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Verksamhetsberättelse 2020 
Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och intresseforum som 
syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. 
Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Swesif erbjuder även ett 
associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar föreningens syfte.  

Swesif ska erbjuda dess medlemmar:  

• Nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor  
• Möjlighet att engagera sig i forumets forsknings-och utvecklingsprojekt  
• Löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för 

en hållbar utveckling  
• Samverkan, där möjligt, med Swesifs nordiska och europeiska 

systerföreningar  
 

2020 års verksamhet 
Under 2020 har Swesif haft en fortsatt hög aktivitetsnivå trots de begränsningar som 
Corona-pandemin inneburit. De traditionellt fysiska seminarierna ersattes från och 
med maj med webbinarier. Övergången från fysiska till digitala arrangemang ställde 
nya krav på organisationen och upplevelsen för eventdeltagarna förändrades. Den 
direkta kontakten och nätverkandet medlemmar emellan försvårades. Samtidigt blev 
det möjligt för många som annars inte skulle ha hunnit resa fram och tillbaka att delta 
och digitala event gjorde det möjligt för de nordiska SIF-föreningarna att bjuda in 
varandra.     

 

Den nya styrelsen som tillträdde i juni fick en rivstart med inplanerade workshops för 
att se över framtida verksamhet. Dessa skedde med hjälp av konsult vid två tillfällen, 
september och oktober, där det första tillfället skedde fysiskt och det andra digitalt. 
Med input från en medlemsenkät som utfördes i augusti så togs ett omtag om Swesifs 
framtida syfte och verksamhet. Detta utmynnade i nya stadgar med främst uppdaterat 
syfte och verksamhet, som beslutades i två extrastämmor, november och december. 
Ambitionen var att Swesif nu tar ett kliv framåt i hållbarhetsarbetet genom att inta en 
mer proaktiv roll och anpassat efter dagens verksamhet och förutsättningar. Översyn 
gjordes också av medlemskategorier, som nu har tydliggjorts och består av 
kapitalägare och kapitalförvaltare men även associerade medlemmar. Styrelsen har 
jobbat med fokus att engagera medlemmar i projekt och arbeten framgent. Projekt 
som pågått under 2020 framkommer nedan, vissa har startat upp, fortsatt utvecklas 
eller slutförts. Swesif utvecklade också en ny hemsida drivet av 
kommunikationsgruppen tillsammans med det nya kansliet NordSIP. 

 

Seminarieverksamhet 
Totalt genomförde Swesif under 2020 elva seminarier och webbinarier i egen regi eller 
som medarrangör. Dessutom förmedlade Swesif sju event genom initiativet ”Swesif 
tipsar”. 

De egna seminarierna/webbinarierna var följande:  

• 3 februari: Koldioxidtunga branscher och bolag – Hur kan TPI stödja 
investerare? Presentation av TPI om initiativets arbete med att ge 
investerare bättre kunskap om hur koldioxidtunga bolag arbetar med 
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övergången till ett lågfossilt samhälle och om deras ambitioner är i linje med 
2-gradersmålet. AP4 och AP7 berättade varför de valt att stödja initiativet. 

 

• 18 februari: Aktivt ägarskap för hållbar utveckling – Vad funkar? 
Emma Sjöström, forskare vid Misum, Mistra Center for Sustainable Markets, 
och vice programchef vid Stockholm Sustainanable Finance Centre 
presenterade resultaten från ett projekt i samverkan mellan SSFC, Swesif, 
AP7 och Mistra om vilka ägarstrategier som påverkar företag och vilka 
effekterna är.  

 

• 5 mars: Investor Guidance for Children’s Rights Integration. UNICEF 
och Sustainalytics presenterade sin gemensamma rapport ”Investor Guidance 
on Integrating Children’s Rights into Investment Decision Making” 

 

• 27 maj: Geopolitics and Environmental Policy – Is Corona a Trend-
Accelerator, a Reverser or Just a Blip? Forskare från Mistra Geopolitics 
diskuterade hur Corona pandemin påverkar det geopolitiska klimatet, gröna 
vägval i politiken samt på vilka sätt Sverige kan komma att ändras i grunden 
i krisens kölvatten. Moderator var Mattias Sundling, Danske Bank. 

 

• 10 juni: Nutrition Challenges: How Companies Can React. Presentation 
av Access To Nutrition Initiative om deras initiativ för att följa och driva på 
livsmedels- och dryckesindustrins bidrag för att komma tillrätta med världens 
globala näringsutmaningar. 

 

• 25 augusti: Tillämpning av FN:s vägledande principer för investerare. 
Tillsammans med AP2 arrangerade Swesif en diskussion modererad av John 
Howchin, Generalsekreterare, Etikrådet för att tydliggöra investerares ansvar 
enligt principerna, illustrera verktyg för tillämpning av principerna samt bjuda 
på experters erfarenheter och utmaningar från implementering av 
principerna. Talare från AP2, Sustainalytics, EKN och Volvo. 

 

• 1 september: Investor Brief för mode och textil – kunskap för 
hållbara investeringar. Rapportsläpp av ”Investor brief: Sustainability in 
textiles and fashion” baserad på resultat från forskningsprogrammet Mistra 
Future Fashion. Kommentarer från H&M, Svenska Kyrkan, Carnegie och 
Naturvårdsverket modererat av Åsa Moberg, Mistra.   

 

• 1 oktober: The EU taxonomy from a user’s perspective. Presentation av 
Andreas Barkman från EEA samt diskussion om fokus inom TEG och 
erfarenheter från kapitalmarknad via Nordea och företag via SSAB modererad 
av Anita Lindberg, Skandia Asset Management, kring den praktiska 
implementeringen av EUs gröna taxonomi.  

 

• 24 november: Lansering av Investor Brief för återvunnen råvara – 
Kunskap för hållbara investeringar. Lansering av Investor Brief: Recycled 
Materials for Sustainable Investments, från forskningsprogrammet Mistra 
Closing the Loop, om viktiga aspekter av ökad användning av återvunnen 
råvara med syfte att stödja hållbara investeringar. Paneldiskussion med 
representanter från Electrolux, Renewcell, Trill Impact och Regeringskansliet. 

 

• 1 december: Hur får vi med vattenfrågan i hållbarhetsanalysen? 
Presentation av initiala slutsatser och tankar från SIWIs och Swesifs 
gemensamma projekt som utforskar möjligheterna och utmaningarna i att 
integrera vattenrisker i portföljanalys. Dessutom presentation av CDP som 
arbetar med framtagandet av ett nytt verktyg som kan hjälpa investerare att 
förstå en portföljs påverkan på vatten.  



SWESIF (802416-2201) 

 

 

4 
 

 

• 17 december: Corporate climate lobbying – Why does it matter and 
what are investors’ expectations on companies? Klimatlobbying har 
ökat i betydelse som ett verktyg. Swesif tillsammans med Swedish Investors 
for Sustainable Development belyste utvecklingen med hjälp av Swedbank 
Robur, Influence Map, Church of England Pensions Board och Chronos 
Sustainability i en diskussion modererad av Charlotta Dawidowski Sydstrand, 
AP7. 

 

Dessutom beredde Swesif genom “Swesif tipsar” tillgång för sina medlemmar till 
följande arrangemang under 2020. 

• 3 juni: Building back better, arrangör SIDA 
• 24 juni: Norsif bjuder in till webinar med Norges Bank Investment 

Management (NBIM) 
• 29 juni: Climate Change Scenario Services (SENSES) Webinar 
• 7 oktober: WWF webbinarium om Science Based Targets för finans – metoder 

och verktyg 
• 20 oktober: Global Investors Making Transparency Possible, Quality of 

information – Quality of reporting, medarrangerat av Norsif 
• 27 oktober: Climate Change & Sustainable Recovery, arrangör Finsif 
• 19 november: Next Level Climate Action: Science based Targets in Practice, 

arrangör Finsif 
 

 

136 personer anmälde sig till de tre fysiska seminarier som Swesif arrangerade under 
2020. 711 personer anmälde sig till Swesifs åtta digitala seminarier. I snitt fick 
seminarierna ett betyg på 4,44 på en femgradig skala, vilket är ett likvärdigt resultat 
som året innan. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på 
Swesifs seminarier. Under 2020 var 70 % av talarna kvinnor och 30 % män.  

 

Projekt 
Hållbarhetsprofilen 

Hållbarhetsprofilen bidrar till att sprida kunskap om hållbarhet till slutkunderna på ett 
enkelt och lättförståeligt sätt, jämfört med att läsa fondprospekt. Slutkundernas 
fondbolag och intressenter är medlemmar i Swesif och har varit med i utvecklingen av 
hållbarhetsprofilen historiskt. Målet med hållbarhetsprofilen är att fortsatt värna 
slutkundens möjlighet att på ett enkelt sätt uppdatera sig om fonders olika hållbarhet 
utifrån parametrarna välja bort, välja in respektive påverka. 

 

Swesif har tydligt tagit tillbaka helhetsansvaret för Hållbarhetsprofilen från 
Fondbolagens förening. Slutkunden är i fokus, så länge ingen gemensam standard som 
når slutkund på ett kundvänligt sätt finns, så finns behovet av Swesifs 
hållbarhetsprofil. I nuläget är det aktuellt att stämma av hur och om 
hållbarhetsprofilen ska leva vidare och anpassas efter Taxonomin samt Disclosure 
förordningens lansering. Sentimentet är att när EUs reglering kommer på plats så 
kommer den svenska självregleringen inte längre vara aktuell. Till dess kommer Swesif 
att fortsätta uppdatera Hållbarhetsprofilen så den är relevant men även se över möjlig 
digital lösning för datapunkter istället för den manuella blankett som idag anses bli ett 
dubbelarbete för fondbolagen som använder den. Swesif måste troligen ta ev. 
utvecklingskostnader själv framöver om nödvändigt. Hållbarhetsprofilen fyller en viktig 
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funktion för slutkunder som väljer fonder hos aktörer som använder sig av 
hållbarhetsprofilen. 

 

Swesif-MISUM Integrating Sustainability in Investment Analysis (ISIA) 

ISIA-projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete mellan Swesif och 
Stockholm Sustainable Finance Center. Det tidigare projektet (ILIA, Initiativet för 
Långsiktig Investeringsanalys) studerade vilka hinder som fanns för att ta itu med 
långsiktiga perspektiv, som ESG-frågor, i investeringsanalys. Projektet resulterade i 
rapporten "Long Term Perspectives in Investment Analysis". Sedan data för ILIA 
samlades in 2018 har betydande framsteg gjorts när det gäller att integrera 
hållbarhetsaspekter i investeringsanalys. Men fortfarande finns det svårigheter och 
skillnader i åsikter mellan hållbarhetsexperter, investeringsexperter, finansanalytiker 
och företag om hur man kan främja integrering av ESG, samt vilken ytterligare 
information och vilka kompletterande analyser som krävs. 

  

ISIA -projektet tar frågorna vidare i fortsatt samarbete mellan Swesif och den 
forskargrupp som genomförde ILIA. De övergripande målen är att ge en uppdatering 
gällande status för långsiktiga investeringsanalyser och att föreslå rekommendationer 
för att främja och möjliggöra alltmer användbara analyser av långsiktiga aspekter, 
såsom hållbarhet- och ESG, som kan utgöra underlag för investeringsbeslutsprocesser. 
De tre fokusgrupperna kommer fortsatt att vara köp-sidan, sälj-sidan och bolag 
(institutional investors, sell-side equity research businesses, and publicly listed 
corporations). Studien baseras på intervjuer och kommer att presenteras i en rapport 
och presenteras vid ett Swesif-seminarium. Projektet pågår från februari till november 
2021. 

 

Ägarstyrning 

Ett annat forskningsprojekt om effekterna av olika former av ägarstyrningsarbetet 
startade under 2018, fortsatte under 2019 och avslutades 2020. Syftet med projektet 
var att skapa och sprida kunskap om de verkliga effekterna av olika 
ägarstyrningsaktiviteter för att investerare ska kunna arbeta mer kunskapsbaserat och 
effektivt i sitt aktiva ägande. Detta är ett område där det finns ett stort behov av ökad 
kunskap. Som en del av projektet som var ett samarbete mellan Swesif, Mistra, 
Stockholm Centre for Sustainable Finance och AP7, hölls en workshop under Nordic 
SIF Stockholm 2019. Resultatet presenterades under ett seminarium i februari 2020.  

 

Vatten 

Vattenprojektet initierades under 2019 som ett samarbete med Stockholm 
International Water Institute (SIWI) och syftar till att skapa ett ramverk som hjälper 
medlemmarna att förstå vattenrelaterade risker bättre i samband med investeringar, 
hantera ägarstyrningsfrågorna kring vatten mer kvalitativt samt en vägledning kring 
olika typer av användbara verktyg kring den globala vattenfrågan som kan påverka 
enskilda investeringar. 

  

Med SIWI som huvudprojektledare och CDP som deltagare medverkade Swesif i ett 
forskningsprojekt som undersökte möjligheterna och utmaningarna med att integrera 
vattenrisker i portföljanalys. SIWI presenterade under slutet av året initiala slutsatser 
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och tankar från projektet under ett webbsänt seminarium för medlemmarna. SIWI tar 
fram en guide för vikten av vattenfrågan för investerare samt avrapporterar slutsatser 
från arbetet som pågått med data och portföljanalys. Vattenprojektet i sin nuvarande 
form kommer att avslutas under 2021. Styrelsen kommer att utvärdera möjliga 
alternativ framöver. 

 

Fixed Income 

Svenska investerare har ofta en stor andel av totalt förvaltat kapital placerat i 
räntemarknaden, men trots detta har hållbarhetsarbetet ofta präglats av ett 
aktieperspektiv. Projektet syftar till att undersöka hur Swesifs medlemmar arbetar 
med hållbarhetsanalys, påverkansarbete samt vilka hinder de upplever inom specifikt 
ränteplaceringar. Under 2020 har projektgruppen etablerat en arbetsgrupp där ett 
antal av Swesifs medlemmar samt externa parter ingår, i syfte att utarbeta en 
enkätstudie riktad till Swesifs medlemmar. Studien planeras att genomföras under 
första halvåret 2021. 

 

Utbildning inom hållbarhet 

Under året har diskussion pågått om Swesif ska göra någon form av studentsatsning. 
Ett förslag till att medverka i en gymnasietävling har kommit in. Styrelsen har fattat 
ett inriktningsbeslut att medverka med en mindre prissumma för ett 
hållbarhetsprojekt. Diskussion har även förts om att ta fram utbildningsmodul. Detta 
arbete fortsätter på nya året. 

 

Kommunikation och medlemmar  

Föreningens hemsida genomgick under årets första kvartal en omfattande översyn. 
Såväl utseende och struktur som funktioner och innehåll utvärderades och förnyades. 
På grund av att pandemin gjorde fysiska seminarier omöjliga, började Swesif från 
slutet av våren att genomföra alla event digitalt. Alla event filmas och finns på 
hemsidan att se i efterhand. Under året skickades fem nyhetsbrev plus Sommarbrev 
och årshälsning ut. Nyhetsbreven har lyft fram olika teman samt presenterat 
aktiviteter på Swesif och utvalda nyheter. 

 

Vid utgången av 2020 hade Swesif 120 medlemmar. 

Medlemmar som tillkommit under året: 

• IVL Svenska Miljöinstitutet 

• Läkarförbundet 

• Teknik Innovation Norden Fonder 

• Captor Fund Management 

• T Rowe Price, Sverige 

• Aeda Asset Management 

• Futur Pension 

• Alfred Berg Kapitalförvaltning 
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• Aktie Ansvar 

• East Capital 

• Harvest Advokatbyrå 

• Ledarna 

• Nordnet 

• Strukturinvest Fondkommission 

• Vostok Emerging Finance 

Avslutade medlemskap: 

• Grimelton 

• Hallvarsson & Halvarsson 

• IAM 
• Tomorrow Today 
• Vigeo SAS 
 

 

I augusti 2020 genomfördes en medlemsenkät där medlemmarna erbjöds svara. 
Utfallet av denna enkät visade tydligt på att våra medlemmar är mycket nöjda med 
vår förening och vårt arbete med att sprida, driva och höja kunskap om investeringar 
för en hållbar utveckling. Vi har fått ett index beträffande en fråga om medlemmarnas 
övergripande nöjdhet i form av siffran 8.33. 

 

Enkäten har bidragit till redan etablerade, men också nya, insikter.  

Vi har fått en större förståelse för vad våra medlemmar upplever som viktigt att verka 
för och utveckla i framtiden. Insikter som kompletterar styrelsens egna visioner och 
ambitioner.  

 

Kansli 

Den första juli tog NordSIP formellt över den administrativa delen av Swesifs arbete 
från AFRY, vilket har lett till en hel del synergier. Utöver det löpande arbetet med 
event, nyhetsbrev, dialog med medlemmar, styrelsestöd och allmän administration, 
har det nya kansliet efter den initiala överlämningsprocessen, prioriterat 
dokumentation av rutiner, vilket resulterat i ett tydligt framåtblickande årshjul. 
NordSIP har även ansvaret för Swesifs Webbsida, ett arbete som initierades i början 
av 2020.  

 

Styrelsen 

Styrelsen har haft sex ordinarie möten, två workshops samt en årsstämma med 
efterföljande konstituerande styrelsemöte under 2020. Därutöver hölls två extra 
stämmor för att besluta om styrelsens förslag till ändrade stadgar. Båda stämmorna 
beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag. 
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Under året avgick tre styrelseledamöter och tre nya valdes in. Följande medlemmar 
ingick i styrelsen fram till årsstämman 29 maj 2020. 

 

Anita Lindberg, Skandia (ordförande) 

Peter Lööw, Alecta (vice ordförande) 

Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank (kassör) 

Anna Strömberg, Catella 

Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre 

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sjunde AP-fonden 

Emma Henningsson, Sustainalytics 

Lingyi Lu, Söderberg & Partners  

Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring 

Robert Vicsai, SEB 

Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken 

 

Vid det konstituerande styrelsemötet som ägde rum i direkt anslutning till årsstämman 
utsågs förutom ordförande, även vice ordförande och kassör. Efter årsstämman såg 
styrelsen ut enligt följande. 

 

Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank (ordförande) 

Robert Vicsai, SEB (vice ordförande) 

Anna Strömberg, Catella (kassör) 

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sjunde AP-fonden 

Emma Henningsson, Sustainalytics 

Eva Axelsson, Swedbank Robur 

Julian Beer, SEB 

Lingyi Lu, Söderberg & Partner 

Rebecka Elkert, SEB Pension och försäkring 

Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken 

Åsa Moberg, Mistra 

 

Liksom tidigare är styrelsen organiserad i arbetsgrupper - Seminarier och utbildningar, 
Medlemmar och kommunikation samt i projektgrupper för de olika projekten. 
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Valberedning 

Valberedningen har under året sett ut enligt följande. 

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande 

Johan Elmquist, Didner & Gerge 

Anette Andersson, SEB 
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SWESIFs säte är Stockholm. 

Flerårsöversikt      2020  2019  2018  2017 2016  
Belopp i Tsek       
       
Huvudintäkter   1 485 1 368 1 220 1 160 859 
Resultat efter finansiella poster 67 68 15 477 108 
Soliditet  79% 83% 76% 78% 80% 

       
       
Förslag till disposition av föreningens vinst    
Till årsstämmans förfogande står följande:     
Balanserade vinstmedel   1 227 924   
Årets resultat   112 858   
S:a   1 340 782   
       
Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande 
att i ny räkning överföres    1 340 782   
S:a   1 340 782   
       
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning  Not 2020-01-01  2019-01-01 
    2020-12-31  2019-12-31 
       

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning    1 474 148  1 357 450 
Medlemsavgifter    11 100  10 400 
Summa intäkter    1 485 248  1 367 850 

       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader  3 -1 418 787  -1 300 254 

       
Rörelseresultat    66 461  67 596  

       
Resultat från finansiella investeringar      
Övriga ränteintäkter    93  11 
Övriga räntekostnader    -48  0 
Resultat efter finansiella poster   66 506  67 607 

       
Bokslutsdispositioner       

       
Förändring av periodiseringsfonder 2  77 000  46 000 

       
Resultat före skatt    143 506  113 607 

       
Skatter       
       
Skatt på årets resultat    -30 648  -23 049 

       
Årets resultat    112 858  90 558 
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Balansräkning       
       

Tillgångar   Not 2020-12-31  2019-12-31 
       

Omsättningstillgångar      
       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    14 700  0 
Övriga fordringar    32 317  8 367 
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter   0  2 395 
Summa kortfristiga fordringar   47 017  10 762 

       
Kassa och bank    1 894 417  1 779 320 

       
Summa omsättningstillgångar   1 941 434  1 790 082 

       
Summa tillgångar    1 941 434  1 790 082 

       

Eget kapital och skulder      
       

Eget kapital        
       

Eget kapital vid räkenskapsårets början   1 227 924  1 137 366 
Årets resultat    112 858  90 558 
Summa eget kapital vid räkenskapsårets 
slut    1 340 782  1 227 924 

       
Summa eget kapital     1 340 782  1 227 924 

       
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfonder   2  242 000  319 000 

       
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    239 531  103 258 
Skatteskulder    53 697  27 200 
Övriga skulder    424  6 350 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  65 000  106 350 
Summa kortfristiga skulder    358 652  243 158 

       
Summa eget kapital och skulder   1 941 434  1 790 082 
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Noter 

      
      
      
Not 1 'Redovisnings- och värderingsprinciper    
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 
      
      
Nyckeltalsdefinitioner      
Soliditet      
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen 
      
      
Not 2 Obeskattade reserver  

  2020-12-31 2019-12-31 
      

Periodiseringsfond, beskattningsår 2014    0 122 000 
Periodiseringsfond, beskattningsår 2015    15 000 15 000 
Periodiseringsfond, beskattningsår 2016    26 000 26 000 
Periodiseringsfond, beskattningsår 2017    117 000 117 000 
Periodiseringsfond, beskattningsår 2018    5 000 5 000 
Periodiseringsfond, beskattningsår 2019    34 000 34 000 
Periodiseringsfond, beskattningsår 2020    45 000 0 
 
 
Totalt    242 000 319 000 

      
Uppskjuten skatt    51 788 70 180 

      
Not 3 Anställda och personalkostnader     
      
Föreningen har likt tidigare år ej haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar 
har utbetalats under räkenskapsåret. 

      
    2020-12-31 2019-12-31 
Ställda säkerheter    Inga Inga 
Eventualförpliktelser    Inga Inga 
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Stockholm den 2021    
     
     
     
     
Susanne Bolin Gärtner  Eva Axelsson  Julian Beer 
Ordförande     
     
     
     
     
Lingyi Lu  Robert Vicsai Charlotta Dawidowski 
     
     
     
     
Rebecka Elkert   Åsa Moberg  Tobias Lindbergh  
     
      
      
Anna Strömberg   Emma Henningsson   
     
      
     
Min revisionsberättelse har 
avgivits    
     
     
     
     
Bengt Bergshem     
Godkänd revisor     

 

Eva Axelsson (12 Feb 2021 16:17 GMT+1)
Eva Axelsson

Julian Beer (12 Feb 2021 18:09 GMT+1)

Lingyi Lu (14 Feb 2021 23:32 GMT+1)
Lingyi Lu

Robert Vicsai (15 Feb 2021 14:15 GMT+1) Charlotta Dawidowski Sydstrand (15 Feb 2021 14:44 GMT+1)

Rebecka Elkert (15 Feb 2021 16:23 GMT+1) Tobias Lindbergh (15 Feb 2021 17:32 GMT+1)

Anna Strömberg (15 Feb 2021 18:49 GMT+1) Emma Henningsson (15 Feb 2021 19:35 GMT+1)

Susanne Bolin Gärtner (16 Feb 2021 12:05 GMT+1)

16 feb 2021

Bengt Bergshem (17 Feb 2021 12:49 GMT+1)

17 feb 2021
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