
Etisk placeringspolicy för Mellösa församling 

Etikpolicy antagen av Mellösa församling. 

Målet med kapitalförvaltningen i Mellösa församling är att uppnå bästa möjliga och uthålliga 

avkastning. Kapitalförvaltningen ska också ske i enlighet med Svenska kyrkans 

grundläggande värderingar. Syftet med vår etikpolicy är därför att ange riktlinjer för hur 

församlingens tillgångar ska förvaltas. 

Med vår etikpolicy vill vi visa vår ambition att verka för global rättvisa och en bättre miljö.  

Vi vill använda vårt inflytande som kapitalägare och placera i de företag som delar våra 

värderingar.  

För Mellösa församling är ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling en 

förutsättning för långsiktig tillväxt. Som församling vill vi vara en god förebild och vi vill 

bidra till ett positivt inflytande i enlighet med våra värderingar.  

  

Vår etiska plattform 

Etik handlar ibland om att göra svåra avvägningar. I placeringsverksamhet går det inte alltid 

att välja mellan gott och ont, utan det gäller att medvetet och ansvarsfullt navigera i en stor 

gråzon med svåra etiska dilemman. 

Till vår hjälp i arbetet har vi Svenska kyrkans grundläggande värderingar och FN:s normer för 

mänskliga rättigheter. För Svenska kyrkan handlar det om att visa omsorg om skapelsen, 

respekt för mänsklig värdighet och att arbeta för global rättvisa. 

När det gäller FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna är de viktiga för oss 

när vi väljer vilka företag vi vill investera i och samarbeta med, bland annat genom: 

• skydd mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete 

• hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

• respekt och främjande av civila och politiska rättigheter 

• regler med hänsyn till miljön 

• regler för affärsverksamhet, marknadsföring, kvalitet och säkerhet av företagets produkter. 

  

Utöver de internationella normerna bör Mellösa församling också undvika att placera i företag 

med verksamhet inom områdena alkohol, tobak, pornografi, spel och vapen.  

  

Så använder vi vår etikpolicy 

Etikpolicyn ligger till grund för varje aktieplacering. I vårt dagliga arbete utgår vi ifrån den 

etiska plattformen. Genom att aktivt och fortlöpande arbeta med våra placeringar kan Mellösa 

församling när som helst 

• välja en placering 

• avyttra en placering 

• inleda dialog med våra externa förvaltare för att påverka förvaltaren att agera i linje med vår      

  etikpolicy 

 
 


