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Staten är en betydande bolagsägare i Sverige.  
I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och  
delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten  
har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell   
ägare. Det övergripande målet för regeringen är att  
bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till  
att de särskilt beslutade samhälls upp dragen utförs väl.

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och 
en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. 
Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och  
utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en  
samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Kommande ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2021 mars 2022 
Verksamhetsberättelse 2021 juni 2022 
Delårsrapport januari–juni 2022 september 2022
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Rapport för bolag med  
statligt ägande januari–juni 2021
Perioden januari–juni 2021 a)

a) Jämförelsesiffror för januari–juni 2020 inom parentes.

•  Omsättningen ökade med 9,4 procent och uppgick till  
194,9 (178,1) miljarder kronor.

• Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 51,9 (6,0) 
 miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför  
allt av ökat resultat i Vattenfall och LKAB.

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 17,9 (8,2) procent. 

• Bruttoinvesteringarna ökade med 5,7 procent och uppgick 
till 21,7 (20,5) miljarder kronor. 

• Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 
12,0 procent till 64,6 miljarder kronor.  

Bolag med statligt ägande totalt, b), c)

Mnkr 
jan–juni 

2021
jan–juni

2020
Föränd-
ring, %

jan–dec 
2020

Nettoomsättning (inkl. ev. anslag) 194 877 178 143 9,4 362 868

Nettoomsättning inkl. intressebolag (inkl. ev. anslag) d) 213 392 198 139 7,7 401 993

Resultat före värdeförändringar d) 56 490 16 280 247,0 30 860

Värdeförändringar 7 048 -706 -1098,9 13 757

Rörelseresultat (EBIT) d) 63 538 15 574 308,0 44 618

Resultat före skatt d) 64 283 12 915 397,8 41 791

Resultat efter skatt d) 51 871 5 970 768,8 28 781

–varav hänförbart till aktieägare i moderbolaget 51 109 5 300 864,4 27 518

–varav hänförbart till minoritetsintressen 763 671 13,7 1 263

Eget kapital 478 163 370 978 28,9 430 083

–varav hänförbart till aktieägare i moderbolaget 461 353 356 303 29,5 414 312

–varav hänförbart till minoritetsintressen 16 810 14 675 14,5 15 770

Balansomslutning 1 933 672 1 797 347 7,6 1 824 990

Bruttoinvesteringar 21 676 20 509 5,7 45 743

Kassaflöde från löpande verksamhet (exkl. SEK och SBAB) 55 656 21 080 164,0 68 853

Medelantal anställda 106 595 103 054 3,4 105 934

Medelantal anställda, inkl. intressebolag 132 483 134 318 -1,4 135 120

Avkastning på eget kapital (rullande 12 mån. resultat), % 17,9 8,2 tom cell 7,0

Soliditet, % 24,7 20,6 tom cell 23,6

b) PostNord konsolideras som dotterbolag.
c)  SAS ingår i det konsoliderade resultatet sedan 2020, eftersom statens kapitalandel nu överstiger 20 procent.
d) Inkluderar intressebolagen utifrån statens kapitalandel. Bolag där ägandet understiger 20 procent inräknas ej.

Nettoomsättning (inkl. ev. anslag)
Mnkr

Resultat efter skatt  
Mnkr

20212020

20212020

 Halvår 2
 Halvår 1

 Halvår 2
 Halvår 1

22 811 

5 970 

51 871 

178 143 

184 726 

194 877 



2 Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2021

Utveckling i bolagsportföljen

a)  Inkluderar nettoomsättningen för intresse bolagen utifrån statens kapitalandel. Bolag där ägandet understiger 20 procent inräknas ej.

Makroekonomiska förutsättningar 
Under första halvåret 2021 har åter-
hämtningen i världsekonomin tagit 
rejäl fart, framför allt i de avancerade 
ekonomierna där allt fler är vaccine-
rade och restriktioner till stor del har 
avvecklats. Även i Sverige fortsatte 
den ekonomiska aktiviteten att öka 
och svensk ekonomi är tillbaka till för-
krisnivå. Framåtblickande indikatorer 
talar för en stark utveckling också i 
närtid. Liksom tidigare under pande-
min ser vi en fortsatt tudelning mellan 
industrin och tjänstesektorn. Industri-
produktionen har återhämtat sig men 
det finns vissa indikationer på friktio-
ner i de globala värdekedjorna. Bristen 
på vissa komponenter, framför allt 
halvledare, verkar orsaka vissa pro-
duktionsstörningar. Inom tjänstebran-
scherna har utvecklingen dock varit 

betydligt mer dämpad. Sammantaget 
bedöms tjänstekonsumtionen, som 
drabbats hårt under pandemin, öka 
snabbt när det är färre restriktioner 
och bidra till att BNP växer snabbt. 
Därtill väntas den starkare efterfrågan 
i omvärlden gynna svensk export.

Läget på arbetsmarknaden har för-
bättrats när sysselsättningen har ökat. 
Flera arbetsmarknadsindikatorer, 
såsom företagens anställningsplaner, 
har stigit till höga nivåer och pekar på 
en stark efterfrågan på arbetskraft den 
närmaste tiden. Arbetslösheten bedöms 
dock även fortsatt vara på en högre nivå 
2022 än före pandemin. Inflationen, 
mätt med konsumentprisindex med 
fast bostadsränta (KPIF), väntas öka 
2021 men understiga Riksbankens  
mål på 2 procent de närmaste åren.

Omsättning 
Nettoomsättningen för bolagen med 
statligt ägande ökade under januari–
juni 2021 med 9,4 procent jämfört 
med motsvarande period föregående 
år och uppgick till 194,9 (178,1) miljar-
der kronor. Nettoomsättningen inklu-
sive statens ägarandel i intressebola-
gena) ökade med 7,7 procent och upp-
gick till 213,4 (198,1) miljarder kronor.

Omsättningsökningen förklaras i 
huvudsak av att LKAB:s nettoomsätt-
ning ökade med 74 procent eller 11,5 
miljarder kronor till följd av högre pris 
för högförädlade järnmalmsprodukter 
och högre leveransvolymer, men mot-
verkades delvis av en lägre dollarkurs. 
Därutöver ökade PostNord:s omsätt-
ning med 9 procent eller 1,7 miljarder 
kronor. Under perioden minskade 

b)  Bostadsgaranti och Swedesurvey ingår inte i den portföljövergripande sammanställningen sedan 2018 respektive 2019 då bolagen har likviderats.
c) SAS ingår i det konsoliderade resultatet 2020 eftersom statens kapitalandel nu överstiger 20 procent. Jämförelsesiffrorna för tidigare tidsperioder har inte 
justerats.

Kassaflödet från den löpande verksamheten Mnkr
Bolag med störst kassaflöden, (exkl. SEK och SBAB), jan–juni 2021

Resultat efter skatt Mnkr
Bolag med störst resultatpåverkan, jan–juni 2021
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Övriga

Totalt
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Totalt
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brevvolymerna med 8 (15) procent 
medan paketvolymerna ökade med  
21 (14) procent. 

Omsättningsökningen för portföljen 
tyngdes emellertid av Swedavias mins-
kade omsättning med 41 procent eller 
0,6 miljarder kronor, vilket främst 
berodde på kraftigt minskad flygtrafik 
från mitten av mars 2020 på grund av 
coronapandemin och därigenom 
väsentligt lägre passagerarvolymer. 

Minskad omsättning noterades också 
för Apoteket med 3 procent eller 0,3 
miljarder kronor till följd av lägre för-
säljning i butik under årets första kvar-
tal, samt planenligt avslutade region- 
avtal för läkemedelsleveranser. SAS 
omsättning minskade med 72 procent 
eller 10,8 miljarder kronor under de  
två första kvartalen i bolagets brutna 
räkenskapsår, varav statens andel av 
minskningen motsvarar -2,3 miljarder 
kronor. 

Resultat 
Resultatet efter skatt för bolagen med 
statligt ägande ökade och uppgick till 
51,9 (6,0) miljarder kronor under janu-
ari–juni 2021. Resultatökningen för-
klaras främst av att Vattenfalls resultat 
ökade från -1,6 till 23,6 miljarder kro-
nor under perioden. Bolagets under-
liggande rörelseresultatet ökade men 
resultatet påverkades även positivt av 
jämförelsestörande poster om 12,3 
(-7,7) miljarder kronor, varav merpar-
ten avser kompensation för nedlägg-
ning av kärnkraft i Tyskland.

LKAB:s resultat ökade med 252 pro-
cent. Under 2021 har bolaget levererat 
ett rekordhögt rörelseresultat två kvar-
tal i rad. Telia Companys resultat 
ökade med 10,0 miljarder kronor, var-
av statens andel av ökningen motsvarar 

De börsnoterade innehaven 
Marknadsvärdet på statens innehav i 
Telia Company och SAS uppgick till 64,6 
miljarder kronor vid utgången av första 
halvåret 2021. Statens börsnoterade 
innehav utgör därmed cirka 9,2 procent 
av värdet på den totala portföljen av 
bolag med statligt ägande som per års-
skiftet 2020/21 beräknades till 700 mil-
jarder kronor. 

Värdeutveckling 
Kursutvecklingen för de börsnoterade 
innehaven var under första halvåret 
2021 positiv och värdet ökade med 12,0 
procent eller cirka 6,9 miljarder kronor. 
OMX Stockholm Benchmark GI ökade 
under samma period med 21,5 procent.

Börsvärde statens noterade aktieinnehav

Bolag
Statens innehav, 

antal aktier, tusental 
Ägarandel 

i bolaget

Marknadsvärde, mnkr

20 aug 2021 30 juni 2021 31 dec 2020 30 juni 2020

Telia Company 1 614 514 39,5% 62 118 61 319 54 829 56 185

SAS 1 584 296 21,8% e) 3 112 3 327 2 891 441

Totalt 65 230 64 646 57 720 56 626

e)  Under oktober 2020 tecknade svenska staten 1 527,6 miljoner nyemitterade stamaktier som emitterades av SAS inom ramen för bolagets rekapitalise-
ringsplan. Därigenom ökade svenska statens totala innehav av aktier i SAS från tidigare 56,7 miljoner till 1 584,3 miljoner stamaktier, varvid ägarandelen 
ökade från 14,8 procent till 21,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Redovisat marknadsvärde i tabellen före SAS rekapitalisering avser tidigare 
ägarandel, 14,8 procent.

Omsättningsfördelning
Inklusive intressebolag, jan–juni 2021
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    37,7%
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d)   Grafen ovan visar totalavkastningen (kursutveckling och återinvesterad utdelning) för statens 
börsnoterade innehav sedan 30 juni 2018. Index 180630=100.
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3,9 miljarder kronor. Förändringen 
förklaras av att 2021 var påverkat av 
en realisationsvinst från avyttringen 
av Telia Carrier medan 2020 var påver-
kat av en nedskrivning relaterad till 
Turkcell Holding. 

Minskat resultat noterades bland annat 
för Swedavia vars resultat minskade 
med 0,5 miljarder kronor till -0,7 (-0,2) 
miljarder kronor. Därutöver minskade 
Saminvests resultat med 82 procent 
jämfört med motsvarande period före-
gående år och uppgick till 0,1 (0,5) 
miljarder kronor. Minskningen är i 
huvudsak hänförlig till lägre realiserat 
och orealiserat resultat inom bolagets 
investeringsverksamhet.

Investeringar 
Bruttoinvesteringarna ökade med  
5,7 procent under januari–juni 2021 
jämfört med motsvarande period före-
gående år och uppgick till 21,7 (20,5) 
miljarder kronor. Vattenfalls investe-
ringar, som utgjorde 49 procent av 
portföljens bruttoinvesteringar, upp-
gick till 10,7 (10,2) miljarder kronor. 
Ökade investeringar noterades hos 
bl.a. Teracom Group, LKAB och 
 Specialfastigheter. För Teracom upp-
gick investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar till 
0,6 (0,2) miljarder kronor, varav inves-
tering i spektrumlicens uppgick till 0,4 
(0) miljarder kronor. Swedavias och 
Green Cargos investeringar minskade 
till 1,0 (1,6) miljarder kronor respek-
tive 0,0 (0,2) miljarder kronor.
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Händelser i korthet januari–juni 2021

Teracom vinner önskat frekvenstillstånd
TERACOM Auktionerna i 3,5 
GHz- och 2,3 GHz-banden avslu-
tades i början av året och Post- 
och Telestyrelsen (PTS) medde-
lade att Teracom Samhällsnät var 

vinnare av samtliga 80 MHz i 
frekvensutrymmet 2,3 GHz- 
bandet. Målet för Teracom Sam-
hällsnäts deltagande i frekvens-
auktionen har varit att få tillgång 

till en 5G-anpassad frekvens-
resurs som passar bolagets 
 samhällsviktiga verksamhet. 

Telia Sverige AB blev vinnare av 
120 MHz i 3,5 GHz-bandet.

SBAB förvärvar boendeappen Boappa
SBAB Boappa växer starkt och 
är Sveriges största kommunika-
tionsplattform för bostads-
rättsföreningar, samfälligheter 
och nyproduktionsprojekt.  
Med Boappa fortsätter SBAB 
att genomföra sin strategi och 
utveckla ekosystemet ”boende 
och boendeekonomi” med 

tjänster genom hela boendere-
san. I ett första skede förvärvar 
SBAB 58 procent av aktierna 
med avsikten att förvärva res-
terande 42 procent av grundare 
och personal i ett senare skede. 

Boappa blir ett dotterbolag till 
SBAB och systerbolag till Booli.

SJ tecknar en 
hållbarhetslänkad 
kreditfacilitet
SJ SJ avtalade den 8 april 
om en hållbarhetslänkad 
revolverande kreditfacilitet 
om 3,0 miljarder kronor. 
Kostnaden för faciliteten är 
länkad till hur väl SJ lyckas 
med sitt övergripande 
 hållbarhetsmål att flytta 
resande från andra trans-
portslag till klimatsmart 
resande med tåget. All tåg-
trafik som SJ AB utför är el- 
driven och resor med SJ AB 
är Bra Miljöval-märkta vilket 
innebär att det ställs höga 
miljökrav på elen utöver att 
den är förnybar. De nyckel-
tal som SJ kommer att utvär-
deras på avser punktlighet, 
hur nöjda kunderna är samt 
SJ:s resandeutveckling.
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Världens hållbaraste 
turistdestination 
VISIT SWEDEN Sverige 
 hamnade på första plats i en 
ny, g lobal undersökning av vilka 
 länder i världen som är de mest 
hållbara turistdestinationerna. 
Resultatet publicerades på 
 världens största resemässa  
ITB i Berlin den 12 mars. Det  
är det internationella under   -
sök nings företaget Euromonitor 
International som har jämfört 
99 länders hållbarhet inom 
miljö, social och ekonomisk 
 hållbarhet, trans porter, 
boende, risker och e fter- 
frågan på hållbar turism. 

   

Apoteket bygger  
nytt e-handelslager
APOTEKET Apoteket inves-
terar i den snabbt växande 
e-handeln och planerar  
att öppna ett nytt topp-
modernt lager och logistik-
center i Eskilstuna.  Planen 
är att det nya e-handels-
lagret ska vara i full drift i 
slutet av 2022. Att starta  
ett eget e- handelslager är 
ett strategiskt beslut och 
syftet är att bolaget ska 
kunna få full kontroll över 
hela e-handelsaffären för 
att kunna utveckla den  
på bästa sätt framåt.

Ny inriktning för  
hållbart skogsbruk
SVEASKOG Under april pre-
senterade Sveaskog sin  
långsiktiga inriktning med 
ambitionen att gå i spetsen för 
den EU-gemensamma strategin 
för biologisk mång  fald i Sverige.  
Med den nya inriktningen avser 
Sveaskog att förena en fortsatt 
hög och säker virkesleverans 
med storskaliga insatser för 
ökad biologisk mångfald. I ett 
första skede har Sveaskog 
beslutat att under kommande 
femårsperiod genomföra en 
rad åtgärder inom tre olika 
landskapstyper: De brukade 

skogarna, vattnet i skogen  
och naturvårdsskogarna. Som 
exempel kan nämnas optimalt 
plantval för ett förändrat klimat, 
våtmarksprogram med 100 nya 
våtmarker och satsningar på 
löv natur skogar. Dessa åtgärder 
ska bidra till nationella och EU- 
gemensamma mål för klimat 
och biodiversitet.

LKAB ökar sina mineraltillgångar
LKAB LKAB har sedan 2018  
satsat ca 700 miljoner kronor  
på att söka efter nya fyndig heter 
och fortsättningen på befintliga. 
Fokus har varit på gruvnära 
områden eftersom potentialen 
bedömts vara stor och närheten 

till befintlig infrastruktur under-
lättar en framtida brytning. I bör-
jan av 2021 kunde bolaget pre-
sentera resultatet, en ökning av 
mineraltillgångarna med 45 pro-
cent från cirka 1,2 till 1,7 miljar-
der ton, vilket bör ge LKAB möj-

ligheten att förlänga produktio-
nen minst fram till 2060. Dess-
utom ser bolaget inte slutet på 
fyndigheterna utan de fort sätter 
mot djupet.
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Specialfastigheter verkar  
för jämförbara klimatberäkningar 
SPECIALFASTIGHETER För att 
få fram jämförbara klimatberäk-
ningar inom byggbranschen 
behövs tydliga krav på dem 
som gör beräkningarna. Special-
fastigheter har därför tagit fram 
anvisningar som innehåller en 
kravställan för klimatkalkylen 
samt specificerar kvalitet på 
kalkylen och de ingående para-
metrarna. Anvisningarna är 
framtagna i samarbete med IVL 
Svenska Miljöinstitutet, bola-

gets ramavtalade entreprenörer, 
tekniska konsulter och arkitek-
ter samt de statligt ägda bola-
gen Akademiska Hus och Jern-
husen. Genom att dela anvis-
ningarna för klimatkalkyler med 
bl.a. branschkollegor, hoppas 
Specialfastigheter kunna driva 
på arbetet med klimatberäk-
ningar av byggprojekt och på 
sikt minska branschens klimat-
påverkan.

Global lösning för IoT-
kommunikation
TELIA COMPANY Telia har lan-
serat en ny lösning för global 
Internet of Things (IoT)-kommu-
nikation. Lösningen heter Telia 
Global IoT Connectivity och 
innefattar fyra viktiga delar: 
Telia eSIM med eUICC-funktio-
nalitet, ett globalt ekosystem 
med förintegrerade operatörer, 
ett unikt programmerbart nät-
verk och en molnplattform. 
Denna kombination, med dess 
säkerhetsfunktioner, gör det 
möjligt för företag och organi-
sationer att kontrollera och 
hantera all sin globala IoT-data 
och sin kommunikation från en 
enda portal. 

Samarbetsavtal för  
att utveckla Nyköpings 
logistikpark
ORIO Orio har tecknat 
samarbetsavtal med Logistic 
Contractor AB som ingår i 
Wästbygg Gruppen, om att 
utveckla Nyköpings logistik-
park på ett ca 400 000 kvm 
stort markområde på Arnös 
industriområde. Fullt ut-
vecklad kommer Nyköpings 
logistikpark att bli en logistik-
hub av strategisk betydelse 
för hela Mälar dalen. Mar -
ken ägs i dag av Orio, har 
 byggrätt och ligger i direkt 
anslutning till företagets 
lager och distributions-
central i Nyköping. 

Industrialiseringen  
av fossilfri ståltill-
verkning inleds
LKAB OCH VATTENFALL  
SSAB, LKAB och Vattenfall 
har tagit ett nytt kliv framåt 
i arbetet med att producera 
fossilfritt stål för världs-
marknaden. Industrialise-
ringen av tekniken som 
utvecklas inom HYBRIT 
inleds i Gällivare där värl-
dens första produktions-
anläggning för fossilfri 
järnsvamp – råvaran till  
stålet – planeras. Industri-
aliseringen avses att inledas 
med en första demonstra-
tionsanläggning, som ska 
vara klar 2026, för produk-
tion av 1,3 miljoner ton fossil-
fri järnsvamp i Gällivare. 
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Sammanfattning för bolagena)

a) Bolagens definition av exempelvis rörelseresultat kan skilja sig från ägarens definition, läs mer på sida 14 Redovisningsprinciper.

Bolag  
(statens ägarandel) Händelser under första halvåret

Nettoomsättning, 
 mnkr

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter  
skatt, mnkr

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

Akademiska Hus 
(100%)

• Akademiska Hus ökade driftöverskottet i jämförelse  
med föregående år

• Det bedömda fastighetsvärdet ökade till cirka 105 mdkr, 
huvudsakligen till följd av sänkta direktavkastningskrav

3 346 3 188 8 677 2 702 7 013 1 971

Almi (100%) • Antalet utbetalda lån uppgick till 1 993 (2 864) lån  
om totalt 1 213 (1 652) mnkr

• Riskkapitalverksamheten investerade 240 (152) mnkr i  
77 (83) befintliga och 33 (17) nya portföljbolag

• Inom affärsutveckling har genomförts omkring 6 400  
(5 800) insatser

543 561 83 -80 122 -39

APL  
(Apotek Produktion  
& Laboratorier) 
(100%)

• Omsättningen ökade p.g.a. prisjusteringar av  
lagerberedningar som genomfördes under 2020 samt  
ny extemporetaxa som trädde i kraft den 1 juli 2020

• Rörelseresultatet har förbättrats jämfört med förra året. 
Den positiva effekten av prisjusteringar motverkas till viss 
del av ökade produktionskostnader samt viss ökning av 
kostnad för insatsmaterial till följd av pandemin

774 699 21 -27 19 -29

Apoteket (100%) • Viss återvändo till fysiska apotek men fortsatt stark  
tillväxt i näthandeln

• Hög investeringstakt, satsningar på det digitala  
erbjudandet och effektivare organisation

• Stabilt rörelseresultat mot samma period föregående år

9 708 10 006 171 172 141 135

Arlandabanan  
Infrastructure 
(100%)

• Totala antalet tågresenärer till och från Arlanda minskade 
med 62%

• Antalet tågresenärer med Arlanda Express minskade 
med 69%

29 29 7 6 8 9

Bilprovningen 
(100%)

• Bolagets effektiviseringsarbete förbättrade resultatet  
ytterligare

• Nettoomsättningen ökade tack vare ökade volymer till 
399 (364) mnkr

399 364 83 70 66 55

Green Cargo (100%) • Problem med leverans av insatsmaterial för vissa kunder 
samt containerbrist och störningar i containertrafiken 
under perioden har påverkat transportvolymerna negativt

• Återhämtningen i den svenska ekonomin och efterfrågan 
från bolagets kunder har dock varit fortsatt stark vilket 
bidragit till att intäkterna för samtliga segment utom 
skogssegmentet ökar jämfört med föregående år

2 096 2 060 -50 -147 -67 -155

Infranord (100%) • Förbättrad orderingång under andra kvartalet gör att 
orderstocken ligger i nivå med motsvarande period 2020

• Fortsatt arbete med effektiviseringar, projektstyrning och 
nya samverkansformer med kund

• Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat  
koncernens resultat eller finansiella ställning

2 070 1 860 16 -38 10 -29

Jernhusen (100%) • Högre fastighetsintäkter p.g.a. mindre påverkan av  
pandemin, men lägre än ett normalår

• Positiva värdeförändringar på fastigheter om 230 (-416) 
mnkr

• Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till  
18 301 (17 698) mnkr

771 706 691 -140 525 -165

Lernia (100%) • Nettoomsättningen var 47% högre jämfört med samma 
period föregående år och rörelseresultat uppgick för  
delårsperioden till 58 (-32) mnkr

• Förbättringen är främst hänförlig till volymökning och en 
kostnadseffektiv drift till följd av tidigare genomförda 
 effektiviseringsprogram

1 404 958 58 -32 42 -29

LKAB (100%) • Fördubblad omsättning och rekordresultat
• Stabila produktionsvolymer och höga leveransvolymer
• Höga nivåer för spotpriset på järnmalm och höjd premie 

för pellets, motverkades av en lägre dollarkurs och något 
ökade kostnader

27 004 15 499 16 314 5 075 13 650 3 878
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Bolag  
(statens ägarandel) Händelser under första halvåret

Nettoomsättning, 
 mnkr

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter  
skatt, mnkr

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

Metria (100%) • Nettoomsättningen ökade med 5,1%, främst drivet av 
högre intäkter inom affärsområdet Geoinformation

• EBITDA ökade med 15,6 mnkr som ett resultat av ökad 
lönsamhet och det effektiviseringsarbete som bedrevs 
under 2020

219 209 11 -7 11 -7

Miljömärkningen 
Sverige (100%)

• Pandemin har lett till minskad omsättning av miljömärkta 
produkter i branscherna hotell, konferens och restaurang

• Miljömärkning av flerfamiljshus har ökat under första 
halvåret

38 49 -6 10 -5 10

Orio (100%) • Lönsamheten för affärsområdet Parts förbättrades  
och för affärsområdet Logistics fortsatte tillväxten under 
perioden tack vare vidareutveckling av befintliga kunder 
samt implementering av nya kunder

• Orio har tecknat samarbetsavtal med Logistic Contractor 
AB om att utveckla Nyköpings Logistikpark

180 199 3 -7 2 -12

PostNord (60%) • Den växande e-handeln resulterade i en stark volymtill-
växt i logistikaffären men brevvolymer fortsätter att falla

• Kraftigt förbättrat resultat hänförbart till omsättnings-
tillväxt samt ökad effektivitet

• Fortsatt hög intensitet i PostNords ambitiösa hållbarhets-
agenda

20 510 18 832 1 396 831 1 098 525

RISE 
Research Institutes  
of Sweden (100%)

• Den 1 juni 2021 förvärvades det maritima forsknings-
bolaget SSPA Sweden AB till en köpeskilling om 84,3 
mnkr

• AstaZero, som ägs av RISE och Chalmers, öppnade värl-
dens längsta inomhusbana för självkörande fordon

• RISE Cyber Range för ökad it-säkerhet invigdes i Kista

1 821 1 770 5 -40 -1 -44

Samhall (100%) • God omsättningsökning för att skapa nya jobb, trots  
pandemin

• Satsningar på nya arbetstillfällen inom olika branscher
• Övergångar till annan arbetsgivare har varit en utmaning 

som följd av pandemin, men stärktes under det andra 
kvartalet

5 106 4 705 195 47 235 38

Saminvest (100%) • Kapitalutfästelser till två nya riskkapitalfonder om  
ca 230 mnkr

• Start av ett nytt affärsängelprogram
• Erhållna exitlikvider från direktinvesteringsverksamheten 

om ca 80 mnkr

1 1 210 22 83 452

SAS (22%) b) • Reserestriktioner till följd av pandemin har medfört  
kraftigt minskad efterfrågan på flygresor

• Anpassning av verksamheten och minskade kostnader 
för att parera intäktsbortfall

4 214 14 971 -4 219 -4 082 -4 483 -4 331

SBAB (100%) b) • Räntenettot ökade främst drivet av ökade utlånings-
volymer samt lägre kostnad för upplåning

• Emission av grön obligation om 500 mn euro.  
Utestående volym gröna obligationer uppgick vid  
utgången av första halvåret till ca 21 mdkr

2 050 1 745 1 391 1 106 1 099 859

SEK (100%) c) • Nyutlåningen uppgick till 38,1 mdkr, vilket var lägre  
jämfört med samma period föregående år (89,8) då  
finansieringsbehovet till följd av pandemin var rekordhögt

• Räntenettot för första halvåret 2021 var dock högre och 
uppgick till 953 (874) mnkr

928 766 603 290 479 224

SJ (100%) • Pandemin och myndigheternas åtgärder för minskad 
smittspridningen har haft fortsatt stor negativ påverkan 
på SJ:s finansiella utfall

• Åtgärder vidtagna för att minska kostnadsbasen

2 787 2 782 -1 067 -728 -847 -591

SOS Alarm (50%) • Omsättningen ligger på en stabil nivå och beräknas öka 
varefter bolaget lanserar de nya tjänster som i nuläget  
är under framtagande

• Rörelseresultatet minskade under perioden, främst  
beroende på en nedskrivning om 8,5 mnkr kopplat till ett 
pågående utvecklingsprojekt samt ökade avskrivningar. 
Kostnaderna har i halvåret även ökat kopplat till utveck-
ling av verksamheten och ökade kostnader för personal

677 660 6 20 0 13

b) SAS räkenskaper omfattar nov 2020–april 2021 på grund av brutet räkenskapsår.
c) I bank och kreditmarknadsbolag motsvarar nettoomsättning = räntenetto + provisionsnetto + nettoresultat finansiella poster.
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Bolag  
(statens ägarandel) Händelser under första halvåret

Nettoomsättning, 
 mnkr

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter  
skatt, mnkr

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

Specialfastigheter 
(100%)

• Efterfrågan på säkerhetsfastigheter leder till ökad  
projektvolym

• Ökat marknadsvärde på fastigheterna, delvis som  
en följd av förvärv

• Stabil utveckling med förvaltningsresultat helt i linje med 
förra årets

1 178 1 159 754 275 614 165

SSC  
(Svenska rymdaktie-
bolaget) (100%)

• Under andra kvartalet återupptog divisionen Science  
Services uppskjutningarna inom raket- och ballong-
verksamheten på Esrange efter ett längre uppehåll  
som pandemin förorsakat

• I april offentliggjordes en större satsning på att förstärka 
SSC:s globala antennkapacitet

536 520 -6 -25 -18 -40

Statens  
Bostadsomvandling 
(100%)

• Fastighetsbeståndet uppgår nu till 475 (493) lägenheter  
i 21 (20) kommuner

• Pågående projekt i 3 (8) kommuner, omfattande 61 (145) 
nya lägenheter

12 11 5 -5 4 -5

Sveaskog (100%) • Förnyad strategi med hållbarhetssatsningar presenteras 
på årsstämman i april

• Resultatförbättring beror främst på redovisningsföränd-
ring samt ökad andel uttag egen skog

• Värdet på skogsinnehavet har ökat markant som följd av 
ändrad redovisningsmetodik

3 560 3 609 1 370 1 117 1 087 827

Svedab (100%) • Till följd av pandemin minskade vägtrafiken på Öresunds-
bron med 54%

• Resultatandelen från Öresundsbrokonsortiet minskade 
ytterligare och uppgick till 209 (258) mnkr

5 5 158 227 108 163

Svenska Spel (100%) • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 3 938  
(3 698) mnkr. Konsekvenser av pandemin påverkar  
jämförelsen mot 2020: landbaserade casinon har varit 
stängda under hela perioden men var enbart stängda 
under Q2 2020. Däremot är sportspelen i full gång under 
hela perioden i år till skillnad från delar av Q2 2020

• Svenska Spel har lämnat 3,2 mdkr i utdelning till ägaren

2 672 2 720 1 171 1 174 929 885

Svevia (100%) • Orderingången minskade med 7,4% under perioden  
men orderstocken är stabilt hög på 11,0 (11,2) mdkr

• Rörelseresultatet förbättrades till 110 (75) mnkr, där  
ökningen kan hänföras till samtliga divisioner och till  
dotterbolaget Arento

3 918 3 617 110 75 108 45

Swedavia (100%) • Swedavias flygplatser hade 2,5 (6,9) miljoner passagerare, 
en minskning med 63%  

• Sämre rörelseresultatet p.g.a. lägre passagerarvolymer 
samt en realisationsvinst föregående år om 422 mnkr 
mot årets 71 mnkr  

• Lägre investeringstakt 968 (1 593) mnkr, en effekt av  
genomförd omprioritering av investeringsportföljen

940 1 580 -835 -348 -699 -223

Swedfund  
International (100%)

• Perioden präglades alltjämt av konsekvenserna av  
pandemin

• Hög investeringstakt och inflödet av nya investerings-
möjligheter är mycket stort

117 149 25 -373 32 -375

Systembolaget 
(100%)

• Systembolagets marknadsandel och försäljning ökade  
till följd av pandemin och nya inköpsmönster 

• Ökad bemanning i butiker och depåer samt årlig löne-
revision tyngde rörelseresultatet

18 455 17 042 130 115 129 119

Telia Company 
(40%) d)

• Avyttringen av det internationella datanätet Telia Carrier 
till Polhem Infra slutfördes den 1 juni 2021

• Under andra kvartalet tecknades avtal avseende en  
försäljning om 49% av mastverksamheterna i Finland  
och Norge

43 691 44 197 10 888 1 460 9 078 -883

d) Eurasien är rapporterat som avvecklad verksamhet.
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Bolag  
(statens ägarandel) Händelser under första halvåret

Nettoomsättning, 
 mnkr

Rörelseresultat,
mnkr

Resultat efter  
skatt, mnkr

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

jan–juni
2021

jan–juni
2020

Teracom Group 
(100%)

• Förvärvade frekvenstillstånd avseende 80 MHz  
i 2,3 GHz-bandet vid PTS spektrumauktion i januari

• Omfattande nätmodernisering har skett till ett  
5G-anpassat mobilt samhällsnät

• Fortsatt lägre intäkter inom TV-tjänster vägdes upp av 
högre intäkter inom Inplacerings- och Beredskapstjänster

660 655 36 73 42 54

Vasallen (100%) • Vasallens uppdrag är nu inne i slutfasen
• Under perioden tecknades avtal om försäljning av  

kvarvarande fastigheter
• Ett fåtal lägenheter kvarstår att avyttra

1 1 -5 -5 0 -9

Vattenfall (100%) • Högre erhållna priser och högre bidrag från kärnkraft, 
vattenkraft och trading

• Stängning av kraftverket Moorburg
• Kompensation för nedläggning av tysk kärnkraft

80 465 79 440 29 595 5 287 23 635 -1 594
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Förändringar i styrelser sedan den 1 januari 2021
Ordföranden

Bolag Tillträdande Avgående

Infranord Jan Bardell Eva Färnstrand

Jernhusen Anette Asklin Kjell Hasslert

Voksenåsen Lena Ek Maria Larsson

Ledamöter

Bolag Tillträdande Avgående

Akademiska Hus Erik Sandstedt Britta Burreau, Anna Magnusson

Almi Anders Byström Petter Arneback

APL Eugene Steiner

Bilprovningen Lars Erik Fredriksson Måns Carlson

Göta kanalbolag Amer Mohammed

Infranord Kia Orback-Pettersson, Lucien Herly Måns Carlson

Jernhusen Katarina Wåhlin Alm, Martin Lindgren,  
Magnus Jacobson, Agneta Kores

Jakob Grinbaum, Anders Kupsu, 
Louise König

Lernia Tommy Ohlström

LKAB Catrin Fransson

Metria Margareta Alestig Pia Gideon

Miljömärkningen Sverige Naznoush Habashian Malin Forkman

Operan Andreas Carlgren Olov Carlsson

Orio Benny Thögersen Anders Nilsson, Erik Tranaeus

PostNord Erik Sandstedt Måns Carlson

Samhall Ylva Berg, Lars Täuber Helen Fasth Gillstedt

SAS Henriette Hallberg Thygesen,  
Nina Bjornstad, Michael Friisdahl

Liv Fiksdahl, Dag Mejdell,  
Sanna Suvanto-Haarsae

SEK Cecilia Ardström, Ulla Nilsson Lennart Jacobsen

SJ Ulrik Svensson

SOS Alarm Erik Tranaeus

Specialfastigheter Sanela Ovcina Carin Götblad, Erik Tranaeus

SSC Gunilla Rudebjer John Paffett, Olle Norberg

Statens Bostadsomvandling Jessika Lundgren Brita Saxton

Sveaskog Elisabet Salander Björklund,  
Christina Lindbäck

Svenska Spel Eva-Britt Gustafsson

Svevia Jeanette Reuterskiöld Charlotte Bergman

Swedfund International Jonas Eriksson Mikael Sandström

Telia Company Luisa Delgado Anna Settman, Olaf Swantee

Visit Sweden Susanne Andersson

Voksenåsen Lubna Jaffery, Anna Sjöström Douagi



Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2021 13

Förändringar i bolagsledningar
Vd-förändringar sedan den 1 januari 2021

Bolag Tillträdande Avgående

Akademiska Hus Caroline Arehult Kerstin Lindberg 
Göransson

APL tf Kjell Johansson a) Jan Erneberg

Apoteket Rasmus Nerman b) Ann Carlsson

Samhall Sara Revell Ford tf Paul Lidbom

SAS Anko Van der Werff Rickard Gustafson

SEK Magnus Montan Catrin Fransson

Sveaskog tf Per Matses Hannele Arvonen

Svenska  
Skeppshypotek

Arne Juell-Skielse Lars Johanson

Systembolaget Ann Carlsson c) Magdalena Gerger

Visit Sweden tf Susanne Andersson Ewa Lagerqvist

a)  Fram till dess att Erik Haeffler tillträder som vd under hösten 2021  
har styrelseledamot Kjell Johansson utsetts till tillförordnad vd.

b)  Rasmus Nerman efterträder Ann Carlsson. Hon kommer att fortsätta 
som vd under resten av 2021, innan hon tillträder sin nya tjänst som  
vd för Systembolaget.

c)  Ann Carlsson har utsetts till ny vd. Hon efterträder Magdalena Gerger, 
som lämnar sitt uppdrag i början av 2022.

Verksamheter som konsolideras,  
men ej särredovisas
• Göta kanalbolag

• Kungliga  
Dramatiska Teatern

• Kungliga Operan

• Svenska  
Skeppshypotek

• Visit Sweden

• Voksenåsen

Verksamheter som ej konsolideras
• EUROFIMA

• INSTEX 

• Sweden House

• Stiftelsen  
Industrifonden 

• Stiftelsen  
Norrlandsfonden

Initiativ och beslut från regering och riksdag januari–juni 2021
Orio 
Riksdagen bemyndigade regeringen (prop. 2020/21:99, bet. 
2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385) att vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att avveckla Orio AB genom likvi-
dation. Regeringen har sedan tidigare riksdagens bemyndi-
gande att helt eller delvis avyttra statens aktier i Orio, att 
som likvid vid försäljningen utöver kontanter ta emot 
aktier eller andra former av tillgångar, avyttra dessa till-
gångar, samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att 
genomföra transaktionen (prop. 2012/13:99, bet. 
2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287). 

SAS
Riksdagen bemyndigade i juni 2021 regeringen att under 
2021 ställa ut kreditgarantier eller besluta om en låneram i 
Riksgäldskontoret för SAS koncernen som uppgår till 
högst 1,5 miljarder kronor (prop. 2020/21:208, bet. 
2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419). Regeringen uppdrog 
den 10 juni åt Riksgäldskontoret att förbereda en kreditga-
ranti eller låneram om högst 1,5 miljarder kronor till SAS 
(dnr N2021/01828). Regeringen uppdrog den 15 juli åt 
Riksgäldskontoret att ställa ut och förvalta en låneram om 
högst 1,5 miljarder kronor till SAS (dnr N2021/02123).

Swedavia
Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen (2011:866) om 
flygplatsavgifter och förordningen (2011:867) om flygplats-
avgifter. Lagändringen ger regeringen rätt att meddela 

föreskrifter om att differentiera flygplatsavgifterna på de 
flygplatser som omfattas av lagen, i nuläget Arlanda och 
Landvetter. Förordningen innebär att start- och landnings-
avgifter ska differentieras utifrån luftfartygens klimatpå-
verkan. Lagändringen gäller från och med 1 juli 2021 och 
förordningsändringen från och med 1 augusti 2021 och 
kommer att samrådas för att tillämpas på flygplatsavgif-
terna från 2022.

Telia Company
Riksdagen beslutade att återkalla bemyndigandet till reger-
ingen att minska statens röst- och ägarandel i Telia Com-
pany AB (Telia) till lägst 37,3 procent av aktierna och rös-
terna i bolaget, i enlighet med regeringens förslag (prop. 
2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385). Riks-
dagen beslutade i april 2019 att bemyndiga regeringen att 
dels genom att delta i återköpsprogram öka statens röst- 
och ägarandel i Telia till högst 41,5 procent av aktierna och 
rösterna i bolaget, dels därefter minska statens röst- och 
ägarandel i Telia till lägst 37,3 procent av aktierna och rös-
terna i bolaget (prop. 2018/19:40, bet. 2018/19:NU9, rskr. 
2018/19:168). Samtidigt beslutade riksdagen att tillkännage 
för regeringen vad näringsutskottet anfört om att reger-
ingen bör se över möjligheterna att på sikt avyttra statens 
ägande i Telia (bet. 2018/19:NU9 punkt 2, rskr. 
2018/19:168). Återköpsprogrammet av aktier i Telia  
genomfördes under perioden 2018–2020. Statens röst-  
och ägarandel i Telia är för närvarande 39,5 procent. 
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Redovisningsprinciper

Den konsoliderade redovisningen  
är en sammanställning av finansiell 
information som upprättats av de 
berörda bolagen. Bolag som ingår i 
den konsoliderade redovisningen är  
de aktiebolag där statens aktieinnehav 
förvaltas av Regeringskansliet samt 
organisationen Svenska skeppshypo-
tekskassan. I den konsoliderade redo-
visningen ingår inte aktiebolag som 
förvaltas av andra myndigheter än 
Regeringskansliet eller statliga stiftel-
ser. Bolag där staten har en ägarandel 
som understiger 20 procent eller är 
under avveckling, ingår inte heller i 
den konsoliderade redovis ningen. 
Dotterbolag utgörs av bolag där staten 
har en kapitalandel motsvarande 50 
procent eller mer. Intresse bolag, det 
vill säga där staten har en kapitalandel 
understigande 50 procent har, i det fall 
staten äger 20 procent eller mer, med-
räknats efter ägarandel vad gäller 
resultat.

Den konsoliderade redovisningen 
 bygger som framgått på finansiell 
information som upprättats och inrap-
porterats av respektive bolag. Denna 
konsoliderade redovisning är inte att 
jämställa med en koncernredovisning. 
Anledningen till detta är att bolagen 
med statligt ägande inte utgör en kon-
cern och därför upprättas inte heller 
en koncernredovisning enligt gällande 
redovisningslagstiftning. Samman-
ställningen syftar därför till att, i 
finansiella termer, på bästa möjliga  
sätt ge en samlad och tydlig bild av 
förvaltningen av bolagen med statligt 
ägande. För att möjliggöra detta utan 
att tillämpa konsolideringsmetoder 
 en ligt gällande redovisningslagstift-
ning  lämnas nedan en beskrivning av 
 grunderna för sammanställningen.  

Inrapporteringen till Regerings- 
kansliet från bolag med statligt ägande 
baseras på den gängse presentations-
form som gäller inom näringslivet. 

Resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys har dock komprime-
rats. I rapporteringen för den konsoli-
derade redovisningen har vissa juste-
ringar gjorts och för dessa ansvarar 
Regeringskansliet (se nedan). Bolags-
beskrivningarna som presenterar 
 respektive bolag baseras huvudsakli-
gen på bolagens egna uppgifter. Till 
följd av olika beräkningsmetoder kan 
de nyckeltal som redovisats i den 
 kon soliderade redovisningen skilja  
sig från de nyckeltal bolagen själva 
redovisat (se avsnittet Definitioner).

För den konsoliderade redovisningen 
gäller följande.

• De bolag som ingår i sammanställ-
ningen är av olika karaktär, storlek 
och tillämpar till viss del olika regel-
verk vid upprättandet av sina finan-
siella rapporter. Rapporteringen till 
Regeringskansliet är en kompri-
merad uppställningsform med inslag 
av både IFRS och svenska redovis-
ningsprinciper, där bolagen redovi-
sat i enlighet med de principer som 
tillämpas i respektive bolag. En del 
bolag, bland annat de finansiella 
bolagen som redovisar enligt lagen 
(1995:1559) om årsredovisning i kre-
ditinstitut och värdepappersbolag, 
anpassar sin inrapportering till 
Regeringskansliets rapporterings-
format för att kon solideringen ska 
bli praktiskt genomförbar. En del 
bolag tillämpar BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning 
(K3).

• Av regeringens principer för extern 
rapportering i bolag med statligt 
ägande framgår att bolagens finan s-
iella rapporter ska upprättas med 
utgångspunkt i de krav som ställs  
på bolag med aktier noterade på 
Nasdaq Stockholm. Bolag med 
 statligt ägande ska som huvudregel 
upprätta sin redovisning enligt 
IFRS.

• Intressebolag har redovisats enligt 
kapitalandelsmetoden. Innebörden 
är att resultatet efter skatt i intresse-
bolaget motsvarande statens ägar- 
andel har tagits in i den konsolide-
rade resultaträkningen och ingår  
i rörelseresultatet. På motsvarande 
sätt har ägarens andel i intressebola-
gets eget kapital tagits in i den 
 k  onsoliderade balansräkningen.  

• För dotterbolag i vilka det finns en 
minoritet har resultaträkningen och 
balansräkningen justerats. Justering-
arna innebär att minoritetens andel  
i dotterbolagets resultat redovisas 
som en avdragspost i anslutning till 
resultat från andelar i intressebolag. 
Minoritetens andel i dotterbolagets 
kapital redovisas som en separat post 
i det egna kapitalet i koncern balans-
räkningen.

• Transaktioner mellan bolag som 
ingår i sammanställningen har inte 
eliminerats. Detta överensstämmer 
inte med sedvanliga konsoliderings-
metoder för koncerninterna mellan-
havanden. Skälet till detta är, som 
inledningsvis beskrevs, att bolagen 
tillsammans inte utgör en koncern. 
Av den anledningen tillhandahåller 
de rapporterande bo  lagen heller inte 
de underlag som möjliggör sådana 
elimineringar.

• Vissa nyckeltal har inte beräknats  
för de finansiella bolagen. Skälet till 
detta är framför allt att det kapital 
som de finansiella bolagen binder  
i rörelsen är av en annan karaktär 
jämfört med det stora flertalet  
övriga bolag.

För information om redovisnings-
principer i respektive bolag hänvisas 
till respektive bolags årsredovisning.



Definitioner

Avkastning på eget kapital 
Rullande 12 månaders resultat efter skatt hänförbart till 
aktieägare i moderbolaget i relation till genomsnittligt  
eget kapital hänförbart till aktieägare i moderbolaget. 

Bruttoinvesteringar
Summan av bolagets investeringar i förvärv, materiella 
anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar 
samt finansiella anläggningstillgångar. 

Rörelseresultat 
Nettoomsättning (inklusive eventuellt anslag) plus  
övriga intäkter minus kostnader plus resultat från  
andelar i intressebolag plus värdeförändringar.

Soliditet  
Eget kapital inklusive minoritetens andel i förhållande  
till balansomslutning. 

Värdeförändringar 
Verklig värdeförändring på förvaltningsfastigheter,  
derivat eller andra finansiella instrument värderade  
till verkligt värde.

Förvaltningsorganisationen

Den statliga bolagsportföljen förvaltas till största delen  
av Näringsdepartementet under näringsministern inom 
avdelningen för bolag med statligt ägande. 

Ansvarig minister och statssekreterare 
Näringsminister:  
Ibrahim Baylan 

Statssekreterare:  
Stina Billinger

Ansvariga tjänstemän 
tf chef avdelningen för bolag med statligt ägande:  
Christine Leandersson

Gruppchefer avdelningen för bolag med statligt ägande:  
Jenny Lahrin  
Christine Leandersson  
Per Lundkvist

Rapporten är producerad av Näringsdepartementet  
i samarbete med Springtime–Intellecta.
Foto: kommer från bolagen som ingår i denna halvårsrapport.



Den här och tidigare delårsrapporter och  
verksamhetsberättelser finns att läsa på:  
www.regeringen.se/sb/d/2819

Regeringskansliet
Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: Herkulesgatan 17
Stockholm
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