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S 
tockholms Handelskammare är 
den  ledande mötesplatsen för 
 samhällsbyggare i  Stockholm-Uppsala. 
Till oss kommer  företagare, politiker och 

andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för 
att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Årligen arrangerar vi runt 200 evenemang  
– allt från nätverksträffar, seminarier och 
 frukostmöten till stora evenemang som 
 Tulldagen, Distinget och World Trade Day.  
Vi skapar opinion, väcker debatt och  påverkar 
beslutsfattare i frågor som är  avgörande för 
konkurrenskraft och  tillväxt i huvudstads-
regionen. 

Förutom detta arbetar vi även med 
tvistlösning via Skiljedoms institutet 
(SCC) och med kommersiella tjänster 
inom exempelvis internationell handel.

Denna verksamhetsberättelse 
 berättar vad vi gjorde och åstadkom 
under 2019.

Hej!

TREVLIG 
L ÄSNING!

Vi ska bli Europas 
bästa huvudstadsregion

Vi lever i en orolig tid. 
När jag skriver det här 
befinner vi oss mitt i 
den pandemikris som 
skakar om hela världen. 
Allt förändras snabbt 

och bilden av morgondagen – vart vi är 
på väg – har plötsligt blivit suddig. Risken 
finns att vi står på randen till en djup 
lågkonjunktur och att det kommer att ta 
lång tid att återskapa de värden som går till 
spillo just nu.

Men ändå, om man verkligen försöker 
fästa blicken lång bort mot 
 tidshorisonten, så vågar man 
fyllas av optimism. Jag står 
fast vid min övertygelse att 
vår vision kan och kommer att 
 förverkligas: Stockholm-Upp-
sala ska bli  Europas bästa 
huvudstadsregion.

TROTS DEN STUNDANDE eko-
nomiska svackan, har vi goda 
möjligheter att stärka vår position i den 
globala konkurrensen. Men för det krävs 
att vi alla – besluts fattare inom näringsliv 
och politik – står på tå och presterar vårt 
yttersta. Det krävs att vi tänker nytt och 
visar ledarskap. Och att vi samlas kring 
en modig reform agenda – en omstart för 
Sverige.

2019 VAR ETT fantastiskt år för Stockholms 
Handelskammare. I den här verksamhets-
berättelsen kan du läsa om en del av allt 
som vi ägnade oss åt: rekord i antal event, 
seminarier och rundabordssamtal och mer 
än 10 000 personer som passerade våra 
mötesplatser i centrala Stockholm och 
Uppsala

Under 2019 började vi blicka framåt på 
allvar, och vi lanserade vår nya framtids-
agenda. Den ligger fast, även om corona-
krisen har tvingat oss att ta itu med mer 
akuta åtgärder.

SÅ REDAN NU kan vi anta utmaningen 
att förverkliga huvudstadens lång-
siktiga  potential. I det arbetet och den 
 utvecklingen vill Stockholms Handels-
kammare vara näringslivets konstruktiva 
och kreativa röst. För vi har funnits ända 
sedan 1902, så vi vet vad det innebär att 
vara en samlande kraft i såväl goda som 
svåra tider.

Andreas Hatzigeorgiou
vd, Stockholms Handelskammare

"Det krävs att vi 
tänker nytt och 
visar ledarskap"



E KO N O M I  I  KO RT H E T

Stockholms Handelskammare är en parti politiskt 
 obunden medlemsorganisation med cirka  
2 000  medlemsföretag i Stockholms och 
 Uppsala län.  Verksamheten består av en 
närings politisk avdelning, ett skiljedomsinstitut 
och  en avdelning för internationell handel.

Stockholms Handelskammares kansli arbetar 
på uppdrag av styrelsen och består av ett 50-tal 
medarbetare i Stockholm och Uppsala. Kansliets 
arbete leds av vd.

Stockholms Handelskammare äger 49,6 
procent av Stockholmsmässan och är en av 
huvudmännen i  Institutet mot mutor (IMM).

De elva svenska regionala handelskamrarna 
har ett samarbetsorgan som heter Sveriges 
Handelskamrar.

De svenska handelskamrarna är medlemmar 
i International Chamber of Commerce (ICC) och 
Eurochambres, en europeisk organisation för 
handelskamrar.

69 mkr
Koncernen  Stockholms 

 Handelskammares omsättning: 
69 mkr (72 mkr)

-31 mkr
Rörelseresultat i koncernen:  

-31 mkr (-10 mkr)

23 mkr
Koncernens 

 resultat efter  finansiella poster: 
23 mkr (50 mkr)

808 mkr
Koncernens egna kapital:  

808 mkr (785 mkr)

 1 119 mkr
Balansomslutning: 

1 199 mkr (1 099 mkr)

ORGANISATION

ST Y R E L S E N
V I L K E N  Ä R  D I N  FAVO R I T P L AT S  I  H U V U DSTA DS R EG I O N E N ?

Ordförande
Urban Edenström

Stronghold Invest

– Renoverade 
 Östermalmshallen.

Fredrik Cappelen
Dometic Sweden

– Promenad längs med 
Strandvägen ut mot 

 Djurgården.

Charlotte Erkhammar
Kreab

– Djurgården och 
 promenadrundan som 

börjar vid Djurgårdsbron.

Lars Svensson
SH Bygg, sten och anläggning

– I Uppsala Dryck 
och Mat. I Stockholm 

 Operakällarens bakficka.

Vice ordf & kassaförvaltare
Lars Wedenborn 

FAM

– Hovet och Tele2 Arena, 
som är DIF:s hemmaplaner.

Johan Oljeqvist
Stiftelsen Fryshuset

– Söders höjder.

Vice ordförande
Erica Wiking Häger
Mannheimer Swartling 

 Advokatbyrå

– Stockholms skärgård.

Lisa Gunnarsson
LinkedIn Sweden

– Kungsträdgården under 
 körsbärsblomningen.

Konstantin Papaxanthis
TopicOn IT

– En promenad 
och  besök till Thielska 

 Galleriet med frun.

Michael Green
Svenska Handelsbanken

– Fina morgnar med 
en kaffe och croissant på 

Skeppsbrokajen.

Lena Söderström
Dicot

– Kungshamn Morga, 
ett natur reservat vid 

 Mälarens strand.

Magnus Widell
Gröna Lunds tivoli

– Stockholms skärgård.

Stockholms Handelskammares Service AB
Stockholms Handelskammares Service AB arbetar för medlemsföretagens räkning med expertis inom regionala  tillväxt- och utvecklingsfrågor 

samt bedriver en omfattande  nätverks- och  mötesverksamhet. Därutöver erbjuds  kommersiella tjänster inom bland annat tull- och  utrikeshandel, 
deponering av källkoder samt tvistlösning för  kommersiella parter genom Stockholms  Handelskammares Skiljedomsinstitut.



Stockholms Handelskammare är den  ledande 
mötesplatsen för företagare, politiker och  andra 

beslutsfattare i huvudstadsregionen.
Under 2019 genomförde vi 198 event 

och  seminarier som tillsammans lockade cirka  
10 000  deltagare, varav en OS-brottare.

Årsmöte  
på Skeppsholmen
Utrikeshandelsminister 
Ann Linde (S) var en av 
talarna på vårt årsmöte som 
hölls i Eric Ericsonhallen på 
Skepps holmen i Stockholm.

Populär EU-debatt
På vår tv-sända lunchdebatt drabbade flera av partiernas 
toppkandidater i EU-valet samman.

Framtidsspaning
På vårt stora framtids-
seminarium ”Stockholm 
 Future Forum” deltog bland 
andra  digitaliseringsexperten 
Anna Felländer och vice 
riksbankschef Kerstin af 
Jochnick.

Världshandeln i fokus
AI och automation var temat 
på årets World Trade Day 
som hölls på  Konserthuset. 
Från vänster till höger i bilden: 
Professor Danica Kragic 
Jensfelt (KTH), Anna Åsberg 
(AstraZeneca), Elena Fersman 
(Ericsson), Helene Niklasson 
(Volvo Group) och Andreas 
Hatzigeorgiou (Stockholms 
Handelskammare).

Försämrad konjunktur
Konjunkturen kommer att försämras under 
andra kvartalet 2019, konstaterade vår 
chefekonom Stefan Westerberg när han 
presenterade Stockholmsbarometern  
i början av året.

Framgång i Almedalen
Framtiden för huvudstads-
regionen diskuterades under vår 
Stockholmslunch i Almedalen 
av bland andra SVT:s vd Hanna 
Stjärne, infrastrukturminister 
Tomas Eneroth (S) och Maria 
 Larsson, landshövding i Örebro 
län och fd statsråd (KD).

19 890
koppar kaffe 

Här 
möts vi

50
besökare från 

olika länder

40
ambassadörer 

på besök

143
fish & Chips 

till lunch



Julmötet – framtidsagendan
Temat för vårt traditionella julmöte, som hölls 
på Waterfront, var ”Företagande, Förändring 
och Framtid”. Huvudtalare var Liberalernas 
 partiledare Nyamko Sabuni och Scanias 
vd Henrik Henriksson. Kvällen innebar ett 
 startskott för vår nya framtidsagenda.

Uppmärksammat 
 seminarium  
På vårt uppdrag tog professor 
Lars E.O. Svensson fram 
en rapport om de skärpta 
 amorteringskraven på bolån. 
Vid ett uppmärksammat 
seminarium presenterade han 
denna rapport.

Välbesökt Disting
På det årliga Distinget i 
Uppsala samlas  beslutsfattare 
från  näringsliv, politik och 
 institutioner från regionen 
för att diskutera Uppsalas 
 utveckling. 2019 hade  Distinget 
temat "Digitaliseringens 
 möjligheter".

Flygfrukost
SAS vd Rickard 
Gustafson och 
Stockholms finans-
borgarråd Anna 
König Jerlmyr (M) 
 diskuterade flygets 
betydelse på ett 
av våra välbesökta 
seminarier.

Allt fler äldre
Framtidens åldrings-
vård diskuterades 
av Erik Slottner (KD), 
borgarråd i Stockholm, 
finansregionsrådet 
Irene Svenonius (M) 
och socialminister Lena 
Hallengren (S).

502
talare

2 701
frukostmackor

39
rundabords-

samtal

Bostadsfrågan är en av  Uppsalas 
stora  utmaningar.

– Det är viktigt att det byggs 
 bostäder som även  ungdomar 
och andra med  lägre köpkraft kan 
 efterfråga, säger regionchefen 
 Tomas  Stavbom.

Stora  utmaningar
i växande Uppsala

H an tillträdde i december sin nya tjänst som 
regionchef för Stockholms Handels kammare 
i Uppsala.

– Jag har under de senaste 25 åren arbetat 
med regional utveckling i bred bemärkelse, till exem-
pel med frågor kring infrastruktur, bostäder, kompe-
tensförsörjning och hur näringslivet främjas. 

Det är områden som han fortsätter att arbeta med, 
men nu utifrån en annan plattform.

TOMAS STAVBOM LYFTER fram den beslutade utbygg-
naden till fyrspår mellan Stockholm och Uppsala 
som en central fråga för regionen, en satsning som 
bland annat väntas bidra till byggandet av 48 000 nya 
 bostäder i Uppsala och Knivsta.

– Det motsvarar ett nytt Norrköping. Men det är en 
satsning som aldrig kommer att bli av om inte närings-
livet är med och genomför den tillsammans med kom-
munerna. Vi är den aktör som företräder näringslivet 
i det sammanhanget, förutom de företag som själva är 
direkt engagerade.

– Vårt fastighetsnätverk med ett 80-tal aktörer inne-
bär en väldig styrka i de här samtalen.

UNDER DET SENASTE decenniet har Uppsala län haft en 
kraftig befolkningsökning med två procent per år.

– För några år sedan handlade bostadsdiskussionen 
i stor utsträckning om antalet bostäder som behöver 
byggas. Nu har fokus flyttats mot hur man bygger håll-
bara samhällen och bostäder som även personer med 
lägre köpkraft kan efterfråga.

– Bostadsfrågan handlar inte bara om bostäder, 
utan om att bygga samhällen. När unga, nyanlända och 
 andra har svårt att komma in på bostadsmarknaden 
blir det svårare för företagen att rekrytera personal.

Tomas Stavbom säger att trygghetsfrågorna blir allt 
viktigare.

– Även om den individuella risken för att vi ska råka 
ut för brott är liten när vi exempelvis rör oss i stan, kan 
känslan av otrygghet påverka både regionens attrakti-
vitet och företagsklimat.

Tomas Stavbom
Aktuell: Sedan 1 december 
2019  regionchef för Stockholms 
 Handelskammare i Uppsala län.
Bakgrund: Har arbetat med  regionala 
utvecklingsfrågor i Stockholm och 
 Uppsala, på kommunal och regional  
nivå samt i näringslivet. 



SCC är ett av världens största 
tvistlösningsinstitut och hanterar 
varje år tvister med parter från 
sammanlagt mer än 40 länder. Det 
handlar om såväl kommersiella 
tvister  mellan företag som investe-

ringstvister mellan företag och stater.
Sedan starten i början av september 2019 har an-

talet mål som administreras via den nya plattformen 
kontinuerligt vuxit. SCC Platform ger deltagarna i ett 
skiljeförfarande ett säkert och effektivt sätt att digitalt 
kommunicera, dela och arkivera allt material i ett mål.

Sedan hösten 2019 handläggs alla nya mål vid Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) via en digital 
plattform.

– Det gör arbetet både effektivare och smidigare. Vi är 
det första globala institutet som kan erbjuda en sådan här 
tjänst, säger  institutets biträdande generalsekreterare  
Kristin Campbell-Wilson.

synka med den egna digitala almanackan. Plattformen 
erbjuder även arkiveringsmöjligheter av process-
materialet efter det att skiljeförfarandet avslutats, 
berättar Kristin Campbell-Wilson.

DATARUMMET ÄR ENBART tillgängligt för deltagarna 
i det enskilda målet, det vill säga nämnden, parterna, 
ombuden och handläggarna på SCC:s sekretariat.

– För första gången finns det möjlighet att samla allt 
som rör ett mål på ett och samma ställe, vilket ger de 
inblandade en helt annan helhetsbild än tidigare och 
gör handläggningen betydligt effektivare. Men minst 
lika viktig är den ökade cybersäkerheten. I dessa mål 
hanteras ofta mycket känsliga dokument, säger Lise 
Alm.

Hon berättar att såväl den tekniska utrustningen 
som kunnandet när det gäller exempelvis kryptering 
kan variera stort bland dem som använder sig av 
 skiljedomsinstitutets tjänster – från stora advokat-
byråer med mycket goda möjligheter och 
gedigen erfarenhet av att hantera digitala 
handlingar säkert, till enskilda individer 
som varken har vana eller tillgång till nöd-
vändig teknisk infrastruktur. 

– Dokument mejlas, ibland inte ens kryp-
terade, vilket är ett mycket osäkert sätt. Via 
den nya plattformen erbjuder vi en möjlig-
het att säkert dela all information.

ENLIGT KRISTIN CAMPBELL-WILSON är det 
inte samma sak som att parterna i en tvist som hand-
läggs vid SCC inte behöver träffas i framtiden.

– Detta handlar om bevisen, dokumenten och admi-
nistrationen. I de fall tvisten avgörs helt på handlingar, 
och utan huvudförhandling, kan allt gå via plattfor-
men. Men i de flesta fall vill man träffas till huvudför-
handling för att exempelvis kunna höra vittnen. Jag 
tror dock att det i ökad utsträckning kommer att ske 
digitalt och via videolänk.

– Detta har under många år varit en av de mest 
 efterfrågade tjänsterna i  skiljeförfarandevärlden,  
säger  institutets affärsutvecklingschef Lise Alm.

VARJE ENSKILT SKILJEMÅL hos SCC tilldelas på 
plattformen ett eget virtuellt så kallat datarum. Det 
är ett rum med en rad olika funktioner, bland annat 
fildelning som parterna kan använda sig av för att dela 
sina inlagor, uppgifter om vad som händer i målet, 
information om vilka dokument som lagts till och en 
anslagstavla där skiljenämnden delger parterna prak-
tisk information.

– Där finns även en kalender med uppgifter om 
tidsfrister och andra viktiga datum som enkelt går att 

Stockholms  Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC) är 
en självständig enhet inom 

 Stockholms Handelskammare. 
Skiljeförfarande är ett  alternativ 

till domstols förfarande och 
används för att lösa tvister inom 

både det svenska och internatio-
nella näringslivet. 

9
Tvistlösning har blivit en viktig 
svensk tjänsteexportprodukt 

som genererar stimulanseffekter 
på cirka 9 miljarder kronor  

till Sverige varje år. 

175
SCC registrerade 175 nya mål 

under 2019.

1,639
Tvisternas värde beräknades 

till 1,639 miljarder euro.

88
Drygt hälften (88) av målen var 
internationella och involverade 

parter från 44 olika länder.

6
6 av målen var investeringsmål. 

8 avsåg ansökan om interimistisk 
skiljedomare.

Lise Alm
Affärsutvecklingschef 

SCC

Kristin 
 Campbell-Wilson
Bitr. Generalsekreterare 

SCC

Parterna i 
ett skiljemål 
tilldelas ett 
 virtuellt 
 datarum på 
SCC Platform. 

Via 
 data rummet 
 administreras 
målet och 
handlingar 
delas.

SCC I  KORTHET

Tillgång till och 
 användning av 
plattformen 
ingår i SCC:s 
 administrativa 
avgift, precis 
som lagring 
upp till en viss 
datamängd.

Efter avkunnad 
skiljedom arkiveras 
allt processmate-
rial under ett år 
på plattformen. 
Under den tiden är 
materialet tillgängligt 
för deltagarna via 
datarummet. 

Lagring av  handlingar 
och andra datafiler 
sker i krypterad form 
via en molntjänst på 
en serveranläggning 
med hög  säkerhet 
inom EU och med 
 back-up på separat 
plats.

Unik plattform
för tvistlösning

SÅ FUNKAR PL AT TFORMEN

1 2
3 4 5



247
Under 2019 under-
lättade Stockholms 

Handelskammare med 
hjälp av ATA-carnet 
för 247 företag att 

 temporärt  exportera till 
36 länder utanför EU.

30 202
Under året gav 

Stockholms 
 Handelskammare ut  
30 202  stycken intyg 

och 562 ATA-carneter 
till 888 kunder.

Enklare handel
med smart pass
Flera gånger i månaden använder teknikföretaget 
Flir Systems varupasset ATA-carnet.

– Det förenklar mycket för oss och gör det bland 
annat lättare att ta med produkter till mässor  
utanför EU, säger Annika Holmquist.

Hon är teamledare för 
order och skeppning vid 
Flir Systems svenska 
dotterbolag. Företaget 
är ledande när det gäller 
värmekameror och 

IR-teknik och har verksamhet runt om i 
världen. Huvudkontoret ligger i Portland i 
nordvästra USA.

På det svenska dotterbolaget i Täby ar-
betar cirka 500 personer med utveckling, 
tillverkning och distribution.

– Våra värmekameror används 
inom en mängd civila och militära 
områden, till exempel inom in-
dustrin för att upptäcka om något 
har eller är på väg att gå sönder 
eller av polis och räddningstjäns-
ter för att hitta försvunna perso-
ner, säger Annika Holmquist.

KAMERORNA KAN OCKSÅ använ-
das för att, som ett komplement till andra 
diagnosmetoder, upptäcka personer med 
förhöjd kroppstemperatur och på så sätt 
bidra till att minska spridningen av virus.

Annika Holmquist berättar att den 
svenska delen av Flir Systems använder sig 
av ATA-carnet åtminstone 20-30 gånger 
per år.

– Vi deltar årligen i 
utställningar och mässor 
runt om i världen där vi 
presenterar våra produkter 
och träffar kunder. Med hjälp 
av en ATA- carnet slipper vi hålla på med 
exportdeklarationer, betala tull och lämna 
depositioner. Det räcker att lämna in 
ATA-carneten i tullen och få den stämp-
lad. Det är ett enkelt och smidigt system. 
Dessutom kan vi ta med kamerorna som 

handbagage.
– När vi har varit i ett land för att 

presentera en kamera åker vi ofta 
– speciellt vid lanseringar – vidare 
till ett annat land. Att då kunna 
använda samma carnet är väldigt 

praktiskt.

ATA-CARNET ÄR ETT interna-
tionellt tullpass för varor och 
används vid tillfällig export av 

yrkesutrustning, mäss- och utställnings-
gods och varuprover utanför EU. Det gäller 
i över 85 länder och utfärdas i Sverige av 
Stockholms Handelskammare på reger-
ingens uppdrag.

– Utan en ATA-carnet kan tull- och 
gränsprocedurerna bli krångliga, doku-
ment behöva fyllas i på främmande språk 

och ibland en deposition betalas 
till den utländska tullmyndighe-
ten. Utrustningen kan riskera att 
fastna i tullen. Till det ska läggas 
att det i en del länder finns pro-
blem med mutor och korruption, 
säger Malin Hammarén som är 
chef för  internationell handel på 
Stockholms Handelskammare.

– Tar du med dig dina varor och 
produkter in i landet utan att deklarera 
dem, vilket en del gör av okunskap, riske-
rar du att gripas för smuggling. Allt detta 
slipper du med en ATA-carnet. 

Hur långt tid tar det att få ett sådant 
pass?

– Normalt tre dagar. Passet räcker för 
upp till tio resor inom ett år. Avgiften är 
lägre för den som är medlem i handels-
kammaren.

Malin Hammarén berättar att Stock-
holms Handelskammare under 2019 
breddat och utökat sin  internationella 

Annika Holmquist
Teamledare,
Flir Systems

Malin Hammarén
Chef för  

internationell handel 
Stockholms 

 Handelskammare

Flir Systems värmekameror sitter bland annat 
 monterade på många flygplatser, tågstationer 
och  gränsövergångar runt om i världen.

Länder
Topplistan för 
länder som företag 
från huvudstads-
regionen besökt 
med ATA- carneter 
utfärdade av 
 Stockholms 
Handelskammare 
under 2019:
•  Norge
•  USA
•  Schweiz
•  Sydafrika
•  Kanada

Företag
Exempel på 
 företag/institutio-
ner som använder 
sig av ATA- carnet 
utfärdade av 
 Stockholms 
 Handelskammare:
•  Atlas  Copco
•  Ericsson
•  Kungliga Operan

verksamhet. Avdelningen 
 ”Handelsdokument”  ersattes 
 under sommaren av en ny 
 avdelning för ”Internationell 

handel och affärstjänster”.
– Vårt uppdrag är att i ännu stör-

re utsträckning hjälpa företagen i 
huvudstadsregionen att komma ut 
på den internationella marknaden, 
bland annat genom att utveckla 

våra globala relationer och arbeta för att 
undanröja handelshinder. I många delar av 
världen är handelskamrarna viktiga dör-
röppnare för den som vill göra affärer.

UNDER ÅRET HJÄLPTE Stockholms Han-
delskammare till vid frisläppandet av det 
svenskägda tankfartyget Stena Impero 
som beslagtogs av Iran.

– Vi bidrog genom att signera och 
viseringsstämpla några viktiga  dokument, 
 vilket visar på handelskammarens 
 ställning i den delen av världen.

Det här är   
ATA-carnet

ATA-carnet är ett 
 internationellt tullpass för 

 varor som används vid  tillfällig 
export av yrkes utrustning, 
mäss- och utställningsgods 

och varuprover 
utanför EU.



2019
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En majoritet av de  svenska 
 storföretagen är kritiska 
till den handelspolitik som 
Donald Trump bedrivit under 
sina två år som president. Det 
visade en undersökning av 
Stockholms Handelskammare 
som diskuterades vid årets 
första seminarium.

DISTINGET
Hur Uppsala ska bli bäst i Sverige på att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter var 
temat för årets Disting som samlade 150 
 ledande beslutsfattare från länet.  Arkitekten 
Yoko Alender från Tallinn  berättade om hur 
Estland på kort tid blivit  ledande i världen 
på digitalisering.

punktsprogrammet och den nya 
regeringens betydelse för Stockholm 
diskuterades på ett  lunchseminarium 
i vår ljusgård.

73
Befolkningen i Stockholms kommun 
beräknas växa med 30 procent 
fram till 2030. Inom bara några år 
riskerar regionen att drabbas av 
elbrist om inget görs, konstaterades 
på ett  seminarium där elnätets roll 
för  klimatomställningen, företagens 
tillväxt och  Stockholms framtid 
 diskuterades.

av alla vakanta tjänster finns i Stockholm, 
visade vi i rapporten ”Kompetenskrisen hotar 
företagen!”. Störst är bristen inom IT och 
andra kunskapsintensiva näringar. Samtidigt 
har andelen arbetslösa i Stockholms län, som 
befinner sig i långtidsarbetslöshet, ökat från 
20-25 procent till närmare 40 procent under 
den senaste tioårsperioden.

VI BOOSTAR 
 NATIONALMUSEUM 
Vi delar ut Boosting the  Capital-priset 
till personer och initiativ som på olika 
sätt gör huvudstadsregionen roligare, 
mer innovativ, inkluderande och 
utåtriktad. I februari gick priset till 
 nyrenoverade Nationalmuseum.

40%Politiker har liten 
förståelse för hur det  
är att bo och leva i ett  

utsatt  område, anser en 
 majoritet av de tillfrågade i vår 
 under sökning om hur boende 
i utsatta områden ser på bland 

annat jobb, företagande 
och trygghet.

Carlo Ratti, professor vid 
Massachusetts Institiute of 
Technology (MIT)  presenterade 
i april 2019 etableringen 

av KTH-MIT-Senseable Lab 
i  Stockholm. På en after work 

 berättade Ratti om sin vision för den 
smarta, uppkopplade och  resurseffektiva 
staden. Till exempel om hur man med 
hjälp av digitalisering, big data och AI 
hittar nya lösningar kring trafikflöden, 
 vattenförsörjning, renare miljö och 
 bostäder. 

Vad krävs det för att lösa 
de  problem som den 
svårt  dysfunktionella 
 bostadsmarknaden 
brottas med?  Räcker de 
av  regeringen aviserade 
reformerna? Krävs ett 
bredare bostadspolitiskt 
helhetsgrepp? Det är 
frågor som  diskuterades 
på vårt seminarium med 
några av Sveriges ledande 
 bostadsdebattörer som 
deltagare.

Debatt 3 Redaktör: Arvid Åhlund, 08-573 650 51. E-post:debatt@di.se 
Skicka in ditt inlägg med e-post. Längd: 2 500–6 000 tecken, inklusive blanksteg. Bifoga högupplöst porträttfoto.
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BOSTADSBRIST. Stockholm har agerat motor för landets ekonomi under snart två årtionden, men nu ser tillväxten ut att bromsa in dramatiskt. År av fördjupade bostadsproblem är en av 
 orsakerna, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel. FOTO: MAJA SUSLIN

Varje år hindras tusen-
tals människor från att 
hitta boende i Sveriges 
storstadsregioner. När 
människor inte kan flytta 

till platser där de bäst kommer till  
sin rätt är det inte bara ett personligt 
problem. Också arbetsmarknaden, 
samhället och hela landet blir fatti-
gare. 

I Stockholm vittnar många före-
tag om att bostadsmarknaden kan 
utgöra ett oöverstigligt hinder när 
man ska rekrytera personal. Dess-
utom  för värras trångboddheten och 
integrationen försvåras när boende-
segregationen cementeras.

Bostadsmarknaden avhandlas  
i den överenskommelse som rege-
ringspartierna tillsammans med 
Centerpartiet och Liberalerna haft 
som grund för regeringsbildningen. 

Ett antal förslag går med små steg 
i rätt riktning. Exempelvis nämns 
fri hyressättning vid nybyggnation, 
avskaffad ränta på uppskovsbe-
loppet vid flytt och en omfattande 
skatte reform som ska ”bidra till  
att förbättra bostadsmarknadens 
funktionssätt”.

Det är lovvärt, men det akuta beho-
vet av genomgripande förändringar 
som sänker trösklarna, ökar rörlig-
heten och möjliggör för människor 

Bostadshaveriet kostar miljarder
att flytta till och bo i bostäder som 
passar dem, kvarstår. Dessutom finns 
ingen politik alls för den som helt 
saknar möjligheter att efterfråga  
en bostad. 

Politiska företrädare har tidigare 
kunnat samla sig kring svåra frågor. 
När det blev uppenbart för många 
från höger till vänster att ATP- 
systemet spelat ut sin roll,  samlades 
ansvarstagande politiker för att 
ta fram ett nytt hållbart pensions-
system. Det var inte konfliktfritt,  
men man tog ett gemensamt ansvar. 
Problematiken på svensk bostads-
marknad är av samma dignitet.

Det finns sedan flera år tillbaka 
en bred enighet om att den svenska 
bostadsmarknaden är dysfunktio-
nell.  Ändå har svenska politiker – 
oavsett partifärg – misslyckats med 
att driva igenom nödvändiga refor-
mer som kan göra bostadsmarkna-
den mer välfungerande.

Problemen syns tydligast i Sveri-
ges storstadsregioner. Trösklarna på 
den reguljära bostadsmarknaden är 
höga, också för personer med arbete 
och inkomst, och desperata bostads-
sökande utnyttjas på andra- och 
ibland tredjehandsmarknaden. 

Stockholms Handelskammare 
har låtit teknikkonsultbolaget WSP 
genomföra en oberoende studie av 

bostadsmarknadens funktionssätt 
och dess ekonomiska samt demogra-
fiska konsekvenser.

För Stockholm, Göteborg och 
Malmö/Lund visar analysen att 
arbetsmarknaden hämmats av 
 problemen på bostadsmarknaden. 
Den beräknade notan är samman-
taget drygt 50 miljarder kronor  
i ute bliven tillväxt per år för landets 
tre storstads regioner.

Stockholm går miste om 36 miljar-
der, Göteborg strax över åtta miljar-
der och Malmö tappar omkring sex 
miljarder kronor varje år. Bostads-
marknadens problem gör alltså att 
storstadsregionerna missar att till-
varata sin fulla tillväxtpotential. 

Särskilt Stockholm har agerat såväl 
motor som stötdämpare för  landets 

”I Stockholm står 
600 000 personer  
i hyreskön. Samtidigt 
bedömer Boverket  
att byggandet av 
bostäder kommer  
att minska drastiskt 
framöver.”

ekonomi under snart två  årtionden 
– men nu har tillväxtmotorn  börjat 
hacka. Baserat på SCB:s preli minära 
siffror för bruttoregionalprodukt 
(BRP) bromsar Stockholms län in 
dramatiskt. 

För år 2017 växte BRP med magra 
0,9 procent, betydligt lägre än regio-
nens snitt på närmare tre procent per 
år under de senaste tio åren.

Många år av fördjupade bostads-
problem är en bidragande orsak till 
den inbromsning vi nu ser. I Stock-
holms län står drygt 600 000 per-
soner i hyreskön enligt Bostads-
förmedlingen och enligt Stockholms 
student kårers centralorganisation 
finns endast 17 000 student bostäder 
att fördela på 90 000 studenter. 
Samtidigt bedömer Boverket att 
byggandet av bostäder kommer att 
minska drastiskt framöver. 

Dessa problem kommer inte att 
självläka. Slöseriet med samhälls-
resurser kommer att fortsätta och  
i värsta fall eskalera fram till dess att 
nödvändiga reformer genomförs och 
får effekt. 

ANDREAS HATZIGEORGIOU
vd, Stockholms Handelskammare
DANIELLA WALDFOGEL
näringspolitisk chef, Stockholms 
 Handelskammare

Trots bred enighet om att den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell 
 uteblir reformerna som kan göra verklig skillnad. Kostnaden för Sveriges stor-
städer är drygt 50 miljarder kronor i utebliven tillväxt varje år, skriver Andreas 
Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel på Stockholms Handelskammare.

Andreas 
 Hatzi georgiou. 

Daniella 
 Wald fogel. 

JANUARI

FEBRUARI 



av de tillfrågade är positiva till 
elsparkscyklar som ett framtida 
 färdmedel, visar en opinions-
undersökning som vi beställt. 
Mest positiva (57 procent) är 
yngre vuxna.

Det är viktigt med goda  flyg förbindelser för att 
Stockholm ska utvecklas.  Samtidigt  behöver flyget 
ställa om till  grönare  bränslen med lägre utsläpp. 
En väg att göra det är att succesivt öka  andelen 
 biodrivmedel, en fråga som diskuterades på 
vårt lunchseminarium med  branschens ledande 
 experter och företrädare.

Yomi Abiola,  journalist och 
social  entreprenör,  berättade 
på vårt  frukostmöte på den 
 Internationella  kvinnodagen 
om kvinnlig egenmakt.

41%

I mars varnar vi för 
att  reformeringen av 
 Arbetsförmedlingen 
kan gå fel.

MARS

APRIL

35 000

På ett frukost seminarium 
 berättade vi om hur  varupasset 
ATA-carnet  underlättar för den 
som  exempelvis ska ta med 
sig  varor till en mässa eller 
 demonstrera  produkter för 
 potentiella kunder utanför EU.

På vårens Arlandalunch 
träffades  beslutsfattare, 

 företagsledare, 
 entreprenörer och 

 politiker för ett samtal om 
 utveckling, influenser och 

Arlandas framtid.

LUNCHDEBATTER
Vi drog i gång valrörelsen inför 
Europaparlamentsvalet med 
en välbesökt lunchdebatt med 
bland andra några av partiernas 
toppkandidater som deltagare. 
Expressen live-sände debatten.

kronor i månaden behöver den 
tjäna som med dagens regler 
vill köpa en genomsnittlig 
 enrumslägenhet i  Stockholm. 
Endast 20 procent av 
 Stockholms 25–29-åringar har  
en sådan lön eller högre. 

4 Debatt Redaktör: Arvid Åhlund. E-post:debatt@di.se 
E-posta ditt inlägg. Längd: 2 500, 4 000 eller 6 000 tecken, inklusive blanksteg. Bifoga högupplöst porträtt.
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T åg har byggt Sverige och 
bidragit till att vi i dag 
tillhör några av världens 
mest konkurrenskraftiga 
och hållbara länder. Det 

har lagt grunden till att göra Stock-
holm till en global framgångsstad 
vad gäller företagande, forskning och 
innovation. Utan exempelvis 
stambanorna och tunnelbanan hade 
vi inte varit där vi är i dag.

Internationellt hårdnar konkur-
rensen och de intensifierade handels-
konflikterna pressar Sverige att göra 
mer för att förbättra de inhemska 
förutsättningarna för hållbar tillväxt 
och utveckling. 

Behovet av strategiskt smarta 
investeringar – inte minst vad gäller 
infrastruktur – är därför större än på 
mycket länge.

I en ny rapport som publiceras 
i dag presenterar Stockholms 
Handelskammare sin analys och 
slutsats gällande höghastighets-
banorna. Vi har granskat de miljö-
mässiga, regionala och ekonomiska 
konsekvenserna av förslaget och låtit 
utföra en helt unik beräkning av 
höghastighetsbanornas alternativ-
kostnad. 

På så vis kan vi för första gången 
presentera en konkret lista med 
alternativa investeringar som 
tillsammans motsvarar kostnaden 
för nya höghastighetsbanor i Sverige.

Vi har genom arbetets gång 
noggrant studerat flera erkända 
studier och underlag på området, 
involverat forskare och intervjuat 
såväl oberoende experter som andra 
aktörer i frågan. 

Vår övertygelse är och har hela 
tiden varit att tåg är ett bra, kapaci-
tetsstarkt och dessutom trivsamt 
transportmedel. 

Trots detta kan vi inte annat än 
säga nej till förslaget om nya hög-
hastighetsbanor. 

Det gör vi främst av följande skäl:
ºRisken för evig klimatskuld är för 
hög. Klimatutmaningen är en av vår 
tids största utmaningar. All diskus-
sion om framtiden måste förhålla sig 
till hur vi bäst ska ställa om mot ett 
hållbart samhälle.

Höghastighetsbanorna skulle 
troligen behöva hela 25–30 år för att 
bli klimatneutrala från de utsläpp 
som själva byggnationen medför. 

Det skulle kunna innebära att 
projektet, om det färdigställs enligt 
planen år 2045, når klimatneutralitet 
först kring år 2075.  Det förutsätter 

Tunnelbana till Danmark 
bättre än höghastighetståg

också bland annat att målet om en 
fossilfri fordonsflotta till år 2030 
inte nås. 

Mycket tyder på att det teknik-
språng vi befinner oss i har potential 
att påskynda omställningen mot 
grönare transporter i betydligt högre 
takt än vad en höghastighetsbana 
förmår göra. 

Svenska företag driver på denna 
gröna revolution. Scania och Volvo är 
exempel är exempel på företag med 
en ambitiös plan för elektrifiering. 

Nyligen fick vi se konkreta exempel 
på hur en ny svensk paradgren i 
industriellt företagande håller på att 
växa fram genom finansieringen av 
Northvolts megabatterifabrik. 

Även flyget kan och måste bli 
hållbart, och utvecklingen går snabbt 
framåt även här. 

Teknikskiftet innebär att tågets 
relativa klimatvinst minskar – och 
att höghastighetsbanorna riskerar att 
medföra en evig klimatskuld. 

För klimatet och miljöns skull bör 
banorna därmed inte byggas.
ºFördelarna är för små för att 
motivera kostnaden. Kostnaden att 
bygga höghastighetsbanorna är  
230 miljarder kronor. Trots den 
enorma prislappen inkluderar den 
inte de anslutningsspår, stationshus, 
bangårdar, nya tåg och annat som 
krävs för att banan ska kunna 
användas.

Tidsbesparingen är så marginell 
att den inte kan motivera kostnaden. 
Redan i dag genomförs investeringar 
för att korta restiderna. Om dessa 
beaktas blir tidsbesparingen med 
höghastighetståg som färdas i 320 
kilometer per timme och stannar på 
vägen endast 23 minuter mellan 
Stockholm och Göteborg, eller cirka 
14 procent.

Sverige som land karaktäriseras av 
stora arealer men en relativt liten 
befolkning. Det är en ofördelaktig 
kombination som avsevärt försvårar 
idén om fördelaktiga långväga 
höghastighetsbanor.

Götaland och Svealand, som enligt 
förslaget kommer att vara hemvist för 
de nya banorna, har en befolknings-
täthet på 53 invånare per kvadrat-
kilometer. År 2070 beräknas samma 
område ha ungefär 68 invånare per 
kvadratkilometer. 

Spanien, ett land med höghastig-
hetsbanor, har redan i dag en 
betydligt högre befolkningstäthet än 
vad Götaland och Svealand beräknas 
ha om 50 år. Trots det misslyckas de 

”Teknikskiftet innebär att tågets 
relativa klimatvinst minskar – och 
att höghastighetsbanorna riskerar 
att medföra en evig klimatskuld.”

spanska höghastighetstågen med att 
locka tillräckligt med passagerare. 

Vi bedömer risken som betydande 
att Sverige kommer att stå med fina 
men tomma eller halvtomma 
höghastighetståg – om banorna 
byggs.
ºDet finns bättre framtidssatsningar 
att göra. Vi gav det internationella 
konsultbolaget WSP i uppdrag att 
identifiera alternativa satsningar till 
höghastighetsbanorna. 

Det tog fram en större lista från 
vilken Stockholms Handelskammare 
sedan gjort urval.

Exempelvis går det att satsa 56 mil-
jarder på att bygga ut det befintliga 
stamnätet för att förbättra kapaci-
teten och öka punktligheten. 

För 29 miljarder kan vi bygga 
tunnelbana mellan Malmö och 
Köpenhamn. 

För 25 miljarder kan vi bygga 
dubbelspår mellan Gävle och 
Sundsvall. 

För 17 miljarder kan vi dessutom 
bygga dubbelspår mellan Göteborg 
och Oslo – samt för 64 miljarder kan 
vi på riktigt koppla samman vår egen 
huvudstad med Norges och kapa 
restiden med omkring hälften.

För 16 miljarder kan vi färdigställa 
Norrbotniabanan från Skellefteå till 
Luleå. 

Det är till och med möjligt att göra 
ytterligare framtidssatsningar 
bortom järnväg utan att komma upp 
i summan för höghastighetsbanorna. 
För omkring 20 miljarder kan vi 
bygga en östlig förbindelse så 
Stockholm får en komplett ringled 
med väg- och spårförbindelse. 

För tre miljarder kan vi subven-
tionera 150 000 laddstolpar i hela 
landet med 50 procent av sin inves-
teringskostnad. 

Tåg kan under rätt förutsättningar 
vara viktiga för att skapa tillväxt och 
bygga ihop regioner. Smarta sats-
ningar främjar tillväxt och utveckling, 
försäkrar att arbetspendlingen sker 
på ett hållbart sätt och ökar punktlig-
heten på svenska spår. Men då måste 
pengarna prioriteras rätt. Idén om 
höghastighetståg måste snart nå sin 
ändstation.

ANDREAS  
HATZIGEORGIOU 
vd Stockholms  
Handelskammare

Höghastighetståg skulle kosta Sverige för mycket och gynna klimatet för lite.  
Det slår Stockholms Handelskammare fast i en utvärdering som publiceras  
på onsdagen. Satsa hellre på laddstolpar, tunnelbana till Köpenhamn och  
en utbyggnad av stamnätet, skriver vd:n Andreas Hatzigeorgiou.

SLUTSTATION. Höghastighetsbanorna behöver 25–30 år för 
att bli klimatneutrala från de utsläpp som själva byggnationen 
medför. För klimatet och miljöns skull bör banorna därmed 
inte byggas, skriver Andreas Hatzigeorgiou. FOTO: JÖREN SVENDSEN

En höghastighetsjärnväg mellan 
 Stockholm, Göteborg och Malmö  innebär 
mycket höga kostnader, men relativt  
små  nyttor för näringsliv och klimat.  
Det  konstateras i en rapport från oss där 
i stället  alternativa  infrastrukturprojekt 
med större  värden  föreslås. Till exempel 
 utbyggnad av  befintliga stambanor, 
 satsning på  tågtrafiken mellan  Stockholm 
och Oslo samt färdigställande av 
 ringleden runt  huvudstaden.
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ÅRSMÖTET
På vårt välbesökta  årsmöte talade 
bland andra  utrikeshandelsminister 
Ann Linde (S), finansregionrådet 
 Irene Svenonius (M) och   
Mellby Gårds vd Johan  Andersson.

nya invånare per dag ökar Stockholms  invånarantal 
med. Det gör staden till den  snabbast växande 
 huvudstaden i Europa. Befolkningsökningen ställer 
stora krav på stadens  utveckling.  Under seminariet 
"Stockholm Who"  diskuterades bland annat vilka 
 egenskaper som gör  staden smart, hållbar,  relevant 
och  attraktiv. Och hur aktiverar vi dessa  kvaliteter i 
 arkitekturen och den byggda miljön? 

Amorteringskraven på  bostadslån 
har tagits fram på felaktiga  grunder. 
De har ökat de makro ekonomiska 
 riskerna vid  konjunkturnedgångar 
och  påverkat framför allt unga 
och  personer utan större eget 
kapital negativt. Det  konstaterar 
Lars E.O.  Svensson, professor i 
national ekonomi och tidigare vice 
 riksbankschef, i en analys som han 
gjorde på vårt uppdrag.

76%
av de tillfrågade i en 
opinions undersökning som 
vi beställt är positiva till att 
bygga ut  tunnelbanan till 
Täby. 64 procent är positiva 
till att bygga ut den till 
Lidingö och 70  procent till 
Tyresö.

Vi har under flera år varit mycket engagerade i Järva-
veckan och 2019 hade vi olika seminarier, bland annat ett 
där politiker, organisations- och näringslivsföreträdare 
diskuterade hur sport och nya boendeformer kan 
bryta segregationen. Medverkade gjorde bland annat 
 OS-guldmedaljören Carolina Klüft.

30 år 
gammal är Globen. Trots många spännande 
förslag har det i Stockholm inte byggts någon 
liknande  märkesbyggnad  sedan världens största 
sfäriska  byggnad invigdes. Varför det är så 
 diskuterades på vårt och NCC:s  gemensamma 
frukost seminarium. Vi var överens om hur 
viktiga sådana märkesbyggnader är för en stads 
 identitet, skönhet och tillväxt.

OS-UPPROPET!
Veckan före omröstningen om 
vem som skulle får arrangera 
vinter-OS och Paralympics 2026 
publicerade vi ett öppet brev, 
tillsammans med statsminister 
Stefan Löfven och en rad andra 
framstående profiler från politik 
och  näringsliv, med fokus på 
att Sverige kan hålla det  första 
hållbara OS-arrangemanget. 
Dessvärre  tilldelades inte Stock-
holm OS denna gång. 

Irene SvenoniusAnn Linde

Det blir allt vanligare med bakgrunds-
kontroller i samband med rekryteringar, 
visar vår undersökning om hur företagen 
kvalitetssäkrar sina  rekryteringsprocesser. 
Undersökningen, som diskuterades 
på vårt seminarium om  kvalitetssäkra 
 rekryteringar, visar också att det som 
 kandidaterna främst förvanskar är 
 erfarenheter, domar och tidigare lön.
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Under vår ”Stockholms-
lunch” i  Almedalen gav 
politiker och kultur- och 
 näringslivsföreträdare i korta 
inlägg sin syn på huvudstads-
regionen i dag och i morgon. 
Hur stakar vi ut en väg ur 
bostads krisen? Hur  attraherar 
vi talanger,  investeringar och 
 innovationer på en global 
marknad? Hur  stärker vi det 
ömsesidiga samspelet  mellan 
stad och land?

Vår nya 
 medlemstidning 
STHLM  Magazine 
vann under året 
 flera  prestigefyllda 
priser, både 
 nationellt och 
 internationellt.

Vid ett rundabordssamtal med  utbildningsminister 
Anna Ekström (S) på Handelskammaren i 
Uppsala   diskuterades förutsättningarna för life 
 science- branschens kompetensförsörjning på såväl 
kort som lång sikt.

Svenska hushåll och företag 
är pessimistiska om  framtiden 
samtidigt som  konjunkturen 
har försvagats, visade vår 
konjunktur barometer för 
Stockholms län (under andra 
kvartalet 2019).

Kvalificerad  arbetskraftsinvandring 
är avgörande för att många företag 
i  huvudstadsregionen ska klara 
sin kompetensförsörjning. Hur vi 
ska bli bäst i Europa på att både 
attrahera och behålla  internationell 
 kvalificerad arbetskraft  diskuterades 
på vårt  seminarium med  deltagare 
från politik,  näringsliv och 
 förvaltning.

19 LÄNDER
Under den traditionella SCI-dagen 
träffades nätverket Swedish  Chambers 
International (SCI) för årsmöte, 
workshops, externa föreläsningar 
och mingel. I SCI-nätverket, som vi 
ansvarar för, ingår de svenska handels-
kamrarna i utlandet och de regionala 
handelskamrarna i Sverige. Vid årets 
möte var 19 länder representerade.

ökade antalet gästnätter i Stockholms 
län med mellan år 2008 och 2018 – från 
9,4 till 14,6 miljoner per år. De utländska 
gästnätterna ökade under  samma period 
med 79 procent, från 3,1 miljoner till  
5,6 miljoner. Mest ökade antalet besökare 
från Indien, Kina och USA.

Bostadsbyggandet har minskat kraftigt, vilket sannolikt 
är ett  resultat av den våg av kreditrestriktioner som 
började med införandet av bolånetaket 2010 och som 
sedan följts upp av ytterligare åtstramningar för såväl 
banker som hushåll. Med utgångspunkt i en rapport 
från bygg bolaget Veidekke, där tio konkreta påståen-
den av Finans inspektionen och Riksbanken granskades, 
 arrangerades ett  seminarium med forskare och experter.

56%

Anna Ekström



SEPTEMBER

OKTOBER På Sthlm Global  Export 
 Summit 2019, ett 

 samarrangemang mellan 
Stockholms  Handelskammare, 

 organisationer och  myndigheter, 
samlades  representanter för 

små och medelstora företag för 
 inspiration, stöd och råd 
på sin resa ut i världen.

Som ett led i arbetet med att profilera Stockholm 
som en av världens mest dynamiska huvud städer 
inledde vi under hösten 2019 ett samarbete 
med Konserthuset och Kungliga  filharmonikerna. 
I samband med Handelskammarens julmöte 
framfördes musikstycken specialkomponerade 
av tonsättarna Daniel Nelson och Jesper Nordin. 
Den banbrytande musikteknologin Gestrument 
visades också upp på julmötet. Samarbetena visar 
hur kulturen kan bidra till att attrahera företag och 
talanger till regionen. 

FÖRST I VÄRLDEN
Stockholms Handelskammares 
 Skiljedomsinstituts (SCC) nya digitala 
plattform lanserades. Via den kan allt 
 material i ett mål kommuniceras, delas 
och arkiveras på ett effektivt och säkert 
sätt. SCC är det första globala skilje-
institut som erbjuder en sådan tjänst.

I en ny rapport kartlade Jonas 
Eliasson, professor vid Linköpings 
universitet, på vårt uppdrag 
hur resandet i Stockholm kan 
bli mer effektivt. Rapporten 
presenterades vid ett välbesökt 
 frukostseminarium med politiker 
och experter. 

Det kommunala utjämningssystemet 
fungerar dåligt och utjämnar inte  
i första hand skillnader i förutsättningar 
mellan stad och landsbygd utan snarare 
mellan och inom storstadsregionerna, 
visade vi i en uppmärksammad rapport. 
På ett välbesökt seminarium med 
ledande  politiker och opinionsbildare 
 diskuterades rapporten.

TULLDAGEN
På tulldagen  
– Sveriges största 
mötesplats och årets 
stora  arrangemang 
för alla som arbetar 
med  tullfrågor och 
internationell handel 
– samlades flera 
hundra deltagare  
för att förkovra sig.

I en rapport visade vi 
vilka åtgärder som krävs 
för att Uppsala även  
i framtiden ska kunna 
vara ett ledande life 
science-kluster.

invånare beräknas Stockholmsregionens befolkning öka 
med under de kommande åtta åren, vilket ställer stora 
krav på trafiksystemet. På en hearing om framtidens 
resande diskuterade politiker och näringslivsföreträdare 
nya tunnelbanelinjer, andra spårförbindelser, vägar, 
 förarlösa fordon och andra viktiga inslag i  morgondagens 
kollektivtrafik.

300 000



NOVEMBER 

DECEMBER

Tillsammans med Digital@ldag genomförde 
vi ett lunchseminarium om hur digitalisering, 
 artificiell intelligens och big data ytterligare 
kommer att förändra vårt sätt att arbeta och 
organisera oss. På seminariet deltog forskare 
och näringslivsföreträdare som bland annat 
diskuterade uppkopplade toalettpappersrullar, 
hur många av dagens arbetsuppgifter som kan 
komma att automatiseras och varför vi alla bör 
ha en egen studieplan. 

I så många tidningsartiklar omnämndes  
Stockholms Handelskammare under 2019.
I dessa medier har vi synts mest:

2 500
Enligt en ny analys som vi lät göra väntas 
 antalet personer i Stockholms län som är 
över 80 år att öka med omkring 60  procent 
fram till 2027. Det är en demografisk 
 utveckling som innebär stora utmaningar 
och som kräver en öppenhet för tekniska 
lösningar och innovationer. Målet är att få 
mer välfärd per investerad krona.

16 Nyheter Dagens industri
Fredag 6 december 2019

FLER ÄN 30 000+ HAR NU  

FÅTT HJÄLP MED:

datorstrul   /   byta iphone   /   bättre räckvidd på wifi
bättre uppkoppling   /   smarta hem   /   mycket mer…

Välkommen till TechBuddy. Din personliga teknikhjälp. Techbuddy.se  /  010-17 77 307
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VÅRA KUNDER GER OSS 4.8/5

Antalet 80-plussare väntas öka lavinartat 
kommande år, vilket sätter hård press på 
kommuners omsorgsbudgetar. I vissa av 
kommunerna ökar den äldsta befolk-
ningen med över 100 procent.  Vi har listat 
i vilka kommuner som äldreboomen slår 
hårdast – och hur mycket kostnaderna 
beräknas öka.

På uppdrag av Stockholms 
Handelskammare har natio-
nalekonomen Peter Stein 
utfört demografiska progno-
ser för samtliga kommuner i 
Stockholms län samt för ett 
drygt tiotal kommuner i lan-
det med över 100 000 invå-
nare. Kommande tio år vän-
tas antalet äldre över 80 år 
växa från dagens nivå på cirka 
en halv miljon till närmare 
740 000 personer, en ökning 
med 44 procent.

Det är långt över tillväx-

ten i andra åldersgrupper. 
Under samma period växer 
Sveriges befolkning till  
11 miljoner invånare, plus 8,7 
procent.

I flera Stockholmskommuner, 
som Värmdö, Österåker och 
Vaxholm, fördubblas antalet 
80-plussare fram till 2027.

”Vi behöver mer vård och 
omsorg för mindre pengar, 
eftersom demografin ser ut så 
att färre personer ska försörja 
allt fler”, säger Daniella 

Waldvogel, näringspolitisk 
chef på Stockholms Handels-
kammare.

”Det behövs fler äldre-
boenden, kostnaderna för 
hemtjänst ökar och dessutom 
så måste man hantera fler 
äldre med vårdkrävande sjuk-
domstillstånd.”

Rapporten har granskat hur 
kostnaderna för hemtjänst 
och särskilt boende väntas 
öka, då dessa områden är 
starkt förknippade med äldre. 
I Stockholmsregionen bor  
i dag närmare 12 000 80-plus-
sare i särskilt boende, som  
är samlingsnamnet för 
bistånds bedömt äldreboende. 
År 2027 kommer behovet att 
uppgå till 18 000 platser i sär-
skilt boende.

För Stockholms läns del 
ökar kostnaderna med  
7,5 miljarder kronor, en ökning 

med närmare 60 procent. 
Samtidigt ökar kostnaderna 
för hemtjänst i länet med när-
mare 3 miljarder kronor.
Hur ska kommunerna möta 
utmaningen?

”Det behövs effektivare 
vård och omsorg. Man bör 
lära av de bästa kommu-
nerna”, säger Daniella 
Waldvogel.

”Dessutom står vi inför en 
teknikrevolution som ger 
enorma möjligheter, men det 
är inget som är enkelt. Det 
kräver nya arbetssätt och nya 
regleringar.”

Landets större kommuner 
står också inför stora utma-
ningarna. Kostnaderna vän-
tas öka med drygt 9 miljar-
der kronor på tio år när ande-
len 80-plussare stiger med 
mellan 16 och drygt 50 pro-
cent. Malmö står för den läg-

sta förväntade ökningen.
Daniella Waldvogel pekar 

på fler jobb som en viktig lös-
ning för hela landet. 

”Vi behöver tillväxtfräm-
jande politik så att fler i yrkes-
verksam ålder kan komma ut 
i arbetslivet så att finansie-
ringen av välfärden för-
stärks.”

En flaskhals i Stockholm är 
bostadsbristen.

”Den är starkt förknippad 
med arbetsmarknaden, fyra 
av tio vakanser finns i Stock-
holms län men kan inte fyllas 
då bostadsbristen är akut”, 
säger hon.

”Matchningen på arbets-
marknaden måste också för-
bättras.”

HANS BOLANDER
hans.bolander@di.se

08-573 651 19
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Så mycket dyrare blir omvårdnaden
■■ I landets storkommuner

 BEFOLKNINGS-  KOSTNADS- 

 ÖKNING* ÖKNING**  

 PROCENT MKR

Eskilstuna 41 473
Gävle 45 505
Göteborg 33 1966
Halmstad 38 489
Helsingborg 33 Ingen uppgift

Jönköping 32 525
Linköping 35 529
Lund 55 607
Malmö 16 707
Norrköping 39 619
Umeå 49 603
Uppsala 54 969
Västerås 39 598
Örebro 49 733

Äldreboom blir dyr 
för stora kommuner 

 07.00 Di Morgonkoll 
Full koll på nattens och mor-
gonens nyheter. Så utveck-
lades marknaderna medan 
du sov och det här händer 
i dag.

 08.45 Börsmorgon 
Magasin med dagens vikti-
gaste börshändelser. Följ 
börsöppningen live med 
inbjudna gäster och tidning-
ens experter.
 09.30 Quest Means  
 Business 
Affärsmagasin från Di TV:s 
partnerkanal CNN. Richard 
Quest sammanfattar börs-
dagen och fördjupar nyhets-
flödet.
 10.30 Världens Affärer 
Utblick på den globala 
nyhets arenan med de vikti-
gaste nyheterna som styr de 
internationella markna-
derna.
 10.40 Börsmorgon  (R)
 11.30 Börsrådet 
Två förvaltare ger sina bästa 
köp- och säljtips och förpas-
sar en av sin kollegas råd till 
papperskorgen.
 12.00 Di Nyheter 
Senaste nytt inom börs, 
finans och politik med mark-
nadsuppdatering halvvägs 
till öppningen i USA.
 12.30 Världens Affärer  (R)
 13.30 Världens Affärer 
 14.30 Ekonomistudion 
Ekonomi och politik och allt 
däremellan. Dagens stora 
händelser analyseras varvas 
med inslag på makroområ-
det.
 15.20 Closing Bell 
Dagens börshandel sam-
manfattas med gäster. Vad 
har satt tonen i dagens han-
del, hur öppnar USA och vad 
väntar framåt?

 15.40 Världens Affärer  (R) 
 16.00 Di Nyheters 

tv
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Annons:

TYNGRE POST. Men en växande äldre befolkning de kommande 
tio åren väntas kostnaderna öka kraftigt.  FOTO: FREDRIK SANDBERG

■■ I Stockholms län
 BEFOLKNINGS-  KOSTNADS- 

 ÖKNING* ÖKNING**  

 PROCENT MKR

Botkyrka 61 229
Danderyd 33 153
Ekerö 89 162
Haninge 91 370
Huddinge 61 466
Järfälla 50 247
Lidingö 43 236
Nacka 72 504
Norrtälje 74 474
Nynäshamn 78 108
Salem 93 97
Sigtuna 56 180
Sollentuna 55 195
Solna 39 308

Stockholm 45 4449
Sundbyberg 62 273
Södertälje 50 376
Tyresö 68 177
Täby 66 311
Upplands Väsby 80 160
Upplands Bro 112 139
Vallentuna 72 124
Vaxholm 115 83
Värmdö 113 275
Österåker 109 278

Stockholms län 58 10 380

*Ökning av personer 80 år eller äldre, 2018–2027
** Siffrorna avser kostnadsökningar för hemtjänst och särskilt boende.

Källa: Stockholms Handelskammare

 BEFOLKNINGS- KOSTNADS- 

 ÖKNING* ÖKNING**  

 PROCENT MKR

Stockholm-Uppsala kan 
 utvecklas till Europas bästa 
huvudstadsregion år 2035. 
Men ska vi kunna lyfta 
 pokalen om 15 år krävs det 
att vi redan nu styr åt rätt 
håll. Under året tog vi fram 
vår Framtidsagenda som visar 
hur det ska gå till, uppdelat 
på tio områden: attraktivitet, 
arbetsmarknad, bostads-
marknad, infrastruktur och 
resande, välfärd, en global 
hubb, sammanhållning, 
trygghet och säkerhet, 
 hållbarhet och digitalisering.

FÖRETAGANDE, 
 FÖRÄNDRING OCH 
FRAMTID
Temat för vårt traditionella 
 julmöte, som hölls på Waterfront, 
var  ”Företagande, Förändring 
och  Framtid”. Kvällen innebar ett 
 startskott för vår nya framtids-
agenda. Huvudtalare var  Liberalernas 
partiledare Nyamko Sabuni och 
Scanias koncernchef Henrik 
 Henriksson. Under kvällen framförde 
Kungliga  Filharmonikerna ett special-
skrivet verk på temat ”framtidens 
 huvudstadsregion”.

kronor var värdet på den 
svenska exporten till 
 Storbritannien under 2018. 
På ett välbesökt  seminarium 
diskuterades hur utgången 
av det brittiska valet kan 
tänkas påverka Brexit och 
svenska företag.

14
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MILJARD
ER

Stockholms 
 Handelskammares 
stadsmiljöpris 
delades i år mellan 
Folke Bernadottes 
bro på Djurgården 
och den nya bron 
mellan Rinkeby och 
Stora Ursvik.

Dagens Industri, 54 artiklar

Dagens Nyheter, 45 artiklar

Svenska Dagbladet, 42 artiklar

Lokaltidningen Mitt i, 30 artiklar

SVT, 16 inslag

Nyamko Sabuni

Henrik Henriksson



Följ med på resan mot  
Europas bästa huvudstad

VÄLKOMMEN TILL 
STOCKHOLMS  HANDELSKAMMARE

Bli en del 
av vårt nätverk 

– bli medlem på 
chamber.se 

POSTTIDNING A

AVSÄNDARE
Stockholms Handelskammare
Box 16050
103 21 Stockholm

S T O C K H O L M S  H A N D E L S K A M M A R E

B E S Ö K  O S S  P Å 
V Å R A  D I G I T A L A  K A N A L E R

Facebook
@stockholmshandelskammare

Twitter
@SthlmChamber

Webb
chamber.se

Instagram
@chamber.se 

YouTube
Stockholms Handelskammare

LinkedIn
Stockholms Handelskammare

Klostergatan 13 • Uppsala  
018-50 29 50

uppsala@chamber.se

Brunnsgatan 2 • Stockholm 
08-555 100 00

info@chamber.se
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