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ÅR 2021 hoppades alla på att coronapandemin skulle ta slut. 
Men så blev det inte. Nya virusmutationer och pandemi- 
vågor följde på varandra under hela året. Stora delar av 
näringslivet återhämtade sig ändå efter de första  chockerna 

från 2020, men för många kontaktnära branscher var hela 2021 ännu 
ett förlorat år. Restriktionerna hävdes inte förrän en dryg månad in på 
2022.

När jag skriver detta har en ny katastrof inträffat i vårt närområde  
– Ryssland har invaderat grannlandet Ukraina. Kriget berör  naturligtvis 
de drabbade i krigsområdena ojämförligt mest, men hela  Europa 
påverkas genom flyktingströmmar, energikris och kraftigt  höjda 
 livsmedelspriser. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge växer fram. 
 Näringslivet drabbas åter, när det just har rest sig efter pandemin.

Stockholms Handelskammare har genomlevt flera krig och kriser 
 under sin 120-åriga historia. Vi har behövt anpassa vår verksamhet 
efter omvärlden. Flexibilitet och nytänkande präglade även vårt 
2021. Möten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle 
kunde  tyvärr inte vara lika fysiska som tidigare, utan hänvisades ofta 
till  digitala kanaler. För att nå ut till nya och befintliga målgrupper 
 utvecklade vi nya format.

Vi mötte ett starkt engagemang bland våra medlemsföretag att 
nystarta huvudstaden efter pandemin. Genom Partnerskap för 
 Stockholm samlade vi näringslivet i en satsning på att bygga upp  
och utveckla regionen till en ännu smartare, vackrare och mer  
hållbar plats att leva och verka på.

Och vi drev outtröttligt vidare frågan om den växande el- och 
 effektbristen. Löser vi inte dessa utmaningar äventyras också den 
gröna omställningen, som i dag är vår allra viktigaste framtidsfråga.

Vi har ökat takten i Skiljedomsinstitutets arbete med tvistlösningar 
och även i vårt arbete för att främja export och internationell handel. 
Samtidigt har vi tvingats anpassa oss till en ny världshandel och geo-
politik. Och i Uppsala har handelskammarens nätverks- och påver-
kansarbete varit mycket uppskattat och framgångsrikt.

Trots att världen i nutid fått uppleva både krig och kriser vågar jag 
känna stort hopp när jag blickar framåt. Mycket ser trots allt bra ut. 
Och det finns en kraft och vilja inom näringslivet att – i partnerskap 
med andra samhällsaktörer – bygga Europas bästa huvudstadsregion. 
Nu återstår bara att öka takten i omställningen. 

Öka takten  
 i omställningen

Andreas Hatzigeorgiou
vd, Stockholms Handelskammare

»Vi mötte ett starkt engagemang  
bland våra medlemsföretag att nystarta 
 huvudstaden efter  pandemin.« 
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Tåg till Oslo, tack
Vi har upprepade gånger efterfrågat satsningar på 
tågsträckan mellan  Stockholm och Oslo. I februari 
2021 släppte vi bland annat en kartläggning av det 
ekonomiska utbytet mellan Sverige och Norge och 
vilka befintliga utbyten som stärks genom en satsning 
på järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo. 
På dagen ett år  senare – i februari 2022 – gav  
regeringen äntligen Trafikverket i uppdrag att, tillsam-
mans med norska  Jernbanedirektoratet,  tillsätta en 
utredning om järnvägen mellan  Stockholm och Oslo. 

Brev till statsministern
Tillsammans med  ledande  representanter från 
 näringslivet skrev vi ett brev till statsminister 
Stefan Löfven (S). Syftet var att uppmana till att 
prioritera trygghetsfrågorna högre och i större 
 utsträckning lyssna till näringslivet.

365 dagar med försämrade affärer
I en sammanställning av data från Caspeco 
kunde vi påvisa att den 1 mars inföll dagen då 
restauranger till följd av restriktioner haft nega-
tiv omsättningsutveckling varje dag i ett helt år. 
Sammantaget handlade det om en nedgång för 
sektorn på 52 procent i  Sverige och 60 procent i 
Stockholm för hela perioden.

Ny generalsekreterare på SCC
Kristin Campbell-Wilson tog över som  general- 
sekreterare på vårt skiljedomsinstitut (SCC) när Annette 
Magnusson  lämnade efter elva år på posten. Kristin 
Campbell-Wilson har en bakgrund som advokat i tvist-
lösningsgruppen på en av Stockholms internationella 
 advokatbyråer, men lämnade advokatyrket under 2012 
för att ta över rollen som biträdande generalsekreterare 
vid  Skiljedomsinstitutet.

Foto: SJ

Mars April
Kristin Campbell-Wilson, 

generalsekreterare på 
 Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut

1,4 miljoner
resenärer flyger mellan 

Stockholm och Oslo varje år, 
vilket ska jämföras med endast 

200 000 som åker tåg. 
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8 av 10 har svårt att 
 finansiera sitt boende
82 procent av 18-29-åringarna har 
upplevt utmaningar att finansiera 
ett bostadsköp och 40 procent 
i samma åldersgrupp har behövt 
hjälp av familjen för att  finansiera 
kontantinsatsen. Det är en av 
 slutsatserna i undersökningen 
Trösklar och  hinder på bostads-
marknaden som  vi genomförde 
tillsammans med  Hemnet. 

Finanssektorn lyfter Sverige 
År 2019 omsatte finanssektorn över 300 miljarder kronor och stod 
för mer än 20 procent av all bolagsskatt som betalades in i Sverige. 
 Sammanlagt står branschen för nästan 5 procent av BNP. I rappor-
ten Finanssektorn lyfter Sverige framhöll vi att den infrastruktur som 
företag i sektorn gemensamt byggt upp  möjliggör i princip allt ekono-
miskt utbyte och är därför synnerligen  viktig att värna. Inom ramen för 
rapporten presenterades tio förslag som syftar till att rusta finans- 
sektorn för framtiden.

Mot ljusare tider
Stockholmsbarometern för kvartal 1 
visade att Stockholmsekonomin gick 
mot ljusare tider och företag och 
hushåll var positivare än på länge. 
Både den globala  handeln och 
svensk varuexport hade  återhämtat 
sig och låg på nivåer som var  
i paritet med eller högre än då 
 pandemin bröt ut.

Bäst någonsin
Stockholmsbarometern för  andra 
 kvartalet visade den  kraftigaste 
 konjunkturuppgången sedan  mätningarnas 
start år 2003.  Konjunkturuppgången var  
nu väldigt stark i Stockholmsregionen.  
En bidragande faktor var att vaccineringen 
i många länder genomförts i allt snabbare 
takt och att restriktioner lättats.

Satsning på talanger till Uppsala
Med den nya satsningen International Hub  Uppsala 
ska näringslivet i Uppsala få bättre  förutsättningar 
att locka till sig, rekrytera och  behålla nyckelper-
soner med internationell bakgrund. Vi har varit en 
av de drivande aktörerna bakom denna satsning 
sedan flera år, tillsammans med Uppsala kommun, 
 Region Uppsala, Uppsala universitet och SLU.

Nyinvalda ledamöter  
till fullmäktige
Vårt årsmöte genomfördes digitalt och 
 sammanfattade ett framgångsrikt och annorlunda 
år. Fyra ledamöter valdes om och 13 nya full-
mäktigeledamöter valdes också in. Bland de nya 
ledamöterna i fullmäktige fanns Johan Andersson, 
Mellby Gård, Anna Borg, Vattenfall AB, och Anna
Kinberg Batra, Soltech Energy Sweden AB.

Foto: N
iklas Lundengård

Maj Augusti
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Många fler måste cykla
I rapporten Cykeln stärker Stockholm 
 föreslog vi tio konkreta åtgärder och 
satsningar på hur cyklandet ska kunna 
öka i  Stockholm, något som måste ske 
om man ska nå målet i den regionala 
cykelplanen. Bland annat föreslog vi 
en acceleration av utbyggnaden av det 
regionala cykel vägnätet.

28
september

Omstartskommissionen – ett år senare
År 2020 lanserade Omstartskommissionen sitt förslag till 
 reformagenda för ett starkare Sverige. I tio kapitel, skrivna av 
tio olika författare, analyserades centrala samhällsområden. 
En rad förslag på strukturreformer lades fram med syfte att ta 
oss genom pandemin och stärka Sveriges konkurrenskraft och 
utvecklingsförmåga på ett långsiktigt och hållbart sätt. Under ett 
förlängt lunchseminarium utvärderades hur har det gått sedan 
 Omstartskommissionen lanserades, och hur svensk ekonomi 
och arbetsmarknad stod sig.

Fler än 1 500  
life science-företag
Vi ville bidra till att fler fick upp ögonen för life  
science-branschens betydelse för huvudstads-
regionen. I rapporten Livsviktigt för huvudsta-
den presenterade vi därför sju förslag för att 
stärka branschen.

Riv bostadsmarknadens barriärer
Poliser, brandmän, undersköterskor och  förskole personal 
har svårt att hitta en  bostad i Stockholm, visade  vår rapport 
Riv  bostadsmarknadens barriärer. 20 000 av 100 000 
personer inom samhällsnödvändiga yrkesgrupper hade 
inte råd att skaffa en bostad i Stockholms stad.

Stad i ljus
Som en del i Nobelveckans 
 program och som en  hyllning 
till årets Nobelpristagare ägde 
ljusshowen Nobel Week Lights 
Stockholm rum 4–12  december. 
Kända   offentliga platser  belystes 
med  konstnärliga ljusinstallatio-
ner. Nobel Week Lights Stock-
holm 2021  stöttades även i år av 
 Stockholms Handelskammare.

Ny ordförande utsedd för 
 Skiljedomsinstitutets styrelse
Vår styrelsen utsåg advokat  
Robin  Oldenstam till ny ordförande 
för  Stockholms Handels kammares 
 Skiljedomsinstitut (SCC) från och med 
januari 2022. Robin Oldenstam är en glo-
balt  ledande  specialist på skiljeförfarande 
och  verksam i Stockholm och Göteborg 
som partner vid Mannheimer Swartling.

29
september

Äntligen Stockholmslunch igen!
Dagen då restriktionerna rullades tillbaka var här – och vi återigen 
öppnade vår mötesplats. Årets första Stockholmslunch hölls 
inför en fullsatt lokal med omkring 100 personer i publiken – en 
blandning av näringslivsföreträdare, politiker, kulturpersonlig-
heter och personer från akademin. Lunchen inleddes med att 
finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) berättade om hur vi 
öppnade upp Stockholm, följt av högaktuella nedslag: situa-
tionen i Afghanistan, valet i Tyskland samt besöks- och evene-
mangsnäringens öppnande. 

September

Oktober

December
1 av 5

inom  samhällsnödvändiga 
yrkesgrupper har inte  

råd att skaffa en bostad  
i  Stockholms stad.

Robin Oldenstam, 
ordförande  Stockholms 

 Handelskammares Skiljedomsinstitut
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Partnerskap för Stockholm
När pandemin gick in på år två, med  fortsatta  restriktioner och hemmajobbande, 
talades det  frekvent om att storstaden hade spelat ut sin roll. Vi bestämde oss för 
att visa på motsatsen via initiativet ”Partnerskap för Stockholm”.

EN rubrik i Dagens Nyheter i januari 2021 löd: 
”Forskare varnar för att pandemin kan utarma 
stadskärnorna”. I samma veva  publicerade 
Svenska Dagbladet en artikel på temat 

”Stockholmsflytten tilltar – tusentals lämnar staden”.
– Diskussionen där och då handlade mycket om 

lamslagningen av staden, att alla jobbade hemifrån 
och att det bara skulle fortsätta att vara så även 
efter pandemin. Det trodde inte vi på, säger Hedda 
 Jakobsson, näringspolitisk analytiker. 

Därför lanserade vi, tillsammans med ett antal 
 strategiska partners, ”Partnerskap för Stockholm”  
– ett initiativ med ambitionen att nystarta huvudstads
regionen. 

– Vi bjöd in företag för att i nära dialog arbeta 
fram viktiga frågeställningar och samarbeten för 
 Stockholms attraktivitet. Hur återstartar vi Stockholm? 
Hur gör vi storstadsregionen ännu bättre, ännu mer 
hållbar, när pandemin väl försvinner? berättar Hedda 
Jakobsson. 

Utgångspunkten var given: under de senaste 
tio åren har hälften av landets tillväxt kommit från 
huvudstadsregionen, och här görs 80 procent av alla 
investeringar i startups. Med andra ord är huvudstads
regionen är helt avgörande för Sveriges  utvecklingen.

– Vi tror starkt på stadens attraktionskraft och ville 
bygga vidare på den som grunden för den  kreativitet 
som möjliggör framtida tillväxt, säger Hedda 
 Jakobsson. 

Runt 20 företag knöts upp för att delta som 
 idésprutor, experter och deltagare kring hur  staden 
skulle återstartas på bästa sätt. Vår roll blev att 
vara mötesplats och plattform för frågorna om den 
 attraktiva staden. 

– Vi bestämde oss för att göra 2021 till ett år när 
vi satte de här frågorna extra mycket i fokus, för att 
bygga ett fundament för att efter pandemin  förverkliga 
den vision som vi har om att skapa Europas bästa 
huvudstad, säger Hedda Jakobsson.

Allt mynnade ut i fyra teman: stadsbyggnad, sta
dens utbud och puls, den smarta staden samt staden 
och omlandet.

– Under året har vi genomfört en mängd rundabords
samtal och seminarier som tar utgångspunkt i de fråge
ställningar som vi har arbetat fram  tillsammans med våra 
strategiska partners, säger Hedda  Jakobsson. 

Ett exempel är frågan om hur vi rustar staden för 
klimatförändringar, ett annat vad utflyttningen från 
staden beror på. 

– Sedan har vi också producerat flera rapporter 
och lyft frågeställningar som tar avstamp i staden 
som  motor, till exempel en rapport om evenemangs
näringens bidrag till stadens ekonomi, och en om hur 
cykeln stärker Stockholm, säger Hedda Jakobsson. 

 
Att ta ett gemensamt grepp om staden var viktigt, 
menar hon. Diskussionerna mitt under brinnande 
 pandemi målade upp ett så pass mörkt framtids
scenario att det fanns skäl att ta situationen på  
allvar. Dessutom blev det en möjlighet för bolag 
som annars aldrig möts att ta sig an en gemensam 
 utmaning. 

– För våra strategiska partners var det en möjlighet 
att komma utanför sin box, säger Hedda  Jakobsson.

Våra partners fick vara med och diskutera och 
 u tveckla frågeställningar som visserligen låg i linje 
med vad de gör, men ändå ur ett bredare  perspektiv. 

Hedda Jakobsson är nöjd med resultatet av 
 initiativet. Det visade på kraften som uppstår när 
många går samman och bidrar med olika  perspektiv, 
och gjorde det också uppenbart att stadens 
 attraktionskraft inte bör tas för given, utan i stället är 
något som ständigt behöver sättas i fokus. Vår egen 
roll i sammanhanget blev också tydlig.

– Vi ska vara en partner att hålla i handen när det 
blåser lite snålt, säger Hedda Jakobsson. Det är 
 viktigt att markera närvaro och visa att man  vågar tro 
på det man nu tror på. Och vi, vi tror på staden. 

»Vi tror starkt på stadens  attraktionskraft 
och vill bygga vidare på det som  grund 
för den kreativitet som möjliggör 
 framtida tillväxt.« 

Skanna QR-koden  
för att komma till 
rapporten " Näringen 
som väcker puls".

Hedda Jakobsson, 
näringspolitisk analytiker 

 Stockholms Handelskammare



Verksamhetsberättelse 20219 Partnerskap för Stockholm

Partnerskap för Stockholm
Foto: Fredrik Söder / Parks and Resorts

Parks and Resorts,  
som driver Gröna Lund, 
är ett av de företag som 
står bakom  initiativet 
Partnerskap för 
 Stockholm.

50%
procent av landets tillväxt 
har under de senaste tio 
åren  kommit från huvud-

stadsregionen



DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE



Verksamhetsberättelse 202111 El & energi

Vi belyste  
bristen på el
Bristande kapacitet i elnätet kommer att leda till 500 miljarder kronor i utebliven 
tillväxt och att nästan tre årsproduktioner av bostäder uteblir fram till 2030.  
Det var slutsatsen av vår rapport Elbrist kortsluter Sverige. Året som gick ställde  
vi frågan: vad gör vi åt problemet?

SIGNALERNA från näringslivet hade varit 
tydliga: företagens förfrågningar om att få 
loss mer effekt från elnätet för exempelvis 
elbilsladdning stötte ständigt på patrull. 

– Vi bestämde oss för att ta fram en rapport för att 
belysa vad bristande elförsörjning faktiskt innebär, 
säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert. 

När vi undersökte den bristande elförsörjningen 
målades en mörk bild av dagsläget upp. Nästan 500 
miljarder kronor i utebliven tillväxt under 2020-talet, 
och nästan tre årsproduktioner av bostäder skulle gå 
upp i rök enbart på grund av brister i elnätet.  

– Det handlade om byggen som inte kommer att 
komma i gång enligt plan och etableringar av företag 
som kommer att utebli eller försenas, för att möjlighe-
ten helt enkelt inte finns. Elförsörjningen är kort sagt 
en tydlig broms för Stockholmsregionens ekonomi, 
säger Lisa Lindqvist. 

Under 2021 genomfördes rundabordssamtal med 
berörda kommuner och regionen. Även seminarier på 
temat arrangerades – bland annat med energiminister 
Anders Ygeman (S) – och Lisa Lindqvist var själv ute  
och talade med ett antal kommuner om problemet. 

– Slutsatserna bekräftades och det handlade inte 
bara om att näringslivet såg problemet. Det rörde 
också kommunernas och regionens kärnverksamhet 
i form av att till exempel framtida skolor och depåer 
för laddning av elbussar blev svåra att planera för med 
tanke på att det på olika håll i regionen inte går att få 
loss mer el från nätet, säger Lisa Lindqvist.

Elförsörjningsfrågan är också avgörande ur ett helt 
annat perspektiv: för att leva upp till de högt satta 
ambitionerna om en allt mer hållbar huvudstadsregion 
behövs tillräckligt med el i systemen för att till exempel 
kunna elektrifiera transportsektorn och utveckla tek-
niken på en rad områden. I vår rapport ”Hinder hotar 

hållbar huvudstad” lyftes detta av företagen själva 
som en påtaglig broms för den gröna omställningen  
i huvudstadsregionen. 

– Elförsörjningen är grundstenen i hela den gröna 
omställningen som sker här och nu och som bara 
kommer att accelerera under de närmaste åren. Det är 
bråttom. Så om inte elnätet ska förbli en broms behö-
ver verkligen politiken ta sitt ansvar och lägga grunden 
för att alla andra – företag, privatpersoner, kommuner 
och regioner – ska kunna genomföra omställningen  
i praktiken, säger Lisa Lindqvist. 

Skanna QR-koden för att komma 
till rapporten "Hinder hotar hållbar 
huvudstad".

»Elförsörjningen är 
 grundstenen i hela den 
gröna  omställningen och 
den ska ske här och nu, 
de närmaste åren.« 

Lisa Lindqvist, 
näringspolitisk expert 

 Stockholms Handelskammare

Foto: Unsplash

500
miljarder kronor i utebliven 
 tillväxt under 2020-talet,  

är följden av den bristande 
 elförsörjningen.
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Så omprofilerade vi oss

EN målgruppsundersökning rörande synen på 
oss målade upp två väsensskilda bilder: vissa 
såg oss som ”pigga och framåtlutade”, andra 
som en ”traditionell och lite gammalmodig” 

instans. 
– De som inte hade någon tät kontakt med oss 

uppfattade oss som gammalmodiga, medan de 
som kände till oss väl hade en helt annan bild. Den 
diskrepansen ville vi göra något åt, säger Hugo Mann, 
marknadschef. 

Dessutom hade de senaste årens utveckling av 
det digitala landskapet lett till helt nya krav på grafisk 
 identitet och profil för att fungera på olika  plattformar, 
och att ekipera upp allt i en modernare kostym 
 passade väl in i tiden. 

Frågan var: hur skulle det gå till? 
– Kommunikation är både svårt och enkelt på 

samma gång, konstaterar Hugo Mann. Det finns en 
trappa för kommunikation; du kan inte berätta vad du 
gör förrän du har berättat vem du är. Först när du har 
presenterat dig kan du sprida berättelsen och det går 
aldrig att skylla på målgruppen om informationen inte 
når fram. 

Steg ett blev att sondera terrängen, bland annat med 
hjälp av en kännedomsanalys och en konkurrent
analys, i syfte att hitta vår position. Bilden som 
framträdde var att vi, som verkar i en ofta traditionell 
bransch, samtidigt var en aktör som ofta vågade 
sticka ut och göra saker lite  annorlunda. 

– ”Kvicka”, ”snabbfotade”, ”pålästa” var ord som 
vi utgick ifrån, och som vi ville att vårt nya  varumärke 
skulle förmedla, säger Hugo Mann. 

Trovärdigheten var viktig att bevara. Den gula färgen 
togs in för att signalera det politiska oberoendet. 
Historiken behövde också uppmärksammas.

– Det slutade med att vi tog in ”1902” som en del 
av logotypen, för att visa att vårt arbete har kommit 
människor i huvudstaden till gagn i 120 år, säger Hugo 
Mann.  

Med allt på plats handlade det om att börja utgå 
och verka ifrån den nya plattformen och identiteten. 
Ett sponsrat tunnelbanetåg på röda linjen blev en 
del i startskottet för att bära ut det nya. Hela tåget 
 stripades gult och inne i vagnarna kunde resenärerna 
läsa in sig på vår verksamhet och vision för framtiden. 

– Snittrestiden för röda linjen är 20 minuter, vilket 

gav oss möjlighet att förmedla vårt budskap, säger 
Hugo Mann.

Med facit i hand är han nöjd med varumärkesarbetet 
och dess utfall. Reaktionerna från omvärlden har varit 
positiva och innefattat ord som ”professionellt” och 
”mer samtida”.

– Från internt håll har jag hört att det nya  varumärket 
bidrar till en stolthet att jobba här. Det  värmer extra 
för medarbetarna utgör ju i sig  själva 50–55 mobila 
annonspelare i sina roller som  ambassadörer. Om de 
känner stolthet i att gå till  jobbet är halva slaget vun
net, säger Hugo Mann. 

I grunden handlar hela varumärkesarbetet om att ta 
ansvar för de senaste 120 åren, menar han. 

– Det var egentligen utgångspunkten för hela det 
här arbetet: vi har varit en framgångsrik ickevinst
driven näringslivsorganisation i 120 år, vad krävs för 
att vi ska vara det i 120 år till? Att jobba här är i första 
hand att ta över en stafettpinne, och då ligger det på 
vårt ansvar att förvalta det arvet så gott vi kan. 

En ny kostym, bättre lämpad och utformad  
efter vilka vi är i dag. Det var  utgångspunkten 
när  varumärket skulle  profileras om under 2021.  
Ett sponsrat  tunnelbanetåg på röda linjen blev 
en metod för att berätta om vår verksamhet och 
vision för framtiden. 

Hugo Mann, 
marknadschef   

Stockholms Handelskammare

»'Kvicka', 'snabbfotade', 
'pålästa' var ord som vi  
utgick ifrån, och som vi ville 
att vårt nya  varumärke skulle 
förmedla.« Ett tunnelbanetåg stripades om 

och blev startskottet för den nya 
visuella identiteten.
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Så omprofilerade vi oss

Vi vann!
vår nya varumärkesdesign vann 
priset 75-watt i reklamtävlingen 

100-wattaren, i kategorin  
”Strategisk Design”.
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”JAG tillträdde som vd för Skistar 2020 och 
kom i  förbindelse med Stockholms Handels
kammare via diverse kontakter. Jag tyckte att 
det fanns en intressant agenda och nätverk 

som skulle vara viktigt för oss på Skistar att stötta.
Genom nätverket kan vi vara med i debatten om 

den nationella politiken, vilket är extra viktigt inför 
årets valrörelse.

För oss är det viktigt med nationella frågor som 
handlar om  infrastruktur, såsom utbyggnad av vägnät, 
 järnväg och andra viktiga kommunikationer till våra 
 destinationer, men även andra viktiga områden,  som 
exempelvis laddinfrastruktur.

Genom att vara en aktiv partner och medlem 
 kommer vi att vara delaktiga i diverse träffar och semi
narier och få möjlighet att göra vår röst hörd, men ock
så få möjligheten att lära av andra genom det fantastis
ka nätverk som handelskammaren kan erbjuda.” 

Varmt 
 välkomna!

Stefan Sjöstrand, 
vd och koncernchef, Skistar

Skistar

Bravida

Fakta
Skistar bildades 1975 
och är ett svenskt 
 börsnoterat aktiebolag 
som äger och driver 
 skidanläggningar i 
Sälen, Åre, Vemdalen 
och  Hammarbytoppen 
i  Sverige, samt 
Hemsedal och Trysil 
i Norge.  Affärsidén är 
att skapa  minnesvärda 
 fjällupplevelser, 
 erbjuda boende, 
aktiviteter, produkter 
och tjänster av högsta 
kvalitet.

Fakta
Bravida är verksamma 
inom  fastighets sektorn 
och installerar och 
 underhåller funktio
ner för elektricitet, 
värme och kyla, 
vatten, sprinkler, 
ventilation, kraft och 
säkerhet. Bravida är 
i dag verksamma på 
över 170 olika platser 
i Norden, däribland i 
Stockholms regionen.

Vi fick flera nya medlemmar under 2021. Här är två av våra nya medlemmar  
som vill vara med och göra skillnad.

Foto: Skistar

Varför valde ni att bli medlemmar 2021?
– Vi antog under 2021 nya mål och viktiga steg för att fortsätta  

ligga främst på marknaden även i framtiden. Vi vill leda förändringen 
inom hållbara och digitala lösningar i vår egen bransch, men vi tror 
 också att det är viktigt att vara närvarande och delta i samhällsdebatten 
för att kunna göra skillnad, höras och så klart lyssna in – vad är  
behovet just nu. 

 
 Vad har ni för förhoppningar på medlemskapet?

– Stockholms Handelskammare är både en viktig plattform och ett 
kraftfullt forum som öppnar upp för gränsöverskridande samarbeten, 
och också en bra möjlighet för oss som bolag att verka och synas  
i debatten rörande Stockholmsregionen. 

– Genom medlemskapet kan vi också ta del av erfarenhetsutbyten, 
inspireras och nätverka med helt andra företag och branscher än dem 
som vi vanligtvis möter, att hitta synergier i frågeställningar där vi alla 
kan göra skillnad men på olika sätt.

Vad bedriver ni för verksamhet i Stockholmsregionen?
– Jag brukar säga att vi är med och bygger Stockholm. Vi både 

är och har varit inblandade i många stora projekt, som exempelvis 
 Slussen och Rosenbad. Vi är också med och installerar i projektet 
 Förbifart Stockholm som vi just nu ser växa fram – det kommer  
att förändra hela Stockholms infrastruktur. 

Mattias Johansson, 
 koncernchef  
och vd, Bravida
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Vi lyssnade på bolagen

FÖRÄNDRINGEN hade skett gradvis. Allt fler 
företag lät egna bolagsjurister få mer fram
trädande roller tidigare i affärerna, för att und
vika kostnadskrävande tvister med avtalspart

ners. Fler bolag hade också börjat plocka delar ur 
skiljedomsprocessen för att snabbare identifiera ett 
potentiellt utfall i ett framtida mål, men utan att egent
ligen vilja ge sig in i en mångårig tvist.  

– Vi såg att man använde sig av vissa verktyg i våra 
regler, inte för att i första hand få ett  interimistiskt 
beslut utan för att få ett förhandsbesked från en 
skiljedomare om hur en fordran står sig i  förhållande 
till motparten, säger generalsekreterare Kristin 
 CampbellWilson.

Så föddes idén om ett nytt verktyg inom ramen för 
SCC:s verksamhet. 

– Det behövdes ett tvistlösningsverktyg som låg 
någonstans mellan skiljeförfarande och medling, 
säger Kristin CampbellWilson.

Sagt och gjort: i maj 2021, två och ett halvt år efter att 
idén fötts, lanserades SCC Express under vinjetten 
”Lös din tvist på tre veckor till ett fast pris”. 

Tjänsten är främst avsedd för parter som befinner 
sig mitt i en pågående avtalsrelation och som vill 
lösa en juridisk fråga snabbt. Till sitt förfogande får 
 parterna en av SCC utsedd neutral, juridisk expert 
som gör sin bedömning av sakfrågan inom loppet av 
tre veckor. Förutsättningen är att båda parter är eniga 
om att verktyget ska tillämpas. 

– Det är ett alternativ som lämpar sig för vissa tvis
ter, säger Kristin CampbellWilson. Det är inte en  
skiljedom, bara en bedömning av sakfrågan. Om 
parterna dock exempelvis sitter i ett långt avtal och 
behöver komma vidare här och nu, för att fortsätta 
samarbetet, kan ett snabbt besked från en neutral 
juridisk expert, likt en skiljedomare, vara vägen framåt.

Att behovet finns har blivit uppenbart. Reaktionerna 
från bolagssfären har visat på det, liksom intresset 
från advokatkåren. Kristin CampbellWilson berättar 
att hon också känner till att SCC Express redan har 
skrivits in i avtal som ett potentiellt verktyg att ta till 
om tvist skulle uppstå. 

När tjänsten lanserades internationellt i oktober 
2021, i samband med SCC Digital Week på National
museum, bekräftade även Klarnas chefsjurist Oscar 

Förändrade behov i näringslivet fick Skiljedoms 
institutet att lansera verktyget SCC Express, som ger 
 bolagen möjlighet att lösa tvister på bara tre veckor. 
Resultatet: uppskattning från affärsvärlden och en  
andraplats i en internationell tävling.

»På Klarnas 
 juristavdelning är vårt 
uteslutande fokus 
att lösa problem och 
 avlägsna hinder.« 

Hållén förändringen som skett inom affärsvärlden  
i stort: 

– På Klarnas juristavdelning är vårt uteslutande 
fokus att lösa problem och avlägsna hinder. Vi upp
muntrar våra kollegor att alltid vara handlingskraftiga. 
Att kombinera den attityden med multifunktionella 
team, där jurister utgör en del av större delaffärsteam, 
har visat sig vara så framgångsrikt att nästan de flesta 
delar av verksamheten nu väljer den modellen.  

Kristin CampbellWilson menar att det i grunden 
 handlar om två saker: tid och pengar. 

– Det görs andra överväganden i dag än enbart 
juridiska; det är inte ekonomiskt attraktivt att hamna  
i svårlösta tvister som tar lång tid att avgöra. 

Att SCC Express har landat rätt illustreras också av 
att verktyget har uppmärksammats internationellt, 
och fick andrapris i kategorin ”Bästa innovation” på 
tävlingen GAR (Global Arbitration Review) Awards. 

– Det är otroligt roligt och ett bevis så gott som 
något på att detta ligger rätt i tiden, säger Kristin 
CampbellWilson. 

76%
av svenska bolag föredrar att 
lösa tvister genom skiljedom. 

(Roschier Disputes  
Index 2021)

Oscar Hållén, chefsjurist 
Klarna, talade på SCC 
Digital Week 2021.
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Vi lyssnade på bolagen

Jämställt i skiljedomstolen
49 procent av skiljedomarna utsedda av  
SCC under 2021 var kvinnor, vilket betyder att 
 skiljedomstolen är mer jämställd än någonsin. 
Nästa mål: att påverka parterna att gå  
i samma riktning. 

I de mål där SCC:s styrelse utsåg skiljedomare under 
2021 föll valet i 49 procent av fallen på en kvinna.  
Det är en siffra som sticker ut bland skiljedomsinstitut  
i världen.

– Siffrorna ligger i linje med en uttalad ambition 
som vi har haft att verka för ökad jämställdhet i vår 
bransch, säger generalsekreterare Kristin  
Campbell-Wilson.

Samtidigt behöver bolagen själva göra bättre ifrån 
sig. När parterna själva utser skiljedomare är det 
 fortfarande manlig dominans i hög utsträckning. 

– Vi kan bara hoppas att vi inspirerar, och vi 
 uppmuntrar hela tiden fler att tänka i de här  banorna 
för att få till en positiv förändring .

Kristin Campbell-Wilson 
generalsekreterare på 

 Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut

»Det behövdes ett 
tvistlösningsverktyg  
som låg någonstans 
 mellan  skiljeförfarande 
och medling.« 
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Pandemin innebar stängda gränser och plötsligt beordrade lockdowns.  
En katastrof för exporten? Inte att döma av antalet utfärdade ursprungscertifikat 
från vår avdelning för internationell handel.

Vi hjälpte fler ut i världen
Den digitala tjänsten 
essCert underlättar 
exporten för Astra 
Zeneca.

Foto: Astra Zeneca

34 112
ursprungscertifikat  

utfärdades under 2021. 
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VERKSAMHETEN i vår avdelning för interna-
tionell handel brukar utgöra en god grund  
för omvärldsanalys av året som gått.  
En nedstängd värld innebar 2021 logiskt 

nog avsevärt färre antal utfärdade ATA-carnet då 
dessa  används vid tillfällig export, till exempel till  
alla de mässor som aldrig ägde rum under  
pandemin. 

Så hur ska man då förklara att antalet utfärdade 
ursprungscertifikat landade på 34 112 stycken, vilket 
var fler än året dessförinnan? 

– Det talar egentligen sitt tydliga språk om att 
exporten kunde fortgå trots allt. Även om det som 
exporterades kanske skilde sig åt en aning, i form av 
medicinsk testutrustning och annat som  behövdes i 
samband med pandemin, verkar hjulen ha  rullat på rätt 
hyggligt, säger Malin Hammarén, chef  internationell 
handel.

Siffrorna säger en del om dokumentets betydelse 
för den internationella handeln. En varas härkomst 
är nämligen något som flera tullmyndig heter kräver 
 information om för att ens släppa in gods i landet.

– Ofta behövs ursprungscertifikat till länder som det 
finns lite utmaningar med generellt rörande export, 
säger Malin Hammarén.

En orsak till våra fina siffror 2021 för utfärdade 

ursprungscertifikat bör möjligen också härledas till 
förenklad administration. 

Logistikkoordinatorn Leif Sandberg, som har jobbat 
med export på Astra Zeneca i 45 år, är tacksam för att 
digitaliseringen underlättar hanteringen för varje år 
som går: 

– Den digitala tjänsten essCert är ju en revolution. 
Förr tog det två, tre dagar innan vi hade ett ursprungs-
certifikat i handen. Det skulle utfärdas, åka upp till 
Stockholm med bud för stämpel, tillbaka med bud.  
Nu får man allt på trekvart. Det har gjort vardagen av-
sevärt enklare, måste jag säga, säger Leif Sandberg.  

Malin Hammarén menar att det är just så avdelningen 
internationell handel ska fungera, som en instans som 
finns till hands och underlättar företagens arbete  
i möjligaste mån. 

Rollens betydelse har blivit än tydligare under de 
två senaste pandemiåren. 

– Det har uppstått så många situationer under de här 
åren som varken företagen eller vi har upplevt tidigare, 
säger Malin Hammarén. Plötsligt har gods fastnat i ett 
land på grund av lockdown med risk att det ska betalas 
både moms och tull om det inte kommer vidare. Då har 
vi fått gå in och lösa upp knutar, genom att till exempel 
tala med en handelskammare på plats. Jag tror att 
många har uppskattat den roll som vi har spelat där.  

Vi hjälpte fler ut i världen

Leif Sandberg, 
logistikkoordinator 

Astra Zeneca

Malin Hammarén, 
chef internationell handel  

Stockholms Handelskammare

»Nu får man allt på 
trekvart. Det har gjort 
vardagen avsevärt  
enklare, måste jag 
säga.« 

»Vi har gått in och löst upp knutar, 
genom att till exempel tala med en 
handelskammare på plats.  
Jag tror att många har uppskattat 
den roll som vi har spelat där.« 
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ÅR 2014 enades vi och Uppsala kommun 
om en vision: att etablera ett nytt företags-
kvarter i direkt anslutning till resecentrum i 
Uppsala. År 2021 gick Främre Boländernas 

detaljplan ut för granskning, och den första inflyttningen 
väntas ske år 2024. 

– Det tog sju år från tanke till konkret plan och 
handling. Så ja, att jobba med påverkansarbete 
kräver en viss uthållighet, summerar Tomas Stavbom, 
 regionchef Uppsala län. 

I gengäld kommer projektet att sätta sin prägel 
på ett lika långsiktigt sätt framöver. Runt 10 000 
 personer kommer att beredas plats i företagskvarte-
ret, vilket innebär rejäla kliv framåt för hela Uppsala- 
regionen. Just den delen är uppsidan av arbetet, 
menar Tomas Stavbom. Mycket jobb har dock lagts 
ner för att nå fram dit.

– Tillsammans med företagen har vi sett till att vara 
aktiva under hela perioden. I de här utdragna proces-
serna uppstår alltid diskussioner, inte minst eftersom 
det är kostsamt för fastighetsägarna när lite sker och 
tiden går, och då är det viktigt att hålla i gång dialogen 
för att se till att den ursprungliga visionen upprätthålls, 
säger Tomas Stavbom. 

Att tålamod är en nyckel till framgång står utom allt 
 tvivel, men Tomas Stavbom menar att det också 
handlar om att skifta perspektiv: 

– Frågan man måste ställa sig är: vilka initiativ ska vi 
ta nu för att situationen om 15–20 år ska vara bättre än 
i dag? Vi agerar här och nu, men vi gör det inte bara 
för oss, utan för kommande generationer av företag 
och invånare.

Insikten är lättare att greppa när resultaten infinner 
sig, och i Uppsala har det, med påverkansarbetesmått 
mätt, regnat manna från himlen 2021. Förutom Främre 
Boländernas detaljplan har man fått fart på etableringen 
av Uppsala International Hub. 

– Det påverkansarbetet drog också i gång 2014 och 
byggde på att Uppsala tidigare inte var tillräckligt bra 
på att ta emot talanger som ville arbeta och bo här, 
berättar Tomas Stavbom. 

Lösningen blev en bättre samordning av olika 
myndigheter och lansering av webbplatsen  Uppsala 
International Hub. På sidan finns all information 
som behövs för att underlätta för talanger att lättare 
 etablera sig och trivas i Uppsala.  

Påverkansarbete kräver stor uthållighet och kan 
ibland upplevas som  segdraget. Men plötsligt 
ger det   resultat. I Uppsala har vårt enträgna jobb 
 under 2021  resulterat i både beslut om ett nytt 
 centralt  företagskvarter och en bättre mottagning av 
 internationella talanger. Dessutom har regionen fått  
ett positivt beslut rörande en utmaning med närmare 
40 år på nacken. 

Även denna lanserades 2021, sju år efter idéns 
tillkomst, och handelskammaren har varit pådrivande 
under hela perioden.  

– En sådan sak är det förstås naturligt för oss att 
stötta, säger Tomas Stavbom. Det har ju dessutom 
tydliga kontaktytor med Främre Boländerna eftersom 
ett helt nytt affärscentrum av det slaget också är 
beroende av spetskompetens. 

Med två så stora projekt i hamn går det knappast att 
begära mer. Trots det kryddades året med ytterligare 
en positiv nyhet: att regeringen godkände slut-
förvaring av använt kärnbränsle i Forsmark. 

– Den processen har ju pågått i nära 40 år och vi 
har varit väldigt involverade, bland annat i att förbe-
reda näringslivet på de investeringar som kommer 
att ske i området när beslut väl tagits, säger Tomas 
Stavbom. 

Det goda utfallet 2021 ger råg i ryggen för fram-
tiden – i fortsatt arbete med påverkansarbete på 
andra områden, som till exempel utbyggnaden av väg 
288 från Gimo till Börstil och beslut om fyrspår mellan 
Stockholm och Uppsala.

– Allt välstånd vi njuter av i dag är resultatet av att 
andra har tagit bra initiativ i historien. Det gör det 
lättare att tro på att det du gör i dag har betydelse för 
framtiden, säger Tomas Stavbom. 

Vår påverkan gav effekt

Tomas Stavbom, 
regionchef  
Uppsala län

»Tillsammans med  företagen 
har vi sett till att vara aktiva 
 under hela perioden.« 

Fotokomposition 
över förvaret för 
använt kärnbränsle 
i Forsmark.

1500
nya jobb skapas när slutförvaret 

ska byggas och driftsättas.
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Vår påverkan gav effekt
Foto: Lasse M

odin
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Om organisationen
Stockholms Handelskammare är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation 
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 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.

Koncernen i siffrorStyrelsen

81 mkr
Koncernen Stockholms Handelskammares omsättning: 81 mkr (2020: 64 mkr)

316 mkr
Rörelseresultat i koncernen: 316 mkr (2020: –101 mkr)

1 072 mkr
Koncernens egna kapital: 1 072 mkr (2020: 741 mkr)

1 431 mkr
Balansomslutning: 1 431 mkr (2020: 1 115 mkr)

335 mkr
Koncernens resultat efter finansiella poster: 335 mkr (2020: –67 mkr)

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

Vice ordförande
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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Stockholms Handelskammare har flyttat till nya 
 lokaler i  korsningen Regeringsgatan–Hamngatan. 
Den 16 maj 2022 flyttade vi in i vår nya  mötesplats 
för idéer och innovationer som utvecklar Stockholm  
till Europas bästa huvudstadsregion. Vårt kontor i 
Uppsala ligger kvar i sina redan centrala lokaler.

Välkommen till våra nya fantastiska lokaler för att 
utbyta erfarenheter, kunskap och ta initiativ som får 

Vi har flyttat!
Välkommen till vår nya mötesplats.

Besök oss även gärna på våra digitala mötesplatser

Facebook 
@stockholmshandelskammare

Youtube 
Stockholms Handelskammare

Twitter 
@SthlmsHK

Instagram 
Stockholmshandelskammare.se

Webb 
stockholmshandelskammare.se

LinkedIn 
Stockholms Handelskammare ST
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staden, företag och människor att växa. Tveka inte att 
komma förbi när du är i närheten. Det finns många 
anledningar till att besöka oss. 

Vi ses!

info@stockholmshandelskammare.se
08-555 100 00

Vi har hittat vår plats – i hjärtat av Stockholm!


