
 

 

 
 

Årsberättelse 2021 
 

NORSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 
 

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 2 300 norskägda företag registrerade i Sverige. 
 
 
Styrelse 2021 
 
Ordförande  Björn Rosengren , Priority Group 
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Vice ordförande   Caroline Bergström, SAS 
Ledamöter        Pål M. Jebsen, NSHK   

  Mikael Stabo, Hannes Snellman  
  Jennie Hellestig, Nordea 
  Lena Adelsohn Liljeroth, egenföretagare 

  Henrik Björck, Handelshögskolan 
  Ole Hamre, SEB 

   Mikael Söderman, Nordic Green Energy 
 Jacob Dalborg, egenföretagare 

                             
Adjungerad ledamot  Christian Syse, Norges Ambassad. Från 1 september 2021, 

ambassadör Aud Kolberg 
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 2021. NSHK bildade år 2013 ett 
serviceaktiebolag och serviceavgiften avser serviceaktiebolagets verksamhet. 
Ekonomin och likviditeten i bolaget är god. 
 
 
Medlems - och serviceavgift 2021 
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:- 
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Medlemmar 
 
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 2021 har varit OBOS, DNB, Foyen 
Advokatfirma, Handelsbanken, Investor, Nordea, Nordic Choice Hotels,  SAS, SEB, Soya 
Group, Statkraft, Swedbank, Strömberg Gruppen AS, Telenor, Vestre,Norron AB, Philip 
Morris Intl. , Veidekke, Advokatfirman Schjödt, SBB Norden och Postkodlotteriet. 
 
Alla befintliga medlemmar har fakturerats i början av 2021 avseende detta verksamhetsår. 
 
 
Styrelsemöten 
 
5 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 
18  februari 2021 
25 maj i 2021 – konstituerande styrelsemöte ifbm. Årsstämman 
09 juni 2021 -per capsulam 
11 augusti 2021 
14 oktober 2021 
1 december 2021 
 
Verksamhet 
 
2021 blev fortfarande ett speciellt verksamhetsår beroende på rådande Covid-19 pandemi. 
Den traditionella mötesverksamheten har varit starkt begränsat pga. myndigheternas 
ständigt ändrade restriktioner.  I huvudsak har medlemsaktiviteten skötts via webinarer 
och individuella möten.  
 
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 
- ledarutvecklingsprogrammet Talentnettverket, som beroende på pandemin först 
startades fysisk igen våren 2022. 
- generell informationsverksamhet i våra numera etablerade digitala kanaler, så som 
Facebook, LinkedIn och Instagram. 
- 3 nyhetsbrev har distribuerats under året. 
- 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.  
- Ambassadör Christian Syse blev utnämt till hederledamot i vår styrelse 9 juni 2021 
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Totalt 8 medlemsaktiviteter 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. Covid-pandemin har varit svår att navigera i, men 
det har varit styrelsen ambition att planera och genomföra ”färre-men värre” 
medlemsaktiviteter. 
 
Under 2021 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, där Hilde Rostad 
från OBOS blev 2021 års stipendiat. Den viktigaste samarbetspartnern har varit Kgl. norsk 
ambassade, under ambassadör Christian Syses och senare ambassadör Aud Kolbergs 
ledning. 
Ledningen av Handelskammaren har under året fortsatt det viktiga arbetet med att 
rationalisera verksamheten, för att säkerställa handelskammarens ekonomi i dessa 
oroliga tider. 
 
 
Talentnettverket, som etablerades under 2008 i samarbete med NSHK i Oslo, där Berit 
Salheim har varit programledare.  Efter förra årets digitala variant pausade vi uppstart 
2022 till mars månad. Tjugonio unga talanger från våra guldmedlemsföretag har 
genomgått, första två träffarna digitalt av nätverks- och utvecklingsprogram under året. I 
programmet deltog ytterligare kandidater utvalda av Svensk-norska samarbetsfonden. 
Svensk-norska samarbetsfonden har under året bidragit med ekonomiskt stöd och hjälp 
med programgenomförande  och är en värdefull samarbetspartner.  
 
Covid-19 utbrottet har drabbat oss hårt under verksamhetsåret då publika evenemang 
inte har kunnat genomföras som planerat. Trots pandemi har avhoppen av medlemmar 
under 2021 varit marginell. Styrelsens ambition under verksamhetsåret har hela tiden varit  
att planerade event kan genomföras med stor kraft när myndigheternas restriktioner 
upphävs, troligen våren 2022. En påverkan på NSHKs intäkter 2022 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 under 2021 
 
26 februari 2021 – NSHK Stockholm gav stöd till genomföringen av Oslo 
Economics Rapporten ”Covid-19 – konsekvenser för handeln mellan Sverige 
och Norge”. Ett bandat webinar på temat skickades ut med deltagande av Christian 
Syse, Robert Nygårdhs, VD Ole Erik Almlid, NHO och chefsekonom Bettina 
Kashefi, Svensk Näringsliv. Programmet kördes på Innovasjon Norge´s nya digitala 
mötesplatform för första gång. 
 
25 mars 2021. Webinar om Exportstöd på tema ”Vad skall vi leva av i framtiden- 
och hur skall vi lyckas”. Kai Eide samtalade med Andreas Ericson, direktör för 



 

 5 

hållbar finansiering vid Svensk Exportkredit, och Ivar Slengesol, direktör för strategi 
och affärsutveckling i Eksportkreditt Norge om vilka ”virkemidler” som finns i 
konkurrensen om världsmarknaden.   
 
15 april 2021 .Webinaret ”Affärer i Norge” -samlade några av de främsta 
experterna inom området. De delade med sig av sina kunskaper kring export av 
produkter och tjänster samt etablering. 
Drygt 60 företag och verksamheter deltog online och fick massor av tips om vad man 
ska tänka på när man gör affärer i Norge. Och intresset var stort! Arrangerades av 
Svinesundskommittén i samarbete med Grensetjänsten Norge-Sverige, Norsk-
Svenska Handelskammaren och Exportcenter Västra Götaland tillsammans med 
individuella gränsexperter. Hela seminaret finns att se på vår hemsida.  
 

29. april  Webinar om vätgas i transportsektoren. I samarbete med NSHK Oslo 
genomfördes webinaret med vår guldmedlem Statkraft. NSHK Norsk-Svenska 
Handelskammaren har i samarbete med Statkraft samlat viktiga företag och politiker 
för en diskussion om dessa frågor.  

• Per Rosenqvist, Managing director, Statkraft Hydrogen Sweden AB 
• Mats W Lundberg, Head of Sustainability Sandvik Group 
• Reine Alemar, Director, Transport Development Volvo Trucks 
• Steinar Madsen, CEO, Topeka (en del av Wilhelmsen-gruppen) 
• Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet i Norge 
• Lars Hjälmered (M), representant från den svenska Riksdagen 

 Samtalen leddes av Kai Eide, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo 

27. maj Årsmöte och Norge-Sverige Barometern 2021.  
Beroende på rådande pandemi och omöjligheten av att genomföra ett traditionellt 
möte var det enbart ett begränsat antal medlemmar närvarande fysisk på årsmötet 
och mötet blev för första gången i historien livestreamat. Efter det traditionella 
årsmöteförfarandet, presenterade ambassadör Christian Syse, Norge-Sverige 
Barometern 2021 och visning av en bandat video ”Toppsnakk” där ett samtal mellan 
Petter Stordalen, Strawberry och Elisabeth Beskow, DNB kommenterade 
rapporten under ledning avvår ordförande  Björn Rosengren.  
 
14 oktober .”Vad betyder genomförda Stortingvalget i Norge for samarbetet 
Norge-Sverige” Välbesökt första medlemsmöte efter pandemins första fas  där 
journalist Magnus Takvam, NRK och fd. statsråd Vidar Helgesen gav sin bild efter 
Stortingsvalget i Norge och samma dag den nya Regeringen i Norge blev utsädd.  
 
 
 4 november Digital nanoutbildningar i samarbete med Handelshögskolan 
Digitala utbildningspaket ”From Data to Business Impact” presenterades exklusivt för 
våra medlemmar i nyhetsbrev och på hemsida. Ingen vidare interesse blant 
medlemmarna som var trötta på webutbildningar. 
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 9 december SOYA Group/Wallenius Wilhelmsen.  Vid detta medlemsmöte fick vi 
följa en inspirerade presentation på Norges ambassad om Klimatmål, hållbar 
sjöfart och OceanBird, då Per Tunell besökte oss. Per Tunell är vice president för 
hållbarhet och affärsutveckling på Soya Group och COO för Wallenius Marine, som 
ingår i gruppen. Han gav oss insyn i hur gruppen arbetar med banbrytande 
design och om planerna att bygga OceanBird i samarbete med bl a Kungliga 
Tekniska Högskolan. OceanBird är ett seglande transportfartyg som kommer 
att reducera utsläppen med över 90 procent i jämförelse med de mest 
energieffektiva fartyg som går på haven idag.  
 
 


