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Konsulter inom samhällsutveckling 
 

WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsut-
veckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisat-
ioner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som 
framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs in-
för, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa 
förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. 
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Sammanfattning 
Den här analysen beräknar den regionalekonomiska effekten av investeringen i vindpar-
ker i Uppvidinge kommun i sex kommuner som ingår i en gemensam arbetsmarknad: 
Uppvidinge, Vetlanda, Lessebo, Växjö, Högsby och Nybro. Analysen bygger på indata 
från vindkraftsprojektet Vindpark Lemnhult som genomförts i grannkommunen Vetlanda. 
Data därifrån har justerats för att återspegla förhållandena i Uppvidingeregionen, men 
fördelningen av kostnader mellan olika sektorer är densamma. 

Av den totala investeringen på 7,1 miljarder kronor beräknas 840 miljoner kronor riktas 
mot företag verksamma i regionen. Med hjälp av en regionalekonomisk modell, rAps, har 
de direkta och indirekta effekterna i regionen räknats ut så att en totaleffekt kan summe-
ras.  

Resultatet är att 730 nya årsarbetstillfällen skapas direkt under perioden 2015-2019 och 
till dessa tillkommer 274 nya årsarbeten som en indirekt effekt. Efterfrågan på arbetskraft 
ökar således med lite drygt 1 000 årsarbeten summerat för de fem åren (200 per år). Den 
ökade efterfrågan matchas av ett ökat utbud av arbetskraft med knappt 800 årsarbeten. De 
resterande 200 årsarbetena utförs av personer som pendlar in från kommuner utanför reg-
ionen. Enligt modellberäkningarna leder detta till att förvärvsfrekvensen i regionen blir 
0,8 procentenheter högre än i ett referensalternativ utan investering. För kommunernas 
del ökar skatteintäkterna med 74 miljoner utan att de kommunala nettokostnaderna ökar. 
Detta beräknas leda till kommunerna får ett finansiellt överskott till följd av investering-
en. 
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1 Inledning 
Den här analysen beräknar den regionalekonomiska effekten av investeringen i vindpar-
ker i Uppvidinge kommun för sex kommuner som ingår i en gemensam arbetsmarknad: 
Uppvidinge, Vetlanda, Lessebo, Växjö, Högsby och Nybro. Av den totala investeringen 
på 7,1 miljarder beräknas 840 miljoner kronor riktas mot företag verksamma i regionen. 
Med hjälp av en regionalekonomisk modell, rAps, har de indirekta effekterna i regionen 
räknats ut och lagts till de direkta effekterna så att en totaleffekt kan summeras. Analysen 
bygger på indata från vindkraftsprojektet Vindpark Lemnhult som genomförts i grann-
kommunen Vetlanda. Data därifrån har justerats för att återspegla förhållandena i Upp-
vidingeregionen, men fördelningen av kostnader mellan olika sektorer är densamma. 

2 Modellförutsättningar 

2.1 rAps-modellen 
rAps-modellen består av fem delmoduler som ömsesidigt påverkar varandra. Hur modu-
lerna hänger samman visas i Figur 1 nedan. De data som modellen innehåller finns i en 
databas innehållande ett stort antal variabler i varje modul. Framtidsprognoser och scena-
rier kan göras genom att använda parametrar över historiskt skattade signifikanta sam-
band mellan variabler i modulerna. Det är möjligt att manuellt lägga in händelser i den 
regionala ekonomin i modellen som exempelvis en investering i en vindpark. Modellen 
drivs av den efterfrågan som riktas mot regionens näringsliv i form av hushållens kon-
sumtion (C i modul 3), näringslivets, hushållens och den offentliga sektorns investeringar 
(I), exportnettot (X-M) och insatsleveranser mellan branscher (AX). Modellen bygger på 
de antaganden om den makroekonomiska utvecklingen och den demografiska utveckling-
en som görs i Finansdepartementets senaste långtidsutredning från 2008. Utifrån bland 
annat regionala skillnader i branschstruktur, arbetskraftens sammansättning och demo-
grafiska faktorer kan regionala scenarier tecknas.  

En investering i en vindpark modelleras genom att den direkta bygginvesteringens pro-
duktionsvärde läggs in i modellens modul 3. Även byggets efterfrågan på företagstjänster 
och transporter har lagts in som direkta effekter. Den direkta produktionsökningen i dessa 
branscher sprids vidare inom regionalekonomimodulen via en ökad efterfrågan på insats-
leveranser från den egna och de andra branscherna inom och utanför den definierade reg-
ionen.  

Det är endast den produktion för insatsleveranser som äger rum inom den definierade reg-
ionen som räknas med. De effekter på produktionen som uppstår då insatsvaror/tjänster 
framställs kallas för indirekta effekter.  

När produktionen i regionen ökar på grund av investeringen ökar även efterfrågan på ar-
betskraft. I Figur 1 syns detta i pilen mellan modulerna 3 och 2. I arbetsmarknadsmodulen 
balanseras efterfrågan på arbetskraft med utbudet på arbetskraft. Basen för utbudet av 
arbetskraft beräknas i befolkningsmodulen där befolkningen varje år blir ett år äldre samt 
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fördelas på en rad demografiska variabler. Balanseringen äger rum genom justering av 
nettopendling och ett ökat utbud av arbetskraft som är ledig och bor i regionen. Vid stora 
förändringar i efterfrågan på arbetskraft påverkas även befolkningsmodulen (1) genom 
förändringar av flyttnettot.  

Den ökade sysselsättning i regionen som blir resultatet av den direkta och indirekta pro-
duktionsökningen leder till ökade inkomster i regionen. Dessa inkomster beskattas och 
används av hushållen till konsumtion och bostadsinvesteringar (pilarna mellan modulerna 
1 och 3 samt 1 och 4). Den ökade konsumtionen och investeringarna från hushållen leder 
således till en ökad konsumtion av varor och tjänster samt bostadsinvesteringar. Det är 
endast effekterna i den definierade regionen som räknas. Dessa effekter kallas inducerade 
effekter men räknas som en delmängd av de indirekta effekterna. 

Modellen börjar ett nytt varv och stannar när en ny jämvikt har uppstått, det vill säga när 
utbud och efterfrågan på modulerna 1-4 matchar varandra. I modul 5 sammanställs resul-
taten i effekter på bostäder, befolkning, sysselsättning, pendling, inkomster och kommu-
nala inkomster och kostnader. 

 
Figur 1 rAps-modellens moduler och samband 

2.2 Avgränsning av analysregionen 
För att kunna fånga de regionalekonomiska effekterna bör analysregionen vara större än 
den kommun i vilken själva bygget äger rum. Modellen fångar in de regionalekonomiska 
effekterna genom att beräkna hur mycket beställningar till andra företag som de företag 
som direkt är involverade i projektet gör. Denna beräkning görs i flera varv eftersom de 

rAps/LINE-möte Region Skåne 9 sept 2008
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företag som levererar exempelvis material, maskiner och tjänster till projektet själva be-
höver insatsleveranser. Dessa företag finns sannolikt spridda geografiskt inom Sverige 
och i utlandet. Utlandsimporten blir ett läckage i den regionala ekonomin. Även exporten 
till andra kommuner i Sverige blir ett läckage om analysen bara omfattar Uppvidinge 
kommun. För att minska läckaget har en större analysregion bildats och består av kom-
muner som Uppvidinge har ett stort pendlingsutbyte med. Analysregionen består av sex 
kommuner: Uppvidinge, Vetlanda, Lessebo, Växjö, Högsby och Nybro. Det finns även en 
annan fördel med att ha en större analysregion. Arbetskraften som engageras i projekt bor 
säkert inte bara i Uppvidinge kommun. De pendlar in från andra kommuner. Pendlarna tar 
i modellen med sig lön hem och del av konsumtionen som modellen räknar som lokal 
hamnar i hemkommunen. För att fånga in de regionalekonomiska effekterna den ökade 
konsumtionen är det bra att ha en analysregion som ringas in av pendlingens geografi. 
Modellen antar att pendlingsfördelningen hos arbetskraften i projektet är lika som pend-
lingen överlag.  

2.3 Indata och övergripande effekter 
Analysen bygger på indata från vindkraftsprojektet Vindpark Lemnhult som genomförts i 
grannkommunen Vetlanda. Data därifrån har räknats om för att återspegla förhållandena i 
Uppvidingeregionen, men fördelningen av kostnader mellan olika sektorer är densamma. 
Fördelningen som beräknades för Lemhultsprojektet redovisas i Tabell 1. 
Tabell 1 Fördelning av vindkraftsinvesteringen i Lemnhult geografiskt och per sektor1 

  Inom regionen Övriga Sverige Utlandet Summa 
Byggnader och anläggningar 11% 1% 1% 13% 
Maskiner och inventarier 0% 9% 67% 76% 
Transportmedel 0% 0% 0% 0% 
Service 1% 8% 2% 11% 
Summa 12% 18% 70% 100% 

 

I Uppvidinge planeras för närvarande 175 st vindkraftverk av varierande storlek. Enligt 
Annie Öhman på kommunkontoret i Uppvidinge är verken i genomsnitt 3 MW vilket är 
samma storlek som byggdes i Lemnhult. Vi har därför räknat fram en investering per verk 
i Lemnhult och skalat upp den till 175 st som indata till detta uppdrag. Investeringen per 
verk blir drygt 40 miljoner kronor och den totala investeringen för 175 verk blir följaktli-
gen drygt 7,1 miljarder kronor. Investeringen per sektor inom regionen baserat på fördel-
ningen i Tabell 1 redovisas i Tabell 2 nedan. 

 

                                                   
1 Underlaget är hämtat från WSP-rapporten ”Vindpark Lemnhult – Effekter på arbetsmarknad och 
regionalekonomi” som sammanställdes 2013. 
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Tabell 2 Investeringar och sysselsättningseffekter (direkta effekter) 

 Investering (milj kr) 2015-2019 Antal sysselsatta summerat 2019 
Byggsektorn 760 665 
Konsulttjänster 80 65 
Totalt 840 730 

 

Analysen inleds med att investeringsbeloppen läggs in i rAps-modellen. Dessa belopp blir 
produktionsvärden som i sin tur delas upp i två delar. En del går till inköp av insatsleve-
ranser och den återstående delen blir förädlingsvärde. Förädlingsvärdet delas sedan upp i 
en del som går till löner och en del som går till vinster. Med stöd i data över arbetspro-
duktiviteten räknar modellen ut hur många sysselsatta som behövs för att åstadkomma 
produktionen och den del som går till löner fördelas ut på varje sysselsatt. Därmed gener-
eras löner per sysselsatt. Lönerna läggs till andra inkomstkällor och fördelas på branscher 
samtidigt som företagens inköp av insatsvaror/tjänster fördelas på branscher enligt en nat-
ionell input-outputtabell. Beroende på bland annat branschstukturen i regionen stannar en 
del av företagens och hushållens inköp kvar hos företag i regionen.  

Resultatet av investeringen som läggs in i modellen blir att 665 årsarbeten sammanlagt 
skapas i byggsektorn och 65 årsarbeten genomförs av konsulter och leverantörer av andra 
företagstjänster. Dessa siffror är summerade för hela perioden 2015 till 2019. Räknat per 
år blir det 133 byggjobb och 16 konsulter som engageras som en direkt effekt av investe-
ringen enligt modellen. 

Scenariot med investeringen i vindparker jämför ett alternativt scenario utan investering. 
Effekten av investeringen får man genom formeln: 

effekten av investeringen i vindparker = scenario med vindparker minus scenario utan 
vindparker 

Denna formel kan skrivas om enligt följande: 

scenario med vindparker = scenario utan vindparker plus effekten av investeringen i 
vindparker 

Scenariot utan vindparkerna innehåller alla händelser som äger rum i den regionala eko-
nomin och som inte har med vindparkerna att göra. Dessa händelser kan endast hållas 
konstanta i en modell över den regionala ekonomin och det gör rAps-modellen. Den om-
skrivna formeln tydliggör att scenariot med vindparker inte är fullständigt utan att räkna 
med effekterna av investeringen på den regionala ekonomin och det är dessa effekter som 
räknas ut i denna analys. 

Scenariot utan vindparker är en modellberäknad utveckling i regionen givet regionala 
strukturella egenskaper och givet den makroekonomiska utvecklingen i Sverige enligt 
finansdepartementets långtidsutredning från 2008.  

De indirekta effekterna på antalet sysselsatta uppstår som en följd av den kedja av ökade 
inköp av insatsleveranser och ökad konsumtion från hushållen som den ökade produkt-
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ionen och de ökade inkomsterna ger upphov till. Totalt tillkommer enligt modellen 274 
årsarbeten i regionen (Tabell 3). De flesta av de indirekta nya jobben i regionen uppstår i 
tjänstebranscher men även jord och stenvaruindustri, metallvaruindustri, trävaruindustri, 
livsmedelsindustri och jordbruk påverkas indirekt av investeringen. 
Tabell 3 Indirekta sysselsättningseffekter i regionen fördelade på branscher 

 Indirekta effekter 
Övriga lokala tjänster 123 
Företagstjänster 46 
Hotell o restaurang 19 
Parti-och detaljhandel 16 
Byggverksamhet 10 
Jord o stenvaruindustri 10 
Övriga landtransporter 7 
Metallvaruindustri 7 
Trävaruindustri 7 
Livsmedelsindustri 7 
Jordbruk 4 
Övriga branscher (31 st) 18 
Totalt indirekta effekter 274 

 

Tillsammans med de 730 årsarbeten som är en direkt effekt blir den totala sysselsätt-
ningsökningen till följd av investeringen 1 004. Sysselsättningsmultiplikatorn blir 1,4 
(1004/730) som visas i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Direkta och indirekta sysselsättningseffekter 

 Antal sysselsatta 
Direkta effekter 730 
Indirekta effekter 274 
Totala effekter 1004 
Multiplikator 1.4 
 
  

3 Effekter på arbetsmarknaden och den 
regionala ekonomin 

Effekterna på arbetsmarknaden i regionen blir att efterfrågan på arbetskraft ökar med to-
talt 1004 årsarbeten (200 årsarbeten per år mellan 2015 och 2019). Effekterna läses av ett 
år efter det sista investeringsåret för att modellen ska få med alla eftersläpande effekter. 
Denna efterfrågeökning matchas av ett ökat utbud av arbetskraft i regionen med 794 (159 
per år) och en ökad inpendling från kommuner utanför regionen med 210 personer (42 
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per år). Detta går att läsa i Tabell 5. De flesta av de nya årsarbetena tillfaller enligt mo-
dellen personer som bor i regionen och följden blir en ökad förvärvsfrekvens (andelen av 
befolkningen som har ett jobb) med 0.8 procent. 
Tabell 5 Effekter i regionen på arbetsmarknaden 

 2020 
Efterfrågan på arbetskraft 1004 
Balansering av efterfrågan 
  
Arbetskraftsutbudet i regionen 794 
Inpendling 210 
Utpendling 0 
Nettopendling 210 
Summa utbud av arbetskraft 1004 
  
Förvärvsfrekvens + 0.8% 
 
 
Effekterna på den regionala ekonomin redovisas i Tabell 6. Bruttoregionprodukten 
(summan av alla löner och vinster i regionens företag) ökar enligt modellen med 601 mil-
joner kronor summerat på dem fem åren investeringen äger rum vilket blir 120 miljoner 
kronor per år. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten ökar med 47 miljoner kr per år 
och av dessa betalas 15 miljoner per år in i kommunalskatt (enligt skattesatsen 2007) och 
blir kommunernas skatteintäkter. Efter justeringar för ändrade transfereringar ökar den 
disponibla inkomsten i regionen med 31 miljoner kronor per år enligt modellens beräk-
ningar. De kommunala nettokostnaderna påverkas i modellen av andelen ungdomar, an-
delen äldre, förvärvsfrekvensen och befolkningstätheten. Av dessa faktorer är det för-
värvsfrekvensen som påverkas positivt av investeringen. Men effekten är för liten för att 
ge utslag i synbara penningsummor. Därför beräknar modellen att kommunernas netto-
kostnader inte påverkas av investeringen. Detta betyder att modellen förutspår ett positivt 
kassanetto för kommunerna med 15 miljoner kronor per år. 
 
Tabell 6 Effekter i regionen på den regionala ekonomin (miljoner kr) summerat 2020 

 Milj kr hela perioden Milj kr per år  
Bruttoregionprodukten 601 120  
Beskattningsbar förvärvsinkomst 234 47  
Disponibel inkomst 154 31  
Kommunala skatteintäkter 74 15  
Kommunala nettokostnader 0   
Kommunala nettointäkter 74 15  
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