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Sammanfattning 
  
För SEK®-beräkningarna Arenastaden Solna har vi valt att dela upp i 2 olika 
huvudredovisningar - en för byggandet av anläggningar och infrastruktur och en för den 
årliga verksamheten inom området. Den senare omfattar alla aktiviteterna vid, i 
anslutning till och inklusive de dynamiska effekterna som tillförs samhället ett direkt 
ekonomiskt värde och sysselsättningstillfällen.  

 
 

Byggnationerna av anläggningarna Friends Arena och Mall of 
Scandinavia, Quality Hotel Friends, kontor och bostäder samt infrastruktur 
i anslutning till dessa har beräknats för perioden 2007 till 2020 och visar på 

en samhällsekonomisk effekt om   
 

7 300 Miljoner kronor* 
och totalt 24 300 årsarbeten** 

 
 
 

 
De årliga värdena år 2020 och framåt genererade i Arensstaden Solna, 
när nuvarande projektplaner är avslutade. De beräknas enligt modell 2 (se 
rapporten) bidra till samhällsekonomin med minst motsvararande:  
 

  18 000 Miljoner kronor* 
och totalt 46 300 årsarbeten** 

 
 
 
 
 

67 500 Miljoner kronor  
Beräknas Byggande och årligt ackumulerade värden i verksamheter 
Arenastaden Solna generera från start 2007 till 2020. Därefter årliga 

värden. 
 

*beräkningarna inkl direkt, indirekt arbete och konsumtion  
**beräknat som direkt arbetskraft och indirekt arbetskraft baserat på yrkesgrupperade multiplikatorer 
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Slutsatser i punktform 

 
• Byggnationsverksamheten som omfattar 

mångmiljardinvestering genererar enligt våra beräkningar ett 
samlat samhällsekonomiskt värde på 7,3 miljarder kronor till 
samhället under perioden 2007-2020.  
 

• År 2020 beräknar vi att det årligen tillförs ett 
samhällsekonomiskt värde om minst 3, 4 miljard kronor  
genom drift, underhåll, ledning, publik, hotell, butiker, 
restauranger och boende i området, men då är inte anställda vid 
kontor medräknade 

 
• 18 miljarder kronor  beräknas vara det årliga totala bidraget 

till samhällsekonomin år 2020 om även alla anställda vi 
kontoren inkluderas i beräkningarna. 

 
• Totalt skapas under hela byggperioden 24 300 helårsarbeten 

baserat på investeringarna 
 

• Årligen  kommer ca 9 700 helårsarbeten att finnas i och i 
anslutning till området exkluderat alla kontorsarbeten.  

 
• Totalnivån inklusive kontorsanställda innebär till ca 46 000 

helårsarbeten årligen i och i anslutning till Arenastaden Solna.  
 

• Huvuddelen av samhällsintäkterna går till Staten. Det motsvarar 
omkring 64 % i våra beräkningar 

 
• Dynamiska effekter som inte inkluderats i beräkningarna, men 

som även skapar mervärden i samhällsekonomin av att 
verksamheten finns idag:  
 

o Företags, myndigheters och andra verksamheters värde av 
verksamheten i sina kundkontakter och marknadsföring. 

o De kombinationsaktiviteter och den ytterligare konsumtion som 
sker i anslutning till besöket vid Arenastaden Solna genom att fler 
upplevelser konsumeras utanför området vid ex. en konsert, en 
landskamp eller planerade externa utflykter men boende på 
hotellet. 

o Good-will för regionen, företag och organisationer  
o Bolagsskatt på olika verksamheter samt nettomoms som genereras.  
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Samhällsekonomisk Kalkyl - SEK®  

 

Inledning 
 
IUC Sverige AB har på uppdrag av Arenabolaget i Solna AB genomfört en 
Samhällsekonomisk kalkyl, SEK® för att kvantifiera de ekonomiska värden som 
samhället tillförs och den sysselsättningseffekt som genereras. I uppdraget har 
även inkluderats beräkningar av den årliga publiken vid Friends Arena som 
genom sin volym medför kompletterande konsumtion i och utanför Arenan. 
 
Beräkningsunderlagen bygger på tillgängliga indata, statistik, genomförda 
publikenkäter, intervjuer med verksamhets- och projektansvariga samt insamlade 
jämförelsedata. IUC Sverige AB har i sitt uppdrag successivt byggt upp en modell 
för att beräkna värdet av samtliga besökares dynamiska effekter på 
samhällsekonomin. Delar av dess dynamiska effekter på kommunal och regional 
nivå är utspridd över landet men har i beräkningarna samlats i en summa. 
 
SEK® beräkningarna utgår från omfattningen av direkt arbetskraft inom olika 
yrkeskategorier, den indirekta arbetskraft som berörs samt den konsumtion som 
anställning och ekonomisk ersättning medger. I beräkningarna har även sk. 
dynamiska effekter  beräknats baserat på i publik och evenemang kopplade till 
Nationalarenan.  
  
Vi vill redan här påpeka att vi generellt i våra beräkningar valt en 
försiktighetsnivå, dvs. där osäkerhet om indata funnits har vi antingen valt att inte 
ta med dessa data (såsom statliga punktskatter) eller välja den/de lägre nivåerna i 
underlag från prognoser. På samma sätt finns det indata som saknas då flera av de 
berörda verksamheterna omfattar börsnoterade bolag som inte har möjlighet att 
lämna ut interna ekonomiska data. Detta leder till viss underskattning av de 
ekonomiska effekterna, särskilt för den statliga nivån.  

 

Uppdragets förutsättningar 
 
Arenastaden i Solna är en för svenska mått gigantiskt stor etablering där ett 
tidigare relativt litet och undanskymt förorts- och industriområde, Råsta, har ställt 
om till ett komplext samhällscenter. Detta center består av ett antal nationellt 
intressanta byggnader och verksamheter i form av huvudkontor för stora 
internationella företag, en nationalarena, ett handelscenter. Allt kombinerat med 
hotell, bostäder och infrastruktur.   
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Omfattning 
 
Uppdraget har omfattat att genomföra en långsiktig beräkning av de samlade 
effekterna som denna staddelsomvandling och etablering medför för 
samhällsekonomin. Beräkningarna omfattar såväl historiska data, från 2007, som 
prognosticerade data fram till 2020. Formellt sattes spaden i jorden 2009 när 
bygget av Friends Arena startades. Projekterings och planeringsarbeten har så 
långt detta varit möjligt att återskapa, inkluderas i beräkningarna.  
 

Vad ingår i beräkningarna 
 
Beräkningarna baseras på insamlade indata i form av verkliga investeringar, 
volymer sysselsatta och beteenden för besökare/publik samt beräknade framtida 
investeringsdata. Data har sammanställts till en samlad helhet baserat på 
genomsnittsvärden, offentlig statistik och jämförelsedata från vår egen databas. 
 
Omfång och volymer i både ekonomiska termer och sysselsättningstermer är 
stora, men beräkningarna ger en tydlig indikation av vad en exploatering och 
investering som denna ger för effekter på samhällsekonomin. 
 
I vår sammanställning visar vi på de värden som skapas under hela projektering-, 
etablerings- och kommersialiseringsprocessen. När området är ”färdigt” kvarstår 
effekter i form av handel, evenemang, boende och kontorsanställningar som 
tillsammans generera årliga ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
samhällsvärden.  
 
För att fånga den totala bilden har en nedbrytning i så många delprojekt och del 
aktiviteter som varit möjligt skett för att överblicka förloppen. De omfattar olika 
tidsomfång och insatser som vi därmed kunnat ta hänsyn till.  
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Vad ingår inte i beräkningarna 
 
Som alltid vid komplexa och tidsomfattande projekt saknas i vissa fall faktiska 
indata som då måste prognosticeras. I vissa fall ingår verksamheter i större 
koncerner och särredovisningar är inte tillgängliga.  
 
Byggnationer och infrastrukturinvesteringar utanför Arenastadens område som 
ingår i överenskommelser om markanvisningar har inte inkluderats i 
beräkningarna. Dessa investeringar har eller kommer att ha samband med 
Arenastaden och kan adderas efter att separata samhällsekonomiska beräkningen 
utförts.  
 
Ytterligare en förutsättning för beräkningarna är att hantera punktskatter såsom 
fastighetskatt, fastighetsavgift, energiskatt, CO2 skatt, nettomoms och 
bolagsskatter. Dessa skatter finns inte med i beräkningarna då de idag inte är 
kända eller har kunnat identifieras. Punksskatter tillfaller till sin huvuddel staten 
och innebär också att den statliga samhällsintäkten ökar mer än det som redovisas 
i vår kalkyl.  
 

Vår modell 
 
Beräkningsmodellen SEK® tar hänsyn till olika yrkeskategorier, deras påverkan 
på indirekt sysselsättning och vilket återstående konsumtionsutrymme som skapas 
och som tillför samhället mervärden. I modellen finns beräkningsunderlag för sk. 
dynamiska effekter, som genereras exempelvis genom publik, evenemang, 
marknader, transporter, utbildningsbehov mm. som är kopplat till den 
huvudverksamhet som beräkningarna tar sin utgångspunkt i.  
 
Vi har i våra beräkningar i denna SEK® i första hand koncentrerat de dynamiska 
effekterna till aktiviteter med publik vid Friends Arena och konsumtion kopplat 
till anställda i de kontor som etableras i området. Konsumenter vid Mall of 
Scandinavia och boende på hotell har inte beräknats som dymaniska effekter 
eftersom deras konsumtion lägger grunden för den direkt, indirekt och 
sysselsättningen vid dessa anläggningar. 
 

Vårt genomförande 
 
Arbetet inleddes under hösten 2015 med kontakter med de olika ansvariga 
entreprenörerna, byggföretagen, fastighetsägarna och ansvariga för driften vid de 
olika berörda anläggningarna. Datainsamlingen har baserats på en kombination av 
intervjuer med ansvariga personer, sammanställning av underlag för önskade 
indata som var och en därefter sammanställt och återfört till IUC Sverige.  
 
Vid insamling har även prognosdata efterfrågats för tidperiod från 2016-2020. I 
dessa data föreligger till sin natur ett antal antaganden. I den mån det varit möjligt 
att identifiera jämförelsedata för utvecklingskurvor i likvärdiga verksamheter har 
IUC vägt samman dessa data. Det innebär exempelvis att uppräkningar och 
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antagna uppskalningar har valts bort där de inte kunna säkerställas tillräckligt väl. 
Vi har även haft tillgång till ett antal publikbeteendemätning i anslutning till 
Friends Arena. Dessa har vi kunna jämföra med andra genomförda SEK® 
kalkyler med koppling till event och upplevelsenäringarna.  
 
Tidsomfånget för beräkningarna omfattar totalt 13 år, varav de första 2 -3 åren i 
huvudsak innehöll projektering och planering inför att byggnationsarbeten som 
inleddes i maj 2009 med Friends Arena. Arenan invigdes den 3 november 2012, 
dvs. en byggtid på ca 3,5 år. I anslutning till att Arenan färdigställdes hade 
byggnation av hotell, bostäder och kontorsbyggnader samt infrastruktursatsningar 
inletts. Successivt har byggnader som Quality Hotel Friends, Mall of Scandinavia 
samt stora huvudkontsbyggnader för bla. hyresgäster som SEB, Vattenfall, SvFF 
och kommande år ICA byggs eller ligger i planen att byggas.  
 

Modeller vid beräkningar 
 
Vi har vid genomförandet av SEK®en för Arenastaden Solna valt att dela upp 
beräkningarna av de samhällsekonomiska värdena i två huvudmodeller när det 
gäller de årliga värdena som genereras:  
 

Modell 1:  
Årliga som beräknats i modell 1 är de värden genererat av boende i 
bostäder, kontorsanställdas dagkonsumtionseffekt, drift av hotellet, 
anställda vid butiker och restauranger samt dynamiken av publik, 
evenemang och event som skett och som planeras vid Friends Arena.  
 
Modell 2:  
Modellen omfattar Modell 1 + alla kontorsanställdas sysselsättning. 
Vi har samtidigt bedömt att 20% av de boende i de nya bostäderna 
också arbetar i området. 20% av de boende har därför räknats bort för 
att undvika dubbelberäkningar.  
Denna modell påvisar ett totalvärde för Arenastaden, men betyder 
också att samhällsvärden som genereras på framförallt kommunal nivå 
inte självklart tillfaller Solna utan fördelas in många andra kommuner 
i Stockholmsregionen och sannolikt även utanför denna.  

 
 
 
De i denna rapport redovisade samhällekonomiska kalkylen (SEK®) tar sin 
utgångspunkt i dagens värden (skattesatser, lönenivåer, byggkostnader mm.), 
vilka sannolikt förändras något över tiden. Vi har låst värdena till 2015 års värden 
vilket kan betraktas som ett medelvärde mellan åren 2007 och 2020.  
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Friends Arena - Nationalarenan 
 
Arenan invigdes i slutet av 2012. Våra beräkningar omfattar: 
Effekter av investeringen 
- byggnationen av Arenan 
 
Årliga effekter av verksamhet/drift 
- publiken från invigning fram till 2015 och därefter enligt prognos 
- anställda hos ägare/driftansvarig 
- verksamheter inom Arenas såsom restauranger, matställen, vaktbolag, service 

och underhållsfunktioner 
 
Besökarna möter en fullservicearena, men nyttjar också verksamheter utanför 
arenan såsom:  

- Resor till och från event, matcher  
- Besök på restauranger och caféer  
- Boende i anslutning till event 

 
Dessa effekter har beräknats i form av dynamiska effekter och är årligt 
återkommande kopplat till arrangemang och event vid verksamheten. Arenans 
besöksvolym påverkar även andra verksamheter i Arenastaden såsom Mall of 
Scandinavia och Quality Hotel Friends. 
 
 

Quality Hotel Friends  
 
Hotellet i anslutning till Friends Arena invigdes september 2013 och ingår i våra 
beräkningar med samhällsekonomiska värden genererade för själva byggnationen 
under ett par års tid (effekt av investering). 
 
Därefter har effekter av verksamheten/driften som årlig verksamhet beräknats. 
 
Effekter av boende i form av konsumtion utanför hotellet ingår i de beräkningar 
som omfattas av Mall of Scandinaiva och Friends Arena. Det som tillkommer är 
ekonomiska samhällsvärden av resande till och från hotellet. Detaljerade uppgifter 
om detta saknas varför de inte ingår i SEK® beräkningarna.  

 

Mall of Scandinavia (MoS) 
 
Shoppingcentrat som är skandinaviens största innehåller utöver shopping ett stort 
antal restauranger och biografer. Centrat invigdes november 2015. Effekterna av 
investeringen avser byggnationen av MoS.  
 
Effekterna av den årliga verksamheten och driften baseras på prognoser över 
antalet sysselsatta i butikerna, restaurangerna, övriga verksamheterna, ledning, 
service- och underhåll samt säkerhet. 
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Det totala antalet besökare och deras konsumtion i butiker, restauranger och andra 
verksamheter leder till sysselsättningen i butikerna. De sysselsatta medför i sin tur 
årliga samhällsintäkter. Varje enskild butik, restaurang och annan verksamhet 
leder även till nettomomsintäkter och bolagsskatter som tillfaller staten. Dessa har 
vi inte inkluderat då de inte är kända idag och ställer krav på insyn i enskilda 
företags bokslut.  
 

Bostäder 
 
Ett antal om 5 ungefär likvärdiga höghus på 23 våningar byggs i Arenastaden med 
successiv inflyttning. Idag, våren 2016, har inflyttning skett i 3 av dessa 5 hus. De 
2 återstående har inflyttningar 2017 resp. 2018. Utöver dessa höghus byggs även 
stadsradhus och lägenheter på taket och fasaden till Mall of Scandinavia.  
 
I beräkningarna har vi inkluderat effekterna av investeringarna i byggandet av 
bostäderna.  
 
Därefter har effekterna av drift beräknats som den årliga fastighetsskötseln som 
omfattas för de bildade bostadsrättsföreningarna.  
 
För boende i bostäder har vi utgått från en genomsnittsinkomst inom 
tjänstemannaområdet i Stockholmsregionen. Vi har sammanvägt ett antal olika 
tjänstemannagruppers multiplikatorer till ett genomsnitt för att kunna genomföra 
dessa beräkningar.  
 

Flyttkedjan 
 
Eftersom det i Stockholmsregionen finns ett stort inflyttningstryck och en mycket 
hög efterfrågan på bostäder har vi utgått från att inflyttning i bostäderna i 
Arenastaden innebär frigörande av bostäder i första hand i närregionen. Det mest 
sannolika är att det i slutändan av den flyttkedja som uppstår sker in inflyttning till 
Stockholmsregionen som motsvarar de som valt att bo i Arenastaden. Kedjan 
innebär också att av den volym som flyttar in kommer sannolikt en grupp att gå 
från arbetssökande till anställda – det gäller allt från nyutexaminerade till 
långtidsarbetslösa eller nyanlända. Storleken på denna grupp har inte ingått att 
inkludera i detta uppdrag, men den totala inflyttningen leder definitivt till ett ökat 
totalt samhällsekonomiskt värde för kommunerna i stockholmsregionen, för 
regionen/landstinget och för staten. I den mån medborgare kan gå från 
arbetssökande till anställda reduceras även samhällskostnader i form av a-kassa 
och försörjningsstöd, dvs. minskat kommuners och/eller statliga kostnader.  

 

Kontor 
 
Sammantaget är byggandet av kontorsytor den totalt sett största inversteringen 
som sker i Arenastaden. Det innebär också att det beräknas vara minst 25000 
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personer som totalt sett arbetar vid olika verksamheter i dessa kontor. På samma 
sätt som med bostäderna sker en successiv inflyttning av verksamheter i till 
kontoren framtill 2019/20. Effekten av investeringar har på samma sätt som 
övriga byggnader beräknats separat som byggprojekt.  
  
För att beräkna de årliga effekterna av verksamheterna har vi valt att beräkna 
kontoren enligt modell 1 resp. 2 för att påvisa den stora effekt som det totala 
antalet sysselsättningstillfällen skapar vid de sammanförda kontoren i 
Arenastaden. I modell 1 har vi för kontorsanställda endast inkluderat en 
dagkonsumtion, medan vi i modell 2 beräknar det totala samhällsvärdet av 
anställningen vid kontoren inklusive multiplikator och konsumtionseffekter för 
anställda. Dessa effekter tillförs samhället totalt sett men inte specifikt i Solna 
kommun. Däremot tillförs värden i stora delar av kommunerna i 
Stockholmsregionen eller de nära regionerna. I modell 2 har en uppskattning 
gjorts av att ca 20% av de som är bosatta i Arenastaden, när den är fullt utbyggd, 
också jobbar vid någon av verksamheterna. Vi har därför i beräkningarna 
reducerat summering med detta värde för att inte dubbelberäkna. 
 

Kontorskedjan 
 
På samma sätt som flyttkedjan för bostäder sker en omflyttning i kontorslokaler 
som successivt friställs. I vilken grad kontorsarbeten har flyttats från annat håll till 
Arenastaden och därmed inte tillför samhället ytterligare ekonomiska värden bör 
därför observeras. Sannolikt är, att det i Stockholmsregionen sker en om- och 
inflyttning genom att kontorsytor frigörs liksom utrymme för expansion av andra 
kontorsverksamheter som i slutändan tillför kommunerna, regionen i första hand 
nya resurser. Inflyttningen i de nybyggda kontoren sker succesivt över en period 
om ca 5 år vilket samtidigt innebär tillgång till friställda lokaler under 
motsvarande period. Det medger ett reglerat omställningstempo.     

 

Infrastruktur 
 
Ett område som Arenstaden Solna med momentant stora mängder personer i 
rörelse samtidigt, kräver både mikro- och makro investeringar i infrastruktur där 
allt från VA, sopsystem, kraftnät, fibernät, gator, torg, transportsystem och 
kompletterande byggnader måste planeras och byggas. Utifrån de uppgifter som vi 
erhållit har beräknar genomförs för det investeringar som redan skett, men också 
för de prognoser som förestår i framtiden. I beräkningarna har investeringar i en 
ny T-baneanslutning för Arenstaden uppskattas och inkluderat. Detta projekt i de 
diskussioner som förs idag, 2016, inte genomfört inom ramen för denna kalkyl, 
dvs. 2020, utan planen verkar fn. sträcka sig till 2022. Vi har trots det valt att 
inkludera detta bygge då det är en angelägen och sannolikt nödvändig del i den 
långsiktiga utvecklingen av Arenastaden.  
Vår bedömning är att investeringarna i infrastruktur rimligen borde vara större än 
de underlag vi kunnat ta del av.  
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Detaljerad struktur för SEK® - beräkningarna  
 
Underlag för genomförande av beräkningarna har specificerats av IUC Sverige 
AB. Nödvändiga preciseringar och uppdelningar som riktats till projektledning, 
företagsledningar och nuvarande verksamheter har skett på IUC Sverige AB’s 
begäran.  
 
Underlagen har i sin tur verifierats i jämförelse med andra jämförbara 
verksamheter så långt det varit möjligt för att säkerställa relevansen i de ingående 
data som krävts. Aktuella statistikdata avseende 2015, i något fall 2014, har 
inhämtats och använts vid beräkningarna. 
 
Följande uppdelningar som lett till ett flertal delberäkningar utgör grunden i de 
indata som hanteras.  
 

• Byggnationer  
o Projektledning 
o Projektering, arkitekter, konsulter 
o Byggnationer av respektive investeringsobjekt 
o Byggnationer för etablering av butiker och restauranger i MoS 
o Anläggningsarbeten i anslutning till investeringarna 
o Anläggningsarbeten för infrastruktur 
o Särberäkning av andelen utländsk arbetskraft 
o Uppdelning i tid mellan 2009-2020 

 
• Verksamheter och boende 

o Ledningsfunktioner på plats och för olika verksamheter 
o Eventverksamhet och administrativ personal i Friends Arena 
o Driftpersonal – service, underhåll, fastighet, IT, säkerhet - 

anläggningar 
o Butikspersonal i Mall of Scandinavia 
o Hotell- och restaurangpersonal i både Friends Arena, Quality Hotel 

och Mall of Scandinavia 
o Fastighetsskötsel bostadsrätter och kontorsfastigheter 
o Boende i de nya fastigheterna 
o Kontorspersonal beräknat enligt Modell 1 resp Modell 2 

 
• Dynamiska effekter 

o Transporter till och från evenemang i Friends Arena 
o Övernattningar/Hotell vid evenemang 
o Konsumtion utanför Arenan 
 

Vi har i rapporten valt att sammanförs det stora antalet delberäkningar till en 
totalberäkning där vi visar på en summering av processen från projektering, via 
etablering till verksamhet för Arenastaden Solna omfattande åren 2007-2020. 
Summering påvisar de samhällsekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna 
vid för hela Arenastaden Solna.   
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I tabellerna visar vi även på hur de olika modellerna 1 resp. 2 påverkar 
totalsumman för samhällsekonomin.  
 
I diagram beskrivs några av de årliga samhällsekonomiska förloppen med ett 
aggregerat värde för åren 2007-2014 och därefter uppdelat per år fram till 2020.  
 
I beräkningarna inkluderas: 
 

o All beräknad anställd personal, uppdelad i kategorier och med 
genomsnittslöner för Stockholmsregionen 

o Personal inom byggverksamheten - projektbundet 
o Multiplikator för respektive bransch/verksamhet  
o Konsumtionseffekter som genereras utifrån direkt och indirekt 

sysselsättning  
o Hänsyn är tagen till de statliga skatteskalorna vid olika brytpunkter. 
o Hänsyn tagen till gällande jobbskatteavdrag och grundavdrag beräknat på 

årsinkomst motsvarande heltidsarbete. 
o Skatte- och avgiftssatser gällande år 2015 utifrån skattesats för Solna / 

Stockholm läns landsting 
o Beteendeunderlag över publik vid Friends Arena 
o Gällande arbetsgivaravgifter 2016 
o SCB’s statistik (2015) för antal årstjänster i relation till omsättning och 

bransch 
 

I beräkningarna exkluderas: 
o Good-will värden som verksamheten innebär i regionen och för 

intressenterna 
o Nettomoms för verksamheter  
o Bolagsskatter  
o Punktskatter 
o Hänsyn har inte tagits till nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar och 

pensionärer 
 
 
 
Se även bilaga A för ytterligare förklaringar till beräkningsmodellen 
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RESULTAT - Arenastaden Solna 
 

Bygginvesteringarna 
 
De genomförda beräkningarna omfattar samtliga investeringar i byggnationer 
under perioden 2007-2020 inkluderande projektering, byggande, projektledning 
och infrastruktur inom området Arenastaden Solna. I beräkningarna har andelen 
utländsk arbetskraft, som inte är skattskyldiga i Sverige, särberäknats.  
 
Alla investeringar skapar sysselsättning av både människor och maskiner. Varje 
sysselsatt skapar i sin tur en volym indirekta jobb hos underleverantörer, service 
och tjänster, reparation och underhåll osv. Vi har gått igenom samtliga 
genomförda, pågående och planerade investeringar och beräknat den direkta 
sysselsättningseffekten för var och en av dem. De som sysselsätts bidra med att 
skatter och avgifter betalas till samhället, att ytterligare personer sysselsätts och 
att var och en har ett kvarvarande utrymme för konsumtion.  
Samtliga dessa faktorer inkluderas i den samhällsekonomiska beräkningen som 
uppdela på kommunal, regional och statlig nivå visar det bidrag som vid 
investeringarna återförs till samhället via jobb.  
 
Redovisningen av beräkningarna har sammanställts i en sammanfattande 
totaltabell. Där har samtliga investeringar och anläggningsjobb inklusive 
projektledning och projektering beräknats. Varje yrkeskategori har en individuell 
multiplikator som i sin tur beräknar alla de indirekta jobben som skapas. Slutligen 
beräknas de sysselsattas samlade konsumtionseffekter som inkomsterna genererar. 
Dessa effekter innehåller ytterligare sysselsättning i konsumtionsledet, men också 
sparande, momsintäkter och värde av importvaror.  
 

SEK - Investeringar i byggnader i Arenastaden Solna , 
period 2007-2020 
  Summa 
Kommuner (skatt)* 1 580 Mkr 
Landsting / Regioner (skatt)* 1 070 Mkr  
Staten,   4 615 Mkr 

 
SUMMA intäkter 
samhället 

 
 7 265 Mkr 

* Skattesats Solna/Stockholms län 2015 har använts  

 
Beräkningarna visar att den byggverksamhet som skett och sker innebär en 
samhällsekonomisk effekt om knappt 7,3 miljarder kr  under de 13 åren. Den 
statliga andelen av det ekonomiska värdet uppgår till 63,5 %.  
 
Sett över det samlade tidsspannet för byggnationer som skett och är planerade 
fram till 2020 kan vi i diagrammet se hur utvecklingen fördelas under åren.  
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Årlig verksamhet – modell 1 (fullt utbyggt år 2020) 
 
För att förstå och beräkna en relevant volym av verksamhet som år för år 
utvecklas tillsammans med de investeringar som skett har vi byggt upp en separat 
modell. Där ingår den fasta verksamheten vid Friends Arena såsom restauranger, 
fastighetskötsel, säkerhet men även värdet av de dynamiska effekterna för 
besökare i samband med event, matcher, konserter och andra evenemang i form 
av förtäring, logi och resor.  
 
På samma sätt ingår den årliga driften av hotellet, verksamheten vid butiker i Mall 
of Scandinavia samt förvaltning av densamma. Fastighetförvaltning av kontor och 
bostadsrätter ingår också som årligt återkommande samhällsekonomiska värden.  
 
I sammanställningen nedan har vi valt att ange den årliga summan när bostäder 
och kontor är färdigställda och inflyttade, dvs 2019/2020. Beräkningen innehåller 
även värdet av boende i bostäderna samt den dagkonsumtion som kontorsanställda 
medför (modell 1). Summa för de tidigare åren är något lägre men samtidigt 
saknas värden av punktskatter.  
 

SEK – Årligt återkommande samhällsekonomiska värden 
beräknade för år 2019/2020 – MODELL 1 
  Summa 
Kommuner (skatt)*  711 Mkr 
Landsting /Regioner (skatt)* 481 Mkr 
Staten  2 188 Mkr 
 
SUMMA intäkter 
samhället 

 
3 380 Mkr 

* Skattesats Solna/Stockholms län 2015 har använts  
 

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

2007-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Årlig samhällsintäkt - Byggnation



 
 IUC Sverige AB 
 

©2016/IUC, mh   
14 

 

I våra beräkningar av de årliga värdena för verksamhet som successivt etableras 
och drivs inom området Arenastaden Solna visar utvecklingskurvan från 2014 till 
2020 hur värdena växer för att år 2018 plana ut.  
 

 

 

Årlig verksamhet – modell 2 
 
Modell 2 baseras på samma underlag som modell 1 men i denna beräkning har 
samtlig prognostiserad kontorspersonal beräknas utifrån sin anställning med lön, 
multiplikator och konsumtionseffekt. Borträknat är den dagkonsumtionseffekt 
som ingick i modell 1 samt en uppskattning att i 20% av bostäderna bor personer 
som även jobbar vid kontoren i Arenastaden. Det beräknade värdet är årligt 
återkommande, men skattevärdena för kommuner och region är mer utspritt och 
kopplat till bostadsort.  
 

SEK – Årligt återkommande samhällsekonomiska värden 
beräknade för år 2019/2020 – MODELL 2 
  Summa 
Kommuner (skatt)*  3 850Mkr 
Landsting /Regioner (skatt)* 2 610 Mkr 
Staten  11 530 Mkr 
 
SUMMA intäkter 
samhället 

 
17 990 Mkr 

* Skattesats Solna/Stockholms län 2015 har använts  
 
Det årliga värdet inkluderat kontorsanställdas samhällsekonomiska värden uppgår 
till minst 18 miljarder kronor. Detta årliga värde är dubbelt så stort som hela det 
samhällsekonomiska värdet av bygginvesteringarna.  
 
Utvecklingen av de årliga samhällsekonomiska värdena enligt modell 2 visar på 
en successiv proportionell tillväxt från 2014 till 2020. Om inga ytterligare 
etableringar av kontor eller bostäder sker efter 2020 kommer denna kurva att 
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plana ut och endast växa organiskt. Tillväxten kommer då att utgöras av 
utveckling för inkomstindex och med utvecklingen av besökare vid 
Nationalarenan, Mall of Scandinavia samt Quality Hotel. 
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Arenastaden Solna 2007 – 2020  

SEK® - Sammanställning totalvärden  
 
I tabellen nedan har vi sammanställt samtliga deltabeller som redovisats i 
föregående avsnitt. I sammanställningen ingår det totala beräknade 
samhällsekonomiska värdet för byggnationsprojekten och de samlade årliga 
effekterna enligt modell 2 från 2014-2020.  
 
 (summorna i Mkr (miljoner) är avrundade till närmaste hundratusental) 

Samhälls-
ekonomiska 
effekter 

Kommunal
nivå 

Landstings/ 
regional 
nivå 

Staten 

Summa 

Bygginvesteringar 
2007 - 2020: 

 
 

1 580 
 

 
 

1 040 
 

 
 

4 480 
 

7 265 

Ackumulerade årliga  
effekter  modell 2: 
2014-2020 

12 900 8 740 38 650 60 300 

 
SUMMA  

14 500 9 800 43 000 67 500 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

22%

14%
64%

Beräknat totalt samhällsekonomiskt värde 

fördelat på de 3 beskattningsnivåerna i 

Sverige ( i %) 

Kommunal intäkt

Regional intäkt

Statlig intäkt
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Sysselsättningseffekter 
 
Vi delar upp beräkningarna av sysselsättningseffekterna i tre olika delar – 
byggprojekten, årligen modell 1 och årligen modell 2 - enligt nedan:  
 
Sysselsättning som omfattar byggandet i Arenastaden Solna från 
projektering 2007, via successivt byggande, projektledning till 
färdigställande – nivån kan ses som ett stort projekt över 13 års tid 

Område 
Direkt 

sysselsättning* 
Indirekt 

sysselsättning* 
Årsarbeten* 

Investeringar 2007-
2020 

16 600** 7100 23 700 

*Antalet är omräknat till helårsarbeten 
** inklusive utländsk arbetskraft 

 
 
Modell 1: Årligt sysselsatta i ledning, butiker, restauranger, arrangemang 
vid Arenan, Hotellet och MoS, samt personal för service, underhåll, 
säkerhet, fastighetsskötsel. Boende i bostäder och en dagkonsumtion för 
kontoranställda ingår också.  Kontorsanställningen ingår inte.  

Område Direkt 
sysselsättning* 

Indirekt 
sysselsättning* 

Årsarbeten* 

Årligt sysselsatta exkl. 
kontor  

6 900 2 800 9 700 

*Antalet är omräknat till helårsarbeten 
 
 
 
Modell 2: Årligt sysselsatta vid kontoren inklusive gruppen enligt modell 1. 
Dagkonsumtion samt 20% boende avdraget 
 

Område Direkt 
sysselsättning* 

Indirekt 
sysselsättning* 

Årsarbeten* 

Årligt – Modell 1 + 
Kontor  

31 300 15 000 46 300 

*Antalet är omräknat till helårsarbeten 
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Kommentarer till SEK®-beräkningarna 
 
Delberäkningar är utförda enligt den försiktiga linjen, dvs. där uppgifter inte har 
varit möjliga att få bekräftade eller där efterfrågade indata varit så begränsat att en 
uppskalning kan medföra stora fel, har alltid en lägstanivå eller ett vägt 
genomsnitt använts för att beräkna det samhällsekonomiska mervärdet.  
 
Vi kan konstatera att det finns ytterligare värden som positivt kan påverka den 
totala samhällsekonomin i Arenastaden Solna över tiden, men som i denna 
beräkning inte inkluderats pga. att det till stora delar handlar om prognosticerade 
indata. Där återfinns många av de specifika punktskatter som till sin huvuddel är 
statliga skatter.   
 
Andra framtida effekter som med stor sannolikhet kommer att påverka den totala 
samhällsekonomin är bla.: 
 

• Ytterligare effekter finns för hotell, annat boende, matställen och resande i 
olika former i närregionen utanför Arenastaden. Många av dessa 
verksamheter drar i sin tur med sig ytterligare näringar. Detta 3:e eller 4:e 
led har inte särberäknats. I beräkningarna ingår däremot den indirekta 
sysselsättningen och konsumtionen som är kopplade till dessa 
verksamheter i direkt anslutning till besöken vid Friends Arena och 
boende på Quality Hotel Friends samt nyttjade av Mall of Scandinavia. 

• Resandet med bil, buss, T-bana, tåg, flyg och taxi utöver det som sker för 
publiken vid Friends Arena har inte inkluderats.  

• Resande med bil innebär även utvidgade försäkringar, service och 
reparationer samt nybilsförsäljning – ingår inte i beräkningarna   

 
OM även dessa dynamiska effekter skulle kvantifieras leder det till ytterligare 
mervärden för samhällsekonomin kopplat till alla verksamheteter i Arenastaden.  
 
I slutet av rapporten, bilaga A, följer en kortfattad beskrivning som förklarar de 
begrepp och värden som beräkningarna består av, samt hur de i ett antal 
beräkningssteg leder fram till den summerade samhällsekonomiska kalkylens 
slutsatser. 
 
 

Moms och bolagsskatter 

I hela Arenastaden kommer det att finnas ett mycket stort antal företag som alla 
bedriver verksamheter som är både momspliktiga och har att betala bolagsskatt. 
Momsen inkluderas till del i våra beräkningar genom att samtliga anställda, 
boende och indirekt sysselsatta också inkluderas i den konsumtionsberäkning som 
utförs. Där ingår alltid nettomoms. 
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Det finns emellertid nettomomsvärden som genereras i både butiker, restauranger 
och företag som inte inkluderats i beräkningarna. Detta gäller även bolagsskatter 
som för att inkluderas kräver en genomgång av samtliga företags bokslut 
respektive år och en prognos om hur denna utveckling kan se ut till 2020.  
 
Momshanteringen är skattemedel som genereras till staten och som bygger på att 
en nettomoms betalas i ett system med ingående och utgående moms. Det handlar 
ofta om stora totalvärden särskilt med tanke på den omfattning av både 
verksamheter och människor som finns i Arensstaden Solna. I våra indata har det 
för flera verksamheter visat sig inte vara möjligt att precisera den nettomoms 
(ingående – utgående) som verksamheten genererat enbart i Arenastaden Solna. 
Osäkerheten i värden och svårigheterna att fördela dessa till enbart det som berör 
Arenastaden innebär att vi valt att bara inkludera de nettomomsuppgifter som 
kunna verifieras.  
 
Stora delar av den nettomoms som genereras vid handel, restaruranger, transporter  
inkluderas i och med att sysselsattas konsumtionsutrymme alltid inkluderar moms.  
 
Bolagsskatter hämtade från verksamheter som genererar vinster ställer också de 
krav på att kunna isoleras till verksamhet inom Arenastaden Solna för att vara 
relevanta i beräkningarna. Vi har inte i detta uppdrag kunna följa upp det stora 
antalet verksamheters bokslut avseende bolagsskatter, och från flera av det stora 
företagen delas dessa uppgifter inte ut isolerat till Arenastaden Solna utan ingår i 
ett aggregerat koncernboklut. Dessa skattesatser är ett bidrag till den statliga 
skatten, men kräver ett mer detaljerat utredningsarbete för att ev. kunna fastställas.  
 
Både moms och bolagsskatter kan vara såväl positiva som negativa, dvs en 
inbetalning till staten eller en utbetalning. Dessutom tillåts bolagsförluster att 
kvittas mot framtida vinster vilket gör dessa beräkningar när de berör ett så stort 
antal juridiska verksamheter som de i Arenastaden Solna mycket komplexa att 
säkerställa.   
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Reflexioner 
 
Dragkraften i Friends Arena 
 
Arenastaden Solna är en sammanhängande helhet som inkluderar allt från boende, 
jobbmöjlighet till nöjen och handel i samlad helhet. Samtidigt representerar 
Friends Arena – Nationalarenan – en dragningskraft på såväl regionen som 
nationen, och även internationellt, genom de event och matcher som arrangeras i 
arenan. Den stora genomströmningen medger utrymme för konsumtion i form av 
handel, resande, boende och mat & dryck. Detta finns välförsett i Mall of 
Scandinaiva och i Arenan. Samtidigt innebär större event en överspridning till 
både näraliggande områden som till stora delar av Stockholmsregionen. Detta då 
besök vid events i många fall kombineras med andra aktiviteter i regionen, främst 
i centrala Stockholm.  
 
 
Dominoeffekten 
 
Vi har i rapporten i särskilda kommentarer tagit upp bostads- och kontorskedjan 
med som båda berör omflyttningar till de nybyggda bostäderna och kontoren. Vi 
menar att det för stockholmsregionen i dagsläget är ett mycket positivt tillskott till 
regionen då bostadstrycket är extremt stort för inflyttning till regionen. Även 
efterfrågan på kontorsytor är god varför effekten av Arenastaden Solna totalt sett 
bidrar till hela regionens ökade mervärden.  
Denna dominoeffekt kan i sin tur påverka övriga landet både positivt och negativt 
eftersom inflyttning samtidigt innebär utflyttning någon annanstans. Följer vi hela 
kedjan kan positiva effekter spåra såsom att medborgare går från arbetslöshet till 
arbete och därmed minska statliga eller kommunala transfereringar, dvs. ger ett 
positivt samhällsvärde.  
 
 
Infrastrukturen 
 

Som nämnts i våra beräkningar har vi inkluderat stora delar av de 
infrastrukturinvesteringar som skett och planeras ske. Det finns en ganska stor 
osäkerhet om tidplaner och finansieringslösningar för exempelvis T-banan. 

Infrastrukturen är sannolikt en av de mer avgörande faktorerna för att den 
kompakta och sammanbyggda helhet som Arenastaden Solna utgör ska nå, 
upprätthålla och utveckla de mervärden som beräkningarna visar på. Mervärdet av 
Nationalarenan och Mall of Scandinavia som dragplåster för ett mycket stort antal 
besökare – som samtidigt utgör grunden för dessa verksamheters lönsamhet – 
ställer stora krav på en effektiv infrastruktur.  

På samma sätt innebär sannolikt det stora antalet kontorsanställda, och de boende, 
krav på en väl fungerande infrastruktur för resor, men också för skolor, dagis, 
äldreomsorg, vårdcentralet mm.  

Planer finns, det vet vi, men vad händer om de inte verkställs i rimlig tid?   
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Avslutningsvis vill vi betona att de genomförda beräkningarna avseende 
samhällets ekonomiska effekter bygger på de underlag som varit tillgängliga och 
till de uppgifter som företrädare i projektledning och styrgrupp delat med sig av.  
 
I beräkningarna har vi inte inkluderat värdet av en förändring i arbetslöshetsnivån, 
något som direkt påverkar den statlig och i flera fall även den kommunala 
ekonomin. Beroende på det aktuella läget i kommunen/regionen kan de 
sysselsättningseffekter som SEK®en visar på innebära att stora kostnader 
reduceras för samhället (minskad arbetslöshet) vid en ökning av sysselsättningen.  
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          Bilaga A. 
 

Begrepp och Beräkningsmodellens grunder 
 
Input – Output 
 
De samhällsekonomiska beräkningarna bygger på att använda sig av en sk. input-
output-analys med vars hjälp man beräknar de totala effekterna i ekonomin vid en 
efterfrågeökning av produktion, import, direkta och indirekta skatter, 
sysselsättning, löner, och driftsöverskott (vinster). Följdeffekter som uppstår i 
olika branscher/verksamheter kan också följas upp. Vår beräkningsmodell bygger 
på denna grundprincip.  
 
Sysselsättningseffekt 
 
Med hjälp av input-output-data kan en övergripande bild byggas som visar i 
vilken utsträckning olika sektorer av näringslivet berörs av en ökad/minskad 
produktion i en viss bransch. Utöver den direkta effekten på t ex sysselsättningen i 
branschen ger produktionsökningen också en indirekt effekt på sysselsättningen 
inom övriga branscher genom att den ökade produktionen leder till en ökad 
efterfrågan på produkter från andra branscher som ibland används som 
insatsvaror. Den totala sysselsättningseffekten kan vara avsevärt större än den för 
verksamheten direkta effekten.  
 
För att få grepp om hur den totala sysselsättningen påverkas av ökad produktion i 
en viss bransch bör de direkta och indirekta effekterna på sysselsättningen 
summeras för samtliga branscher som påverkas. Detta kan göras med hjälp av s k 
inverterade input-output-matriser som utgår från några relevanta antaganden. 
Exempelvis antas att en ökning av efterfrågan leder till en rent proportionell 
ökning av produktionen/tjänster utan att det föreligger några kapacitetsproblem i 
några branscher. Dessutom antas att samma teknologi i produktionen/tjänsten 
används och att proportionerna mellan det kapital och den arbetskraft som 
används inte förändras, s k linjära samband.  
 
Produktionsökningen ger också upphov till en ökning av import, indirekta skatter, 
lönekostnader och driftsöverskott. Genom input-output analysen kan den totala 
ökningen av dessa poster beräknas. Observera att en del av effekten består av s k 
importläckage, vilket modellen tar hänsyn till. 
 
Offentliga sektorns påverkan 
 
Lönekostnaderna innefattar arbetsgivaravgifter och direkta skatter som 
tillsammans med ökade indirekta skatter kommer stat, region/landsting och 
kommun till del. Det gör det möjligt att beräkna de primära effekterna på 
offentliga sektorns finanser. I beräkningarna ingår hänsynstagande till det 
gällande jobbskatteavdraget (jobbskattereduktionen) som medger ett ökat 
konsumtionsutrymme men som inte påverkar de kommunala skatteintäkterna 
(statligt finansierad skattereduktion). I beräkningarna baserade på lönekostnader 
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inkluderas grundavdragen som påverkar den kommunala beskattningen samt 
medger ett ökat konsumtionsutrymme.  
 
Därutöver har hänsyn också tagits till sk. sekundära effekter. De inkluderas i den 
resterande delen av lönesummeökningen och leder t ex till en ökning av den 
disponibla inkomsten, vilken i sin tur antas bidra till ökad privat konsumtion, sk. 
Konsumtions-effekter. Det leder i sin tur till att produktionen ökar ytterligare och 
bidrar till ökade inkomster för stat och kommun samt att ytterligare öka den 
disponibla inkomsten och därmed den privata konsumtionen osv. Även denna 
sekundära effekt har i beräkningen inkluderats med hjälp av input-output. Dessa 
effekter leder även till att ytterligare bolagsskatter och moms baserat på 
konsumtionen generas.  
 
På samma sätt ökar ofta det totala driftsöverskottet (vinsten) i ekonomin till följd 
av en produktionsökning. En sådan ökning av driftsöverskottet antas bland annat 
används för ökade investeringar, vilket i sin tur medför behov av ytterligare 
produktionsökning, vilket bidrar till att indirekta skatter, löner och driftsöverskott 
ökar ytterligare. Även dessa sekundära effekter har om de föreligger inkluderats i 
beräkningarna. 
 
 
Ansvariga för modellen 
 
Den beräkningsmodell som beskrivits ovan har utarbetats av Bengt Roström, 
makroekonom och senior analytiker, Martin Hedman, VD för IUC Sverige och 
Otto Rehbinder, analytiker vid IUC Sverige och Lars Svensson, beräkningsexpert 
vid IUC Sverige. Modellen överensstämmer med allmän praxis, dels när det gäller 
utnyttjande av input-output data och dels när det gäller själva beräkningen av 
nettoeffekterna på den offentliga sektorns finanser. 
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      Bilaga B 
 
Definitioner och begreppsförklaringar 
 
Direkt sysselsättning 
Avser den sysselsättning som genereras direkt genom företagens verksamhet 
(investeringarna). I vårt fall är den offentliga intäkten den kommunala 
beskattningen plus eventuell statlig skatt enligt gällande brytpunkter. 
 
Indirekt sysselsättning 
Varje direkt arbete genererar indirekta arbeten, det vill säga sysselsättning i olika 
leverantörsled eller andra kring- eller stödfunktioner. Omfattningen av detta 
indirekta arbete är unik för varje yrkesgrupp och bransch, kallas också för 
multiplikatorn. 1 jobb i industrin genererar X jobb indirekt. Vi har med 
utgångspunkt i beskrivningarna i den inledande projektfasen använt 5 olika och 
relevanta multiplikatorer vad avser investeringarna. 
Precis som vid direkt sysselsättning är den offentliga intäkten för indirekt arbete 
den kommunala beskattningen plus eventuell statlig skatt enligt brytpunkterna. 
 
Konsumtionseffekt 
Efter skatt har både direkta och indirekta jobb en så kallad disponibel inkomst. 
Denna disponibla inkomst används till sparande, kapitalkostnader, import och till 
konsumtion. 
 
Den del som används till konsumtion genererar offentliga intäkter (bl a moms) 
samt skapar sysselsättning i konsumtionsledet. Summan av offentliga intäkter 
från konsumtion och offentliga skatteintäkter som skapas genom sysselsättning i 
konsumtionsledet är vad vi kallar konsumtionseffekten. 
 
Nettomoms 
Utgör skillnaden mellan inkommande och utgående moms för ett år och berör 
endast den statliga delen av de offentliga intäkterna. Nettomomsen ingår ej i våra 
beräkningar för RTN. 
 
Bolagsskatt 
Statlig intäkt av bolagsskatt ingår normalt inte i beräkningarna då dessa sällan är 
kända eller delges (koncerner). Särskild utredning måste göras.  
 
 


