller försäljning av 
antipersonella minor, biologiska vapen, kemiska vapen, klustervapen 
och kärnvapen. 
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 Förväntningar på kapitalförvaltare 

KP ska sträva efter att alltid välja bästa möjliga kapitalförvaltare för uppdraget att 

förvalta medlen utifrån fastställda Placeringsriktlinjer.  

I valet av kapitalförvaltare – och under tiden för ett förvaltaruppdrag – ska 

kapitalförvaltaren ge KP tillgång till tydlig, utförlig och korrekt information om dess 

investeringsprocess, metoder, policys och arbetssätt så att KP:s förväntan på 

kapitalförvaltaren kan infrias, vad gäller kapitalförvaltarens placeringsinriktning och 

KP:s hållbarhetsstrategi. 

KP ska: 

 Utvärdera och välja externa förvaltare som bedöms ha tillfredsställande 

processer och kompetens för att integrera hållbarhet och hantera specifika 

kriterier i investeringsprocessen. 

 Föra en aktiv dialog med valda kapitalförvaltare kring olika risker eller 

möjligheter kopplade till hållbarhet och ansvar som uppkommer från tid till 

annan. 

 Samarbeta med andra kapitalägare i olika frågor eller initiativ som KP bedömer 

som relevanta för sitt uppdrag. 

 Rapportera och redovisa sitt arbete utifrån målet om tydlighet och transparens. 

 Kriterier vid nya investeringar 

Följande kriterier ska gälla vid nya kapitalplaceringar inför val av nya kapitalförvaltare 

och vid uppföljning och dialog med valda kapitalförvaltare. 

Alla kontakter med kapitalförvaltare ska dokumenteras.  

4.6.1 Förväntningar på kapitalförvaltare  

KP ska sträva efter att alltid välja bästa möjliga kapitalförvaltare för att förvalta medlen 

utifrån fastställda Placeringsriktlinjer.  

Krav på kapitalförvaltare ska följa av avsnitt 4.5 Förväntningar på kapitalförvaltare. 

4.6.2 Frågor till kapitalförvaltare  

KP ska ställa följande frågor till kapitalförvaltare: 

 Hur ser kapitalförvaltaren på hållbarhet och ansvar i förhållande till uppdraget 

som kapitalförvaltare? 

 Vilka områden eller faktorer anser kapitalförvaltaren vara relevanta att ta 

hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 Hur integrerar kapitalförvaltaren hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen? 

 Hur ser kapitalförvaltarens resurser ut inom hållbarhetsområdet? 

 Hur tar kapitalförvaltaren hänsyn till klimatrelaterade risker och möjligheter? 
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4.6.3 Utvärdering och dialog med kapitalförvaltare  

Frågorna enligt avsnitt 4.6.2 Frågor till kapitalförvaltare ska besvaras av potentiella 

kapitalförvaltare, följas upp med samtal och/eller möte för att diskutera svaren samt 

tillföra eventuell ytterligare dokumentation av kapitalförvaltarens investeringsprocess 

med beskrivning av hur hållbarhetsaspekter integreras och hanteras. 

Resultatet ska ligga till grund för KP:s bedömning av kapitalförvaltarens förmåga och 

villighet att ta hänsyn till olika risker eller möjligheter kopplade till hållbarhet, ansvar 

samt specifika kriterier. 

4.6.4 Uppföljning och dialog med valda kapitalförvaltare  

KP ska föra dialog med valda kapitalförvaltare kring risker eller möjligheter kopplade till 

hållbarhet och ansvar samt specifika kriterier, såväl löpande som i samband med en årlig 

granskning av totalportföljen. 

 Kontroll och uppföljning 

Enligt avsnitt 4.4.6 Miljörisker, sociala risker och företagsstyrningsrisker i placeringar i 

Riktlinjer för riskhantering avseende investeringsrisker ska det årligen genomföras en 

etik- och miljögranskning per innehav i placeringsportföljerna. 

Denna granskning ska skötas av en extern professionell aktör och ska främst omfatta 

följande delar: 

 Granskning av totalportföljen utifrån uppställda principer och kriterier. 

 Presentation av resultatet av granskningen för styrelsen. 

 Förslag till eventuella förändringar av KP:s hållbarhetsstrategi. 

Resultatet av granskningen ska ligga till grund för en dialog med KP:s kapitalförvaltare. 

Om dialogen inte skulle leda till önskvärt resultat ska investeringen omprövas. 

5 Efterlevnad 
Ansvar för efterlevnad av dessa riktlinjer ska följa av vad som framgår av avsnitt 3 Roller 

och ansvar.  

Ansvar för oberoende uppföljning av efterlevnaden av hållbara investeringar ska åligga 

ansvarig för riskhanteringsfunktionen. 

Styrelsen har därtill möjlighet att ålägga ansvarig för internrevisionsfunktionen att 

genomföra ytterligare granskning av efterlevnaden.  
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6 Fastställande och uppdatering 
Styrelsen ska årligen fastställa dessa riktlinjer, även om inga ändringar är påkallade.  

Beredningsansvarig ansvarar för att föreslå ändringar i dessa riktlinjer och följa 

fastställd rutin för översyn och fastställande av styrdokument.  

Beredningsansvarig ansvarar för att dokumentera ändringar med motiveringar för 

riktlinjerna inför fastställande av dessa. 

 


