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Vi har bytt utseende och grafisk profil – men vi fortsätter
att få saker att hända.

Precis som vi gjort ända sedan vi grundades 1902.

Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivs-
organisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag.  
Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att  
främja en välmående huvudstadsregion.

Handelskammarens kansli består av en unik bredd av jurister, 
statsvetare, marknadsförare, företagsekonomer, beteende- 
vetare, nationalekonomer, projektledare, affärsutvecklare och 
experter inom internationell handel. Medelåldern är 40 år och  
mer än hälften av oss som jobbar här är kvinnor. Mångfalden  
ser vi som en av våra främsta styrkor.

Vår vision: att bli Europas bästa huvudstadsregion.
För oss är det en plats där symbiosen mellan stad, näringsliv 

och människa är stark, en hållbar stad där innovationsklimatet  
är gynnsamt, näringslivet framstående och där invånarna vill bo 
och aktivt väljer att stanna. Det är en plats med både kreativitet 
och välstånd. En plats där företag och människor kan växa.

Nyskapande sedan 1902

Vi gör skillnad
Vi är en organisation med hög kapacitet och arbetsglädje. Våra 
verktyg är många och vi agerar alltid med största engagemang. 
Vårt fokus är att göra skillnad på riktigt. Från tanke till handling.

Vi är oberoende
Vi har sedan vi grundades 1902 varit oberoende. Det har gett 
oss en distinkt roll och unika möjligheter. Att vara oberoende är 
en viktig del av vårt arv. Oberoendet är också avgörande för vår 
framtida relevans.

Vi är öppna
Vi främjar symbiosen mellan stad, näringsliv och människa.  
För att lyckas med det krävs ett öppet sinne. Vi lyssnar och  
tar in de utmaningar och möjligheter som näringslivet står  
inför. Med ett öppet  sinne förbättrar vi vår omvärld.

I historiens backspegel kommer 2020 att framstå som ett smärt-
samt år. Under de två första månaderna rullade det mesta på 
som vanligt i världen och vi på Stockholms Handelskammare 

hade aktivitetskalendern fullbokad. Vi genomförde seminarier  
i vår ljusgård i centrala Stockholm med flera hundra personer  
i publiken, och i Uppsala genomförde vi Distinget som vanligt  
första tisdagen i februari, så som det har varit ända sedan 1968.

Men i mars slog pandemin till. Täta, urbana miljöer runt om i värl-
den drabbades extra hårt och vårt Stockholm-Uppsala var inget 
undantag. När samhället stängde ner blev effekterna på närings- 
livet direkta och brutala. Stockholms Handelskammare ställde 
också snabbt om – och vred upp tempot. Vi blev omgående över-
tygade om behovet av att göra skillnad, men vi insåg också att det 
måste ske på nya och kreativa sätt. Vår fysiska mötesplats sattes 
på tillfällig paus. Men vi lanserade snabbt nya digitala format som 
till exempel Sthlm Sessions där vi för samtal med intressanta 
personer från näringsliv och politik kring aktuella ämnen – livesänt 
på LinkedIn. Allt i syfte att fortsätta vara en länk mellan näringsliv, 
politik, akademi och civilsamhälle.

Pandemin blottade på ett tydligt sätt de långsiktiga utmaning-
arna i det svenska samhället. Redan under våren 2020 sjösatte 
vi Omstartskommissionen och i slutet av sommaren kunde vi, 
tillsammans med elva av landets främsta experter, presentera en 
omfattande uppsättning reformförslag – idéer för ett starkare och 
mer hållbart Sverige.

Omstarten av samhället dröjde längre än vi då hoppades på, och 
när detta skrivs är vi ännu inte riktigt där, men ljuset i tunneln blir 
allt starkare för varje dag som går och nu står vi på tröskeln till ett 
nytt glatt 20-tal. Men för att nå dit måste alla goda krafter gå i takt 
och gemensamt skapa framtidens attraktiva, klimatsmarta och 
innovativa stad.

För det är bara genom modigt ledarskap och kraftfullt partner-
skap som vi kan förverkliga vår vision om att bli Europas bästa 
huvudstad.

Andreas Hatzigeorgiou
vd, Stockholms Handelskammare

Stockholm 
har framtiden 
framför sig
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»Det är bara genom modigt 
ledarskap och kraftfullt partnerskap
som vi kan förverkliga vår vision om
att bli Europas bästa huvudstad«
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Året som gick
Januari

Att vända trenden
Det negativa inrikesflytt
nettot från Stockholms län 
 förstärktes. Vår närings
politiska chef Daniella 
 Waldfogel och senior
ekonom Stefan Westerberg 
skrev i Dagens Samhälle att 
amorterings kraven och övriga 
 kreditrestriktioner behöver 
ses över för att trenden ska 
kunna vändas.

Distinget
Sveriges fjärde största stad – i Sveriges 
största landsbygdskommun. Vilken är 
Uppsalas roll i vår vision att bli Europas 
bästa  huvudstadsregion 2035? Det hörde 
till frågorna som 150  ledande beslutsfattare 
från länet lyssnade till och  diskuterade på 
årets Disting, traditionsenligt den första 
tisdagen i februari.

Stockholmsmässan 
blev fältsjukhus
I samarbete med Försvars
makten påbörjade vi och 
Stockholms stad arbetet med 
att bygga ett externt sjukhus 
i Stockholmsmässans lokaler 
i Älvsjö. Den 9 april stod ett 
sjukhus med 600 vårdplatser 
redo, varav 30 intensivvårds
platser, för patienter som har 
drabbats av covid19. I juni 
avvecklades fältsjukhuset.

4
februari

22
mars

20
februari

27
mars

28
april

Mars

Lunchseminarium 
På ett lunchseminarium diskuterade 
och analyserade vi regeringens 
och januari överenskommelsens 
första år – och vilken inverkan 
överenskommelsen haft på 
 Stockholmsregionen. Medverkade 
gjorde några av Sveriges mest 
politikkunniga röster, bland annat 
Stefan Stern, Mikael Odenberg, 
Gudrun Schyman och Lars  
Leijonborg.

21
januari

Februari

Sthlm Sessions – 15 000 tittare!
Vanligtvis äger nästan 200 event och seminarier med omkring 
10 000 deltagare rum hos oss. Det var förstås inte möjligt 
när pandemin blev ett faktum. För att bibehålla mötesplatsen 
lanserade vi Sthlm Session – en livesänd talkshow där vår vd 
Andreas Hatzigeorgiou träffar intressanta och aktuella besluts
fattare från näringsliv och politik för spännande möten och 
samtal om allt från ledarskap till stora samhällsfrågor. Under 
2020 genomförde vi 15 sändningar via LinkedIn. Antalet tittare 
under året var drygt 15 000 personer!

April

Maj

Besöksnäringen hårt 
drabbad av pandemin
Få branscher har drabbats så 
hårt av coronapandemin som 
besöksnäringen. I ett webbsänt 
lunchseminarium diskuterade vi 
konsekvenserna av att restau
ranger och hotell ekade tomma 
samtidigt som den verkliga turist
säsongen stod för dörren. Vi 
ställde också frågor om hur långt 
regeringens åtgärdspaket räckte 
samt vad som mer krävdes för 
att besöksnäringen skulle kunna 
resa sig igen.

Två nya ledamöter
Vårt årsmöte sammanfattade 
ett framgångsrikt år med flera 
betydande framgångar. Utifrån 
visionen om Europas bästa 
huvudstadsregion fortsätter vi 
att stärka vår roll som den själv
klara mötesplatsen för ledare 
inom näringsliv och politik. Vid 
årsmötet valdes Urban Eden
ström om som ordförande. Två 
nya ledamöter och åtta nya 
fullmäktigeledamöter valdes 
också in. Jan Dernestam, vd 
och partner för Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB och 
Cecilia Sjöstedt, vd för Cytiva 
Sweden AB, valdes till nya leda
möter i styrelsen. 

29
maj

Foto Stockholm
s Handelskam

m
are

Foto Stockholms Handelskammare 

Foto Shutterstock

Andreas Hatzigeorgiou och Allison Kirkby, vd Telia Company

Foto Stockholmsmässan

Jan Dernestam Cecilia Sjöstedt
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Digitalt och tvärvetenskapligt
Vi höll ett tvärvetenskapligt och webbsänt 
lunchseminarium där bland annat ledande 
vaccinforskaren Matti Sällberg, Nordeas 
chefekonom Annika Winsth, ekonomi
professor John Hassler och Jan Albert, 
professor i mikrobiologi, diskuterade hur 
vårt samhälle och vår ekonomi ska starta 
om efter pandemin.

Krafttag mot kriminaliteten sökes
I ett debattinlägg i Dagens Industri efterlyste vi 
ledarskap och kraftfulla reformer för att stoppa 
kriminaliteten med gäng och släktbaserade 
nätverk eftersom entreprenörskap, sysselsätt
ning och varaktig tillväxt förutsätter trygga och 
säkra företagare. Den nya kriminaliteten, med 
otrygga människor som följd, riskerar att sätta 
käppar i hjulen för en stark och hållbar omstart 
av Sverige efter coronakrisen.

Satsa på Arlanda!
I en ny rapport skrev vi att det  
finns stora samhällsnyttor i att  
flytta Brommas flygtrafik till  
Arlanda. Rapporten menar att  
marken i stället bör bebyggas  
med bostäder och kontor. En  
förutsättning för att det ska kunna 
ske är att en omfattande och grön 
utbyggnad av Arlanda först ge
nomförs, till exempel genom en 
satsning på elflyg samt ett ökat 
kollektivtrafikresande till och  
från flygplatsen.

Elbrist kortsluter
Stockholmsregionen kommer inom 
en snar framtid att lida av en bety
dande elbrist. Den kommer att  
orsaka mycket stora regionala – och  
i förlängningen nationella – kostna
der i form av förlorade arbetstillfällen, 
bostäder som inte kan byggas, ute
bliven tillväxt och en bromsad grön 
omställning. Till grund för rapporten 
låg ett framtidsscenario som den 
tekniska konsultfirman WSP skrev  
på vårt uppdrag.

2,6 miljoner laddbara bilar  
år 2030
I rapporten Elbilar på frammarsch visade vi 
att utsläppen från personbilar kan minskas 
med 57 procent – om det sker en kraftig 
utbyggnad av laddinfrastruktur. År 2030  
beräknar vi att omkring 50 procent av alla 
bilar som rullar på svenska vägar kommer  
att vara laddbara.

Upprop till regeringen 
På vårt initiativ vädjade framstående aktörer från näringsliv, kultur och 
idrott i ett brev till regeringen om stödåtgärder. Med initiativet ville vi  
få större politisk förståelse och bättre samordning mellan restriktioner  
och stödåtgärder – och meddela vilket stöd som verksamheter kan  
räkna med samtidigt som nya restriktioner utökas eller befintliga skärps.  
En av undertecknarna till brevet var Petter Stordalen, ägare av Nordic 
Choice Hotels, som i en kommentar till Aftonbladet beskrev hur spar 
kapitalet och intäkterna för många företag sinat under pandemin och 
försatt dem i en ohållbar situation.

Ljus i tunneln
Som en del i Nobelveckans program och som en 
hyllning av årets Nobelpristagare ägde ljusshowen 
Nobel Week Lights Stockholm rum 5–13 decem
ber. Kända offentliga platser som Stockholms 
stadshus, Konserthuset, Dramaten, Stockholms 
stadsmuseum och Nobel Prize Museum belystes 
med konstnärliga ljusinstallationer. Nobel Week 
Lights Stockholm 2020 stöttades av Stockholms 
Handelskammare.

Hej då Stockholmsmässan!
Vi sålde vår andel (49,6 %) i Stockholmsmässan i Älvsjö till Stock
holms stad. Stockholms stad blir därmed ensam ägare till Stock
holmsmässan i Älvsjö. Efter 50 år av gott samarbete kring mässan 
gjorde vi, efter en gedigen analys, bedömningen att det var rätt 
läge att renodla vår verksamhet.

Juni

September

Oktober
Vi vann VM-guld!
Vår medlemstidning STHLM 
Magazine vann guld i con
tentVM, Content Marketing 
Awards i USA 2020, i katego
rin Best Publication Design.

December

20
november

9
november

22
oktober 16

december

5
december

9
september

25
juni

7
oktober

November
Vision 2070 / Foto Sw

edavia

Foto Per Kristiansen

Restriktioner och stödåtgärder måste gå i takt 
Regeringen meddelade nyligen ytterligare en skärpning av de restriktioner som används för att möta 
pandemin och minska smittspridningen – denna gång i form av förbud mot allmänna 
sammankomster med fler än åtta deltagare. 

Som företrädare för näringsliv, idrott och kultur har vi stor förståelse för att även tuffa och 
långtgående insatser vidtas för att bromsa pandemins framfart och minska trycket på sjukvården. 

Det är helt nödvändigt för att kunna rädda så många liv som möjligt. 

Samtidigt vill vi uppmana regeringen att inte förlora det långa perspektivet i krishanteringen. Vid 
varje tillfälle som restriktionerna skärps så skapas en enorm osäkerhet som på ett markant sätt 
förändrar förutsättningarna för de företag som utgör den grundläggande infrastrukturen för att en 
ekonomisk återhämtning bortom pandemin ska kunna bli effektiv. 

Därför är det helt avgörande att restriktioner och stödåtgärder går i takt med varandra. När 
regeringen meddelar nya eller utökade restriktioner så måste man i samma sekund ta ansvar för och 
meddela vilken hjälp de drabbade företagen kan räkna med. 

När så inte sker skickar regeringen en olycklig signal om att det är enskilda företagare eller näringar 
som ska bära den ekonomiska bördan av beslut som man själv inte äger inflytande över. 

Politisk senfärdighet och otydlighet, i kombination med regelkrångel och långa handläggningstider 
hos de myndigheter som hanterar stöden, förslösar värdefull tid för hela näringar som kämpar för sin 
överlevnad. 

I värsta fall kan det leda till onödiga konkurser och en sämre efterlevnad av de restriktioner som 
syftar till att stoppa viruset. 

Petter A Stordalen, ägare, Nordic Choice Hotels 

Anna Cappelen, styrelseordförande, Hotel Diplomat 

Magnus Widell, vd, Gröna Lund 

Mattias Behrer, vd, Live Nation Sverige 

Kristjan Ra. Kristjansson, vd och exekutiv producent, Göta Lejon 

Tova Nyqvist, vd, Scalateatern 

Vicky von der Lancken, vd, Vicky Nöjesproduktion 

Jason Cole, vd, Filmstaden 

Peter Fornstam, vd, Svenska Bio 

Kajsa Medin Hansen, vd, Junibacken 

Vimal Kovac, vd, Stureplansgruppen 

Roy Fares, vd, MR Cake 

Ann-Charlotte Voltaire, ägare, Sally Voltaire & Systrar 

Mats Enquist, generalsekreterare, Svensk Elitfotboll 
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En soldriven sensor placerad på busslinje 72 för att mäta 
luftföroreningar. En analys som bygger på avancerade data 
som visar hur stadens rum används, i syfte att skapa en 

bild av den urbana segregationen. Detta är två konkreta projekt 
som under 2020 drogs i gång på Senseable Stockholm Lab, ett 
samarbete mellan Stockholms stad, KTH och MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) som just nu rankas som världens främsta 
universitet.

– Syftet är att genom forskning och ny teknik samla in värdefull 
kunskap som ska användas för att utveckla staden och göra den 
ännu mer hållbar och attraktiv. Det handlar om att med digitalise
ringens hjälp skapa en bättre urban miljö, både för stockholmare 
och för företag som verkar här, säger Daniella Waldfogel, närings
politisk chef på Handelskammaren och med i Senseable Stock
holm Labs styrgrupp.

Hon understryker att det är forskarna som driver arbetet, men att 
Handelskammaren sitter med i styrgruppen där forskningsprojek
ten diskuteras. Vi är också en av finansiärerna som ser till att nya 
projekt rullas i gång de kommande åren. Dessutom: själva initiati
vet till samarbetet kan spåras flera år tillbaka i tiden.

– Vår strävan att få ett internationellt toppuniversitet att etablera 
sig i regionen var ett av de första stegen till att skapa kontakt 
mellan KTH och MIT, säger Daniella Waldfogel.

Vilka konkreta resultat som kommer ur forskningsprojekten är 
förstås svårt att sia om, men förhoppningen är att nya idéer ska 
ge bättre underlag för planering av till exempel infrastruktur och 
stadsbyggnad.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef

Foto Elias Sado

Varför valde ni att bli med-
lemmar 2020?

– Vi är ett börsnoterat bolag 
inom medicinteknik, med hu
vudkontor i Stockholm. Det är 
därför helt självklart för oss att 
engagera oss i och vara med 
och påverka utvecklingen 
av näringslivet i Stockholm. 
Stockholms Handelskammare 
ger oss en bas och en möjlig
het att kunna nätverka med 
andra företag men också med 
samhället i stort. 

 
Vad har ni för förhoppningar 
på medlemskapet?

– Vi hoppas kunna vara 
med att driva frågor som 
utvecklar näringslivet tillsam
mans med samhället i stort 
för att förbättra det generella 
företagsklimatet i Stockholm 

och Sverige. Vi verkar i en 
bransch där kunderna till 
största delen kommer från 
offentligt finansierad sjukvård 
eller forskning och just att 
bygga nätverken mellan sam
hällets olika aktörer är viktigt. 
Dessutom hoppas vi kunna 
vara med och samverka och 
utveckla i stället för att öka 
polariseringen i samhället.

 
Vad bedriver ni för verk- 
samhet?

– Vi äger, förvärvar och 
utvecklar marknadsledande 
bolag inom nischade seg
ment, vars erbjudande vänder 
sig till aktörer inom främst 
hälso och sjukvårdssektorn 
– från forskning till vård. 
I Stockholmsområdet har  
vi cirka 100 medarbetare.  

Kristina Willgård
CEO & President 
Addlife AB

Varför valde ni att bli med-
lemmar 2020?

– Vi tror på samverkan 
mellan stad och näringsliv. 
Att medverka i ett forum där 
dessa aktörer kan mötas var 
en av anledningarna till att  
vi valde att bli medlemmar  
i Stockholms/Uppsala Handels 
kammare.

Vad har ni för förhoppningar 
på medlemskapet?

– Vi hoppas att medlem 
skapet ska leda till bra dialo
ger och diskussioner mellan 
både staden/städerna och 
näringslivet och att vi kan 
finna spännande samarbeten 
tack vare nätverket som ges 
genom Stockholms Handels
kammare. 

Vad bedriver ni för verksam-
het?

– Volvo Car Mobility erbjuder 
M, en smart mobilitetstjänst 
som ger privatpersoner och 
företag i storstäder snabb 
och smidig tillgång till bil, utan 
att behöva äga en. Genom 
att nyttja kraften i delnings
ekonomin bidrar M till en mer 
hållbar stadsmiljö där fler 
människor kör färre bilar, och 
kan röra sig fritt, meningsfullt 
och hållbart. Vi är ett helägt, 
fristående dotterbolag till 
Volvo Car Group med 150 
anställda, varav utvecklings
bolaget ligger i Stockholm.  

Steinar Danielsen  
Sustainability Lead  
Volvo Car Mobility

Nya  
medlemmar 
2020
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Unikt lab mellan  
universiteten KTH 
och MIT
Med stockholmarna som studieobjekt ska  
bilden av hur framtidens stad bör utformas  
klarna. Allt startade med en vision om att få  
ett internationellt toppuniversitet att etablera 
sig i huvudstadsregionen.

– Resultaten från det arbete som görs kommer att tankas 
in i beslutsfattande processer i framtiden. Med mer kunskap 
är det lättare att fatta riktiga beslut, och detta går i linje med 
vår ambition att göra Stockholm till en föregångsstad vad 
gäller digitalisering och ny teknik, säger Daniella Waldfogel.  

Ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Massachusetts  
Institute of Technology och Stockholms stad, som lanserades i mars 
2019. Samarbetet planeras löpa i tre till fem år. Stockholms Handels
kammare är en av initiativtagarna till projektet. Det uttalade målet för 
Senseable Stockholm Lab är att bättre förstå stadsvetenskapen för att 
”skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur”.

Fakta / Senseable Stockholm Lab

»Vi ska göra Stockholm smartare
med hjälp av AI, Big data och 
Internet of things«
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Från februari 2020 och ett år framåt tappade Junibacken  
85 procent av intäkterna, och de stödåtgärder som lansera
des för att parera tappen var inte alltid lätta att tyda.

– Det har varit frustrerande att inte veta om vi ska få bidrag och  
i vilken storlek, säger Kajsa Medin Hansen, vd på Junibacken.

Och när lättnader kring restriktionerna väl kom var de inte alltid 
anpassade för Junibackens verksamhet. Möjligheten att ta in 300 
besökare från 1 november, under förutsättning att varje sällskap 
max bestod av två personer, lämpade sig illa för just denna verk
samhet.

– Det var inte bra för oss, med tanke på att våra besökare ofta 
är en vuxen med flera barn, säger Kajsa Medin Hansen. 

Hon efterlyser fler riktade stöd till specifika verksamheter, där 
pengarna når fram snabbare så att likviditeten inte hotas, samt 
bättre framförhållning och tydlighet både rörande restriktioner 
och lättnader. 

– Vi har ägnat mycket tid åt att tillsammans med branschkolle
gor tolka vad som egentligen gäller. 

Junibackens upplevelser är inte unika. Vi har sedan pandemin 
bröt ut samlat på oss gedigen kunskap om hur stödåtgärder 
och lättnader i restriktioner slår fel, vilket var bakgrunden till att 
vi i november tog fram elva förslag på förbättringar av stöden. 
Budskapet spreds vidare genom upprop och våra väletablerade 
kontakter med beslutsfattare. 

För Kajsa Medin Hansen var ställningstagandet välkommet. 
– Handelskammarens nätverk, både medialt och politiskt, har 

varit till stor hjälp. Det har bidragit till att synliggöra Junibackens 
situation i pandemin och för oss har det varit viktigt.  

1  Justera stödnivåerna  
kortsiktigt samt utred ny struk
tur för omställningsstödet. 

2  Justera takbeloppet så att 
större stöd kan betalas ut. 

3  Justera tröskelvärdet  
för revisorsyttrande från  
100 000 kr till 500 000 kr. 

4  Justera beräkningsgrunden 
så att även livskraftiga nystar
tade företag kan få stöd. 

5  Ersättning bör ges för  
75 procent av de fasta  
kostnaderna. 

6  Möjliggör snabbare hand 
läggning av ansökningar. 

7  Inför framåtsyftande stöd. 

8  Inför särskilda branschstöd 
för de branscher som fullt ut 
inte träffas av de stöd som 
hittills presenterats. 

9  Stöd bör meddelas  
samtidigt som nya riktlinjer 
och restriktioner införs.

10  Inför maximal väntetid  
på beslut om stöd. 

11  Förenkla stöden så att  
fler får möjlighet att söka. 

6 metoder för Krishantering

Tvärstopp på intäkter i ena änden och krisstöd 
som inte kunde fås i andra. Junibacken på  
Djurgården upplevde samma sak som många  
andra företag när pandemin slog till. Deras 
erfarenheter låg till grund för att vi i november 
lanserade elva förslag till förbättrade stöd.

Fakta / Junibacken  
och pandemin

Stängde 22 mars på grund av 
coronakrisen. Öppnade igen 10 juli 
med begränsat antal besökare, tre 
dagar i veckan som senare utöka
des till fyra och fem öppna dagar 
per vecka. Till följd av stängningen 
har två tredjedelar av personalstyr
kan varslats eller sagts upp. 

Våra 11 förslag på bättre stöd i pandemin

Förbättrade 
stöd efterlyses

Ställ inte in – ställ om, blev ett mantra under coronapräglade 
2020, och även på näringspolitiska avdelningen förde pan
demin med sig förändring. Från att ha varit en resursinstans 

som levererar analyser och arrangerar seminarier blev vi plötsligt 
mer av en samtalspartner att vända sig till i kris. 

– Företag började ringa och be om hjälp. Vi ställde om vår verk
samhet redan i mars, vi drog ner på farten i många stora projekt 
och började jobba mer företagsnära än tidigare, berättar senior 
analytiker Fredrik Erfelt.

En av de mest konkreta åtgärderna var lanseringen av Kristelefon
linjen. Dit kunde medlemsföretag vända sig för att ställa frågor om 
framtiden. 

– Försäljningar och omsättningar störtdök, stödpaket lansera
des men var otillräckliga och otydliga, myndigheter var svåra att 
nå för att få svar. Medlemsföretagen hade många undringar och 
via telefonlinjen kunde vi lyssna och samla på oss kunskap om 
näringslivets situation där och då. 

Kunskapen lade grunden för vidare agerande. Via våra väletable
rade kontakter med politiken och myndigheterna fick medlems 
företagens oro spridning. 

– Vi kan i de här lägena vara en länk mellan företag och besluts 
fattare. Hur mycket vi påverkade är omöjligt att säga, men jag  
kan gott påstå att vi var en av de viktigaste rösterna för företag  
i Stockholms och Uppsalaområdet. 

Nu var själva Kristelefonen ingen ny idé, visade det sig. En dryg 
månad in på satsningen upptäckte Fredrik Erfelt, via historie 
arkiven, att något liknande satts i rullning 105 år tidigare. 

– När första världskriget bröt ut uppstod många frågor kring 
export och import och då drog Handelskammaren, som då bara 
var 13 år gammal, i gång en upplysningscentral dit man kunde 
vända sig för råd och tips, men det visar ju bara att Kristelefonen 
var en god idé. Det som funkade 1915 visade sig fungera väl 2020 
också.  

När pandemin bröt ut började företag höra 
av sig i panik. Ett svar på anstormningen blev 
Kristelefonlinjen, vilket visade sig vara en metod 
som vi hade testat redan i samband med första 
världskriget 1915.

1
Näringslivspanel. Via denna 
ställdes kontinuerligt frågor 
som samlade in information 
om läget. Informationen för
medlades sedan vidare ut via 
våra kanaler – i såväl media 
som direkt till beslutsfattare  
– och panelen lever vidare 
även in på detta år.

3
Seminarier. Med utgångs
punkt i olika teman hjälpte 
dessa event till att sprida 
kunskap om och offentliggöra 
situationen för näringslivet.
 

4
Företagsbesök. Vi förde sam
man företag och politiker för 
samtal om pandemiproblem 
och utmaningar i de olika 
verksamheterna.

5
Sociala medier. Vi lyfte våra 
medlemsföretags situation 
under pandemin i våra sociala 
medier, exempelvis genom 
att spela in filmer ute på olika 
företag och (tomma) arbets
platser.

6
PR. Vi arbetade aktivt för att 
synas i media och föra nä
ringslivets talan, till exempel 
genom att kommunicera sta
tistik om hur företagen måd
de och via upprop rörande 
undermåliga företagsstöd.

2
Rundabordssamtal.  
Vi sammanförde olika aktörer 
för att konkretisera de ut 
maningar som rådde.

Kajsa Medin Hansen, vd Junibacken

Foto U
lf Huett

»Handelskammarens nätverk, medialt
och politiskt, har varit till stor hjälp«

Nygammal 
krishantering

»Vi kan i de här lägena vara en länk 
mellan företag och beslutsfattare«
– Fredrik Erfelt, senioranalytiker
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Omstarts- 
kommissionen

»Nästan alla tackade ja, trots 
att det var kort varsel och att 
de behövde avsätta ett par 
sommarmånader för det här.«

Klas Eklund, ordförande

Foto M
annheim

er Sw
artling
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När pandemin briserade riktades alla blickar 
mot akuta åtgärder där och då, men vi valde att 
också börja snegla mot framtiden. Resultatet: 
Elva experter som under initiativet Omstarts
kommissionen fick i uppdrag att ta fram refor
mer för hur ett starkare Sverige skulle komma  
ut på andra sidan krisen.

Slutet av mars 2020: den pandemi som spred sig världen 
runt hade nått Sverige bara några veckor tidigare. Klas  
Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokat

byrå, minns det som en tid då näringslivet hoppades på snabba 
åtgärder för att hålla ekonomin i gång, så att allt kunde tuffa på 
som vanligt snart igen.

– I det läget fick jag frågan från Stockholms Handelskammare 
om jag ville bli ordförande för ett program som syftade till en mer 
omfattande omstart. Jag tyckte det lät spännande, eftersom det 
inte enbart fokuserade på det korta perspektivet. Det var en om
start som skulle behöva gå igenom olika faser och som rörde sig 
över breda fält, säger Klas Eklund.

Snart började sonderingen efter kompetenta experter som 
skulle kunna ingå i Omstartskommissionen. Det visade sig bli en 
behaglig värvningsturné.

– Nästan alla tackade ja, trots att det var kort varsel och att de 
behövde avsätta ett par sommarmånader för det här. Vi fick ihop 
ett väldigt kvalificerat gäng, en blandning av män och kvinnor, 
med höga akademiska meriter, från olika delar av landet och från 
olika discipliner, säger Klas Eklund.

Dessutom med politisk spridning. Där återfanns Maria Wetter
strand, före detta språkrör för Miljöpartiet, liksom Cecilia Malm
ström, före detta EUkommisionär för Liberalerna.

– Men det var inte så att vi satt och prickade av från en lista – 
”nu tar vi en från höger och så en från vänster”. Vi gick uteslutande 
på kompetens, säger Klas Eklund.

Omstartskommissionens uppdrag blev att ta fram ett antal refor
mer som syftade till att starta om och stärka Sveriges långsiktiga 
konkurrenskraft efter coronakrisen. Arbetet skulle presenteras  
i form av en bok – Idéer för ett starkare Sverige.

– Att Handelskammaren bestämde sig för att ge ut en antologi 
med tio självständiga författare var djärvt, på gränsen till dumdris
tigt. Oftast presenteras sådana här krismanualer i kortare skrifter 
som sedan snärtigt sammanfattas i punktform – med steg 1, 2  
och 3 – om vägen framåt. En tjockare skrift med flera författare 
riskerade att bli spretig. Dessutom fick varje expert full frihet,  
så man visste ju inte alls vad som skulle komma ut ur det.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, understryker att själv
ständigheten för dem som höll i pennan var helt grundläggande.

– Idén med Omstartskommissionen var att lyfta blicken, att förmå 
och våga se bortom pandemin. De fick mandat att föreslå vad de 
ville, det som de själva ansåg vara nödvändigt. Enda direktivet 
från vår sida var att de skulle landa i ett antal konkreta, modiga 
reformer, säger Daniella Waldfogel.
  
Omstartskommissionens ordförande Klas Eklund menar att be
slutet att göra en bok med facit i hand framstår som ett lyckokast 
– trots att kommissionen inledningsvis hade en alltför optimis
tisk bild. När de startade bestämdes att antologin skulle ges ut 
i augusti, eftersom mycket pekade på att pandemin då skulle ha 
gett med sig.

– Och vi ville ge ut den i augusti för att få genomslag på den 
ekonomiska politiken. Huvudlinjerna i statsbudgeten görs ju upp 
då, så vi ville ge regering och riksdag en chans att ta del av våra 
kloka råd innan budgeten spikades, säger Klas Eklund.

Nu blev det inte så. Pandemin fick en andra våg, som följdes av 
en tredje, och det långsiktiga perspektivet i antologin visade sig 
verkligen behövas.

– Verkligheten sprang inte ifrån innehållet. Tvärtom. Boken är ett 
smörgåsbord, där politiker och beslutsfattare kan plocka till sig 
råd kring hur vi kan gå vidare på lång sikt.

I Idéer för ett starkare Sverige lanseras allehanda reformer, som 
exempelvis fler utbildningar med tydlig arbetsmarknadskoppling, 
en skattereform som främjar innovation, jobb och tillväxt samt 

Omstartskommissionen  
– mer än en bok
Omstartskommissionens slut 
resultat blev boken Idéer för ett 
starkare Sverige, men under 
resans gång arrangerades även 
flertalet referensgruppssittningar 
med företrädare för kommissionens 
partnerföretag samt med andra 
företrädare för näringslivet och 
civilsamhället. Även efter bokens 
utgivning har förslagen levt vidare 
då de utgjort grunden för föredrag, 
fördjupande seminarier, runda
bordssamtal och sammankomster 
där de olika tematiska områdena 
har diskuterats.

påskyndad utrullning av 5G. Vidare propageras det för elektrifie
ring av vägtrafiken, uppmjukad hyresreglering och en rörligare 
bostadsmarknad.

Klas Eklund är ambivalent rörande om förslagen har fått genom 
slag. Å ena sidan har alldeles för få uppmärksammats efter förtjänst, 
menar han. Å andra sidan ser han att somligt redan har satt avtryck 
i den politiska debatten.

– På många håll i regering, och på diverse kanslier, har man nog 
läst vår antologi med stort intresse. Områden som grön omställning, 
digitalisering och infrastruktur har vuxit enormt och jag ser dessa 
tre som ett slags block i boken som hänger ihop med varandra, 
hur digital utveckling och AI är nödvändiga för framtidens trafik
system och så vidare.

Klas Eklund anser att Omstartskommissionen ska vara stolt över 
det arbete den utfört och refererar till Oskar Nordström Skans, 
arbetsmarknadsexperten som var en del av projektet.

– När vi började arbetet sa han att han såg det som ett ”call of 
duty”, och menade att om man som samhällsintresserad forskare 
får möjlighet att skriva något så här handfast, då säger man bara 
ja. Sedan får vi lämna över saken till politikerna och lita på att de 
genomför det som de vill och kan. Så nu är det upp till besluts 
fattarna att ta bollen vidare. 

Omstarts- 
kommissionens  
11 experter

Entreprenörskap
Pontus Braunerhjelm 
Professor vid Entreprenörskapsforum
Kungliga tekniska högskolan och  
Blekinge tekniska högskola

Ordförande
Klas Eklund
Seniorekonom
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Grön omställning
Maria Wetterstrand
Verkställande direktör 
Miltton Purpose

Digitalisering
Amy Loutfi
Professor informationsteknologi
Örebro universitet

Arbetsmarknad 
Oskar Nordström Skans 
Professor
Uppsala universitet

Utbildning
Susanne Ackum 
Filosofie doktor

Infrastruktur
Lars Hultkrantz
Professor emeritus
Örebro universitet

Bostäder
Tor Borg
Analytiker
Boverket

Skatter
Åsa Hansson
Docent
Lunds universitet

Sverige i EU och världen
Cecilia Malmström 
Gästprofessor 
Göteborgs universitet

Finanspolitik
Lars Calmfors
Professor
Stockholms universitet

»Områden som grön 
omställning, digitalisering 
och infrastruktur har
vuxit enormt...«

11
Omstartskommissionens elva 
experter har tagit fram förslag  

till reformer för att stärka 
Sveriges konkurrenskraft.

Heart Aerospace är ett svenskt elflygsföretag som bygger  
eldrivna passagerarflygplan för regionala transporter 
Foto Heart Aerospace

Northvolt Ett i Skellefteå
Foto Northvolt

Förbifart Stockolm
Foto Mikael Ullén

14  •  Stockholms Handelskammare  •  VB 2020 Stockholms Handelskammare  •  VB 2020  •  15



18  •  Stockholms Handelskammare  •  VB 2020 Stockholms Handelskammare  •  VB 2020  •  1918  •  Stockholms Handelskammare  •  VB 2020 Stockholms Handelskammare  •  VB 2020  •  19

Totalt har vi drygt 1 700 medlemsföretag 
som varje dag möjliggör att fler än 500 000 
personer har ett arbete att gå till. Våra med-
lemsföretag representerar alla branscher och 
bland dem finns flera av Sveriges ledande 
och mest framstående bolag. Fler än hälften 
av företagen på börsens OMX Large 30 är 
medlemmar hos oss.

»Fler än hälften av 
företagen på börsens
OMX Large 30 är 
medlemmar hos oss«

Vi är en  
samlad kraft  
för näringslivet

500 000
Stockholms Handelskammares medlemsföretag  
möjliggör att över en halv miljon personer har  
ett arbete att gå till varje dag.

Stockholms
Handelskammare

Handelskammaren  
i Uppsala

Stockholms  
Handelskammares  
Skiljedomsinstitut  

(SCC)

Näringspolitiska  
avdelningen

Internationell  
handel
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I september 2019 lanserades SCC Platform, ett verktyg som 
möjliggjorde att samtliga mål vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut, SCC, kunde handläggas via en digital platt-

form. Med facit i hand, en satsning som låg rätt i tiden. 
– Eftersom pandemin var ett faktum bara ett halvår senare blev 

det ju väldigt bra tajming. Plattformen sattes på plats för att vi ville 
öka effektiviteten och cybersäkerheten i våra skiljedoms- 
förfaranden, och så blev det också, säger generalsekreterare 
Annette Magnusson.

Inte minst visade sig satsningen på digital handläggning ge 
stabilitet åt verksamheten. I mars 2020 gick det snabbt att ställa 
om till distansarbete för SCC, skiljedomare och parter. Ett par av 
de förhandlingar som skedde på plats en dag återupptogs några 
timmar senare genom att parterna placerade sig i sina respektive 
hem i stället. 

– Själva förfarandet i sig gör att det kunde fortgå på det sättet, 
och vår verksamhet bromsades egentligen inte alls på grund av 
pandemin, säger Annette Magnusson. 

Tvärtom fick institutet mer att göra än under ett normalt år. Totalt 
213 registrerade tvister placerar år 2020 tvåa på listan över flest 
antal mål i skiljedomsinstitutets historia. Kristin Campbell-Wilson, 
som hade rollen som biträdande generalsekreterare 2020, tror 
att en stor del av förklaringen bakom siffrorna kan härledas just till 
pandemin. 

– Vi hade ett av våra rekordår och även institut i andra länder 
upplevde liknande uppsving. Anledningen är nog att behovet 
av snabba tvistlösningar ökar i kris. I mer normala tider kan de 
tvistande ägna lång tid åtskriftväxling mellan olika advokatkon-
tor innan det blir ett mål hos oss, men under pandemin blev det 
skarpt läge och mer angeläget att rädda affärerna inom en mer 
begränsad tid. 

Just effektiviteten är något som brukar lyftas fram som en av de 
stora fördelarna. Jenny Bergendorff, chefsjurist på Skanska Sverige, 
menar att en tvist i vanlig domstol kan leda till år av meningsutby-
ten, som i sin tur tär på relationen mellan parterna. 

– Det är som i alla former av dispyter – i privata relationer eller 
mellan bolag. Ju fortare man kan göra upp och hitta en lösning, 
desto lättare är det att hitta tillbaka till varandra. Snabbheten i det 
privata tvistlösningsalternativet kan därför ha en jättestor betydelse 
för genomförandet av affären, säger Jenny Bergendorff.

Att effektiviteten dessutom effektueras bakom lyckta dörrar, 
med möjlighet för parterna att själva utse rätt sorts experter, där 
avgörandet sker i bara en instans och beslutet därefter är giltigt  
i 166 länder, stärker ytterligare skälen till att välja skiljedomsförfa-
rande.  

Skiljedomsinstitutet (SCC)
Under 2020 registrerades näst flest tvister  
i SCC:s historia. Förklaringen: företagens be-
hov av effektiva lösningar i kris samt vår goda 
digitala framförhållning som kunde möta upp 
efterfrågan.
– 2021 ser vi bland annat fram emot att lansera 
en ny tvistlösningstjänst samt att fortsätta dela 
värdefull kunskap och vägledning, säger tf  
generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson.

– Internationell tvistlösning är en otroligt framgångsrik, men  
i stora delar fortfarande ganska okänd svensk exportprodukt, 
som också på ett betydande sätt stärker Sveriges ställning i värl-
den, säger Annette Magnusson som nu efter elva år på posten 
som generalsekreterare lämnar över stafettpinnen till Kristin 
Campbell-Wilson. 

Efterträdaren menar att fler innovativa lösningar ska kunna ge än 
mer effektiv handläggning i framtiden. 

– 2021 ser vi bland annat fram emot att lansera en ny tvistlös-
ningstjänst samt att fortsätta dela värdefull kunskap och vägled-
ning till skiljedomsvärlden och till företagen som slutanvändare. 
Vårt erbjudande ska utvecklas i samklang med omvärlden, säger 
Kristin Campbell-Wilson. 

Skiljedomsinstitutet i siffror 2020 

1917
Året då skiljedomsinstitutet 
grundades.

13
Antal miljarder euro i totalt 
omtvistat värde. 

12
Antal seminarietillfällen under 
året under rubriken SCC  
Online Seminars, dit totalt  
2 149 deltagare anmälde sig. 

45
Antal länder som de olika 
tvistande parterna hade sin 
hemvist i.

213
Antal registrerade tvister. 

76
Antal procent av svenska 
företag som föredrar att lösa 
tvister via skiljedomstol,  
enligt Roschier Disputes 
Index 2021. 

25
Antal procent av tvisterna 
som gällde leveransavtal.

166
Antal länder som skiljedomen 
är verkställbar i. 

Kristin Campbell-Wilson, tf generalsekreterare SCC

Foto Elias Sado
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i samklang med omvärlden«
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För att få en snabbkoll på hur svensk export klarade sig under 
pandemin räcker det att titta på hur dokumenthanteringen 
såg ut under 2020. Produkten ATA carnet, som är passet  

för varor som används för tillfällig export utanför EU, störtdök  
i efterfrågan och minskade med 80 procent jämfört med 2019.  
Å andra sidan: vad gäller ursprungscertifikaten, som krävs  
för att fastställa varifrån varan kommer, förblev behovet intakt. 
Antalet utfärdade certifikat landade till och med på två procent 
fler än året innan. 

– Det visar att användandet av ATA-carneter sjönk dramatiskt, 
självklart på grund av stängda gränser som medförde att företag 
inte åkte på mässor eller kunde göra en resa för att visa upp  
sin produkt för en potentiell kund. Men siffrorna visar också att 
den svenska exporten i stort kunde fortgå som tidigare, säger 
Malin Hammarén, chef Internationell handel. 

För avdelningen i sig innebar pandemin ett kvitto på att de tänkt 
rätt. En digitaliseringsresa när det gällde att kunna ansöka om 
nödvändiga dokument online var redan påbörjad. När hela världen 
plötsligt började stänga ner märktes behovet av digitala lösningar 
än tydligare. 

– Allt det där skyndades på i och med pandemin, säger Malin 
Hammarén. Dessutom blev det lättare att kommunicera ut varför  
vi gjorde det. Människan vill till sin natur många gånger ha det 
precis som det alltid har varit, men när företag plötsligt satt hemma 
och jobbade, och man knappt fick gå ut, insåg nog de flesta att 
det var orimligt att ta sig in till vårt kontor bara för att hämta ut ett 
certifikat.

Ett första delmål på resan blev klart i och med årsskiftet: sedan 
den 1 januari 2021 tas alla ansökningar om ursprungscertifikat 
enbart emot digitalt. Nästa steg är att göra samma digitala resa 
för ansökningar av ATA-carneter. Ett digitaliseringsprojekt pågår 
också kring vår deponeringstjänst.

Det är i sig en riktningsförändring som går hand i hand med hur 
hela verksamheten vill bli mer utåtriktad. Avdelningen för Interna-
tionell handel har nämligen ambitionen att bli en mer aktiv aktör  
i den svenska exporten.

Internationell handel
En nedstängd värld tvingade fram fler digitala 
lösningar. Vår avdelning för internationell handel 
tog tillfället i akt att snabba på en utveckling som 
redan hade tagit fart – och ser nu stora möjlighe-
ter att erbjuda bättre tjänster som underlättar för 
export och internationell närvaro.

En central del i den internationella handeln, då dokumentet visar på  
en varas härkomst, något som kan vara av vikt antingen i kommersiellt  
syfte eller om tullen vill se en verifikation på varans ursprung, till exempel  
av handelspolitiska eller rent statistiska skäl. Även kunden kan vilja ha  
bekräftelse på härkomsten om varan ska säljas vidare till tredje land.

Ett internationellt tullpass som förenklar för den som vill resa med varu- 
prover, yrkesutrustning samt mäss- och utställningsgods till länder utanför 
EU. Det gäller i ett 80-tal länder och utfärdas av handelskammare runtom  
i världen. För svensk del ansvarar vi för utfärdandet. Med ATA carnet  
behöver den resande inte fylla i utländska tulldokument eller erlägga  
deposition, vilket gör gränspassagen smidigare. Ett dokument gäller i ett 
år och kan användas till totalt tio resor. 

Fakta / Ursprungscertifikat Fakta / ATA carnet

– Tidigare har fokus legat på dokumenthanteringen, men nu 
vill vi även erbjuda större nytta och bättre service till näringslivet, 
vilket bidrar till företagens internationalisering, säger Malin  
Hammarén. 

Via International Chambers of Commerce finns direktkontakt till 
marknader över i princip hela världen, liksom det gör tack vare 
goda kontakter med ambassader jorden runt. Nätverket inne-
bär potentiella dörröppnare för medlemsföretag som vill nå nya 
kunder, menar Malin Hammarén.

– Det här relationsbyggandet är oerhört viktigt och vi ser en 
stor potential i detta framöver, säger hon. Jag tror att vi kan bidra 
mer med vår kompetens där, och assistera våra medlemsföretag 
i exporten. För en ökad export behövs; inte minst kommer det 
att hjälpa oss att leva upp till vår vision om att vara Europas bästa 
huvudstad 2035. 

Malin Hammarén, chef Internationell handel

»Tidigare har fokus legat på dokumenthanteringen,
men nu vill vi även erbjuda större nytta och 
bättre service till näringslivet, vilket bidrar till 
företagens internationalisering«

Foto Tove H
anell
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När vi bildade Fastighetsnätverket för fem år sedan var 
 ambitionen att etablera dialog mellan de aktörer som har 
möjlighet att påverka regionens utveckling. Sällan har 

 resultatet varit så konkret som våren 2020. 
– Tack vare nätverket kunde vi samla styrkorna tidigt, redan  

i april, för ett extra stormöte digitalt, säger Håkan Tribell, närings
politisk expert. 

Vid mötet inventerades vilka frågor som var mest akuta,  
och snart utkristalliserades att de föreslagna stödåtgärderna  
i form av hyreslättnader för vissa medlemmar, som till exempel 
 restaurangägare, skapade huvudbry för andra, som fastighets
ägarna. 

– Då kunde vi direkt sätta frågan i fokus och börja reda ut 
 problem och oklarhet som fanns kring detta, säger Håkan Tribell.  

Att utfallet blev så lyckat har i sin tur att göra med att Fastig
hetsnätverket genom åren har visat sig vara en sällsynt lyckad 
satsning. Från att ha samlat ett mindre antal aktörer som förde 
dialog med Uppsala kommun inbegriper nätverket i dag drygt 80 
medlemmar, allt ifrån stora och mindre fastighetsbolag till banker, 
mäklare och advokatbyråer. 

– Att starta nätverk är inga problem, för i början vill alla vara 
med. Men att få nätverk att leva vidare och göra nytta över tid är 
en annan sak, säger regionchef Tomas Stavbom. Det här nät
verket fyller dessutom på med medlemmar hela tiden och har 
faktiskt blivit en del av den här regionens samhällsplanering.  

Handelskammaren i Uppsala
Med pandemin kom  stödåtgärder och  
därmed frågor om hur allt skulle tolkas och  
påverka  medlemmarna. Via  vårt väletablerade 
fastighets nätverk lyckades vi snabbt bli  
en hjälpare i nöden i Uppsala.

30
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Antalet år som Stockholms 
Handelskammare i  Uppsala, 
som startade 1990, har 
 funnits. Jubileet uppmärk
sammades vid en rad event 
under året som gick. 

Antalet personer i den nya 
besättningen på kontoret. 
Utöver Tomas Stavbom, ny 
regionchef sedan  december 
2019, anslöt Johanna Lorentzi 
i april 2020 i rollen som 
kontors och eventansvarig. 
 Tillsammans med närings
politiska experten Håkan 
Tribell, med ett och ett halvt 
år på jobbet, utgör de den trio 
som under året blivit närings
livets röst i en turbulent tid.

Antalet deltagare vid årets 
Disting, på temat hållbar 
stadsutveckling under 
 rubriken ”Uppsala. Då. 
Nu. Sen?” Vid eventet 
 medverkade bland andra 
 socialförsäkringsminister 
Ardalan Shekarabi (S), med
lemsföretag, länets politiska 
ledning och landshövdingen.

Antalet deltagare i de totalt 
elva digitala Uppsalaf rukostar 
som arrangerades som 
ersättning för de tidigare 
Uppsalaluncherna som blev 
omöjliga att arrangera till följd 
av pandemin. 

En uppskattning på antal 
nyhetsinslag där handels
kammaren fick delta under 
året för att förklara hur företag 
och branscher påverkades 
av pandemin. Ett kvitto på att 
kontoret blev en viktig röst 
under året. 

Uppsala  
i siffror
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Tomas Stavbom, regionchef för Uppsala län

»Tack vare nätverket kunde 
vi samla styrkorna tidigt«

Foto Stockholm
s Handelskam

m
are
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Koncernen i siffrorStyrelsen

64mkr

Koncernen Stockholms Handelskammares  
omsättning: 64 mkr (69 mkr)

-101mkr

Rörelseresultat i koncernen: -101 mkr (-31 mkr)

741mkr

Koncernens egna kapital: 741 mkr (808 mkr)

1 115mkr

Balansomslutning: 1 115 mkr (1 119 mkr)

-67mkr

Koncernens resultat efter finansiella poster:  
-67 mkr (23 mkr)

Om organisationen
Stockholms Handelskammare är en partipolitiskt obunden med-
lemsorganisation med cirka 1 700 medlemsföretag i Stockholms 
och Uppsala län. Verksamheten består av en näringspolitisk 
avdelning, ett skiljedomsinstitut, en avdelning för internationell  
handel och har även ett huvudmannaskap för Institutet  
mot mutor.

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

Stockholms Handelskammares  
Service AB
Stockholms Handelskammares Service AB arbetar för medlems-
företagens 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 Handels-
kammares Skiljedomsinstitut.

Ordförande
Urban Edenström
Stronghold Invest AB

Vice ordförande
Cecilia Sjöstedt
Cytiva Sweden AB

Charlotte Erkhammar
Kreab AB

Magnus Widell
AB Gröna Lunds Tivoli

Lisa Gunnarsson
LinkedIn Sweden AB

Vice ordförande & kassaförvaltare
Lars Wedenborn
FAM AB

Fredrik Cappelen
Dometic Sweden

Konstatin Papaxanthis
TopicOn IT

Michael Green
Svenska Handelsbanken AB

Johan Oljeqvist
Stiftelsen Fryshuset

Jan Dernestam
Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB

Lena Söderström
Dicot AB
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Brunnsgatan 2 – Stockholm
08-555 100 00 
info@stockholmshandelskammare.se

Klostergatan 13 – Uppsala
018-50 29 50 
uppsala@stockholmshandelskammare.se

Följ med på resan mot Europas bästa huvudstad

Stockholms Handelskammare
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AVSÄNDARE
Stockholms Handelskammare
Box 16050
103 21 Stockholm

Facebook
@stockholmshandelskammare

LinkedIn
Stockholms Handelskammare

Instagram
@stockholmshandelskammare

Webb
stockholmshandelskammare.se
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