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STOCKHOLM 
 
 
 

Handelskammarens syfte 
 
Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK) är en organisation för näringslivet i Norge och 
Sverige. Handelskammarens uppgift enligt stadgeparagrafen:”… att främja kommersiella 
och industriella förbindelser mellan Norge och Sverige samt tillvarata näringslivets 
intressen gentemot norska och svenska myndigheter.” 
 
Norsk-Svensk Handelskammer instiftades i Oslo i maj 1992 och systerorganisationen 
Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm instiftades i november påföljande år. 
Under år 2010 startade NSHK i Göteborg sin verksamhet. Medlemskapet är öppet för alla 
företag, organisationer och privatpersoner med verksamhet i Norge och/eller Sverige och 
med intresse att främja Handelskammarens syfte.  
 
Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners mycket på grund av den geografiska 
närheten och landets stabila ekonomi. Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både 
varor och tjänster, och även av arbetskraft som tillfälligt flyttar till grannlandet eller 
pendlar över gränsen för att arbeta. Kunskapen om våra två länders betydelse för 
varandra som handelspartners är fortfarande eftersatt. Svenskarna och norrmännen 
underskattar varandra som handelspartners, både vad gäller export och import, något 
den genomförda Norge-Sverige Barometern visar. Detta är frågeställningar 
handelskammaren kommer arbeta med mycket framöver. 
 
Det finns drygt 2 200 norskägda företag registrerade i Sverige. 
 

 
Styrelse 2020 
 
Ordförande  Björn Rosengren  
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Vice ordförande   Caroline Bergström 
Ledamöter        Pål M. Jebsen   

  Mikael Stabo   
  Peter Dalmalm 
  Lena Adelsohn Liljeroth 

  Henrik Björck 
   Mikael Söderman 

 Jacob Dalborg  
                             

Adjungerad ledamot  Christian Syse, Norges Ambassad 
Adjungerad ledamot  Robert Nygårdhs, Innovasjon Norge  
 
Valberedningens  Meg Tivéus  
ordförande 
 
Hedersordförande  Hans Dalborg 
Rådgivare till styrelsen Jacob Wallenberg 
 
Revisorer  Claes Östberg 
  Michael Ehring 
   
 

 
Administration 
 
Medlemsavgifterna var oförändrade under 2020. NSHK bildade år 2013 ett 
serviceaktiebolag och serviceavgiften avser serviceaktiebolagets verksamhet. 
Ekonomin och likviditeten i bolaget är god. 

 
 
Medlems - och serviceavgift 2020 
Medlemsavgift NSHK Stockholm 500:- 
                                                                                                     
Serviceavgift, företag med < 50 milj. kr. omsättning          2 000:- 
                   ”                                50 - 100              ”   4  000:- 
                   ”                               100 - 500             ”    9 000:- 
                   ”                                > 500                  ”          18 000:- 
 
Guldmedlemskap 60 000:- 
Personligt medlemskap                                                                                                                   1 000:- 
  
                  

 
 
Medlemmar 
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I de tre handelskamrarna finns för närvarande totalt cirka 200 medlemmar, varav drygt 70 
i Stockholm (inklusive dotterföretag tillhörande Guldmedlemsföretagen). 
 
Guldmedlemmar i Norsk-Svenska Handelskammaren 2020 har varit OBOS, DNB, Foyen 
Advokatfirma, Handelsbanken, Investor, Nordea, Nordic Choice Hotels, Nordic Green 
Energy, SAS, SEB, Soya Group, Statkraft, Swedbank, Strömberg Gruppen AS, Telenor, 
Vestre,Norron AB, Philip Morris Intl., samt Veidekke. 
 
Alla befintliga medlemmar har fakturerats i början av 2020 avseende detta 
verksamhetsår. 
 

 
Styrelsemöten 
 
5 styrelsemöten har hållits under året: 
11 februari 2020 
13 maj 2020 
25 juni 2020 – konstituerande styrelsemöte ifbm. årsstämman 
7 september 2020 
15 december 2020 
 

Verksamhet 
 
2020 blev ett speciellt verksamhetsår beroende på rådande Covid-19 pandemi. Den 
traditionella mötesverksamheten har varit starkt begränsat pga. myndigheternas ständigt 
ändrade restriktioner.  
 
Under året har verksamheten av denna orsak koncentrerats till: 
- ökat samverkan med Team Norway (Kgl. Norsk ambassade + Innovasjon Norge) 
- ökad samverkan mellan NSHK Oslo och NSHK Göteborg i utvecklingen av en gemensam 
IT-plattform 
-  Tack vara en donation från vårt medlemsföretag Intendia Group, som är ägare till 
Berghs, har en grupp Berghs studenter genomfört ett examenarbete där ambassaden, 
Innovation Norge och vi nu har fått presenterat ett koncept och idéer till aktiviteter för 
att ytterligare styrka ”Team Norway” i Sverige. Ett mycket kreativt arbete där vi absolut 
skall utnyttja vissa delar, när vi närmar oss normalsituation igen. 
- ledarutvecklingsprogrammet Talentnettverket, som beroende på pandemin först 
startades i digital form med 2 träffar under hösten. 
- generell informationsverksamhet i våra numera etablerade digitala kanaler, så som 
Facebook, LinkedIn och Instagram. 
- Individuella möten med medlemmar och ev. nya partners 
- Daglig kontakt på telefon och mejl med företag och privatpersoner som har olika frågor 
kring relationen med våra två länder under rådande pandemi.  
 
Totalt 8 sammankomster har under året arrangerats för medlemmarna (se nedan). 
Ambitionen är att ett medlemsmöte skall bidra till att utöka och förstärka nätverken 
mellan norskt och svenskt näringsliv. 
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Under 2020 har verksamheten i än högre grad inriktats på samverkan med olika partners 
utanför NSHK. Svensk-norska samarbetsfonden är sedan tidigare ett annat exempel på 
detta.  Genom Talentnettverket har vi haft ett fint samarbete med Svenska Ambassaden i 
Oslo. Samverkan med Handelshögskolan fortsätter med MBA stipendiet, men det blev 
inställd under 2020 beroende på för få ansökningar.  Kommer förhoppningsvis 
genomföras 2021  om i en annan form.   Den viktigaste samarbetspartnern har varit Kgl. 
norsk ambassade, under ambassadör Christian Syses ledning. 
Ledningen av Handelskammaren har under året fortsatt det viktiga arbetet med att 
rationalisera verksamheten. Den externa revisorn PwC är uppsagd av kostnadsskäl och 
ersatt med två interna lekmansrevisorer från medlemmarna, då nuvarande lagstiftning 
tillåter detta. Bytet av extern redovisningskonsult från TMF Group till Angro Consulting 
har reducerat redovisningskostnader betydligt. 
 
 
Talentnettverket, som etablerades under 2008 i samarbete med NSHK i Oslo, leds nu, 
som föregående år av Berit Salheim. Tjugonio unga talanger från våra 
guldmedlemsföretag har genomgått, första två träffarna digitalt av nätverks- och 
utvecklingsprogram under året. Värdföretag för dessa träffar har varit Telenor i 
Stockholm och Swedbank i Oslo.  I programmet deltog ytterligare kandidater utvalda av 
Svensk-norska samarbetsfonden. Svensk-norska samarbetsfonden har under året bidragit 
med medel till Talentnettverket.   
 
Covid-19 utbrottet har drabbat oss hårt under verksamhetsåret då publika evenemang 
inte har kunnat genomföras som planerat. Trots pandemi har avhoppen av medlemmar 
varit marginell. Styrelsens ambition är att planerade event kan genomföras med stor kraft 
när myndigheternas restriktioner upphävs, troligen hösten 2021. En påverkan på NSHKs 
intäkter 2021 kan ej uteslutas. Vi fortsätter följa utvecklingen och de nationella råd som 
gäller och parallellt gör vårt yttersta för att fortsätta vår verksamhet på bästa sätt utifrån 
förutsättningarna.  
 
 

 
Medlemsmöten och andra aktiviteter  
 
 
20 februari Frukostseminarium hos Priority Group. Tema var ”Profilering-hur bygga ett 
stort varumärke”. 
 
4. Juni . Gemensamt webinar med NSHK Oslo och NSHK Göteborg. Tema var ”Gemensam  
Nordisk elektronisk ID ”, där DIFI och Nordea  presenterade. 
 
25 juni 2020.    Årsmöte, som blev senarelagd beroende på pandemin och genomfört för 
första gång digitalt. Förutom traditionella punkter på dagsorden gav Ambassadör 
Christian Syse en orientering om den aktuella relationen mellan Norge och Sverige , under 
pågående COvid-19 pandemi. 
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4 Oktober – genomfördes ett Webinar för alla tre handelskammare. Tre chefsekonomer 
diskuterade fölljderna av Covid 19 ( Lena Selgren, Business Sweden + Öystein Dörum, 
NHO och Öystein Börsum, Swedbank , med ordföranden Kai Eide i Oslo som mötesledare. 
 
8. Oktober. Helsides debattartikel av Björn Rosengren i Dagens Industri ” Norska 
restriktioner rimliga” 
4. November  gemensamt  webinar med Bayland, Jacke, Almlid och Nybö + Kai Eide på 
tema : « Hvordan styrke norsk-svensk samarbeide efter Covid-19» 
18  November . Debattartikel ” Politisk fingertoppskänsla krävs för den norsk-svenska 
relationen ”., skriven av ordföranden Björn Rosengren. Publicerat i nyhetsbrev och på 
hemsida.  
07 december . Business Sweden har genomförd en «Business Climate Survey» – i 
samarbete med Sveriges Ambassade i Oslo og Norsk-Svensk Handelskammer. Den visar 
optimism bland svenske företag i Norge inför 2021. Projektet blev lanserat i Sveriges 
ambassad i Oslo. En videoinspelning finns på vår hemsida. 
 
 
 
 
 


