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Kapitel 1: Bakgrund  !!
Arbetet med denna rapport har genomförts under 2012 på uppdrag av Oskarshamns kommun. 
Uppdraget var att analysera möjliga lokala socioekonomiska konsekvenser av en etablering av 
fritidsanläggningen Circle Resort i samhället Figeholm som är beläget cirka 15 kilometer norr 
om Oskarshamn. I övrigt har uppdragsgivaren varit behjälplig med sakuppgifter om den 
tilltänkta anläggningen och kontakter med den entreprenör som tagit initiativ till projektet. 
Därutöver svarar författarna ensamma för rapportens innehåll, för formulering av 
operationella frågeställningar, genomförande av databearbetning, analys och presentation av 
resultat liksom för alla bedömningar och åsikter som framförs i texten.    !!
Kommunen i världen !
I jämförelse med många andra länder är den svenska ekonomin öppen, något som avspeglas i 
en stor utrikeshandel. Handel med omvärlden har varit viktig för företag och samhälle genom 
stora delar av Sveriges historia. På senare tid har utbytet med omvärlden ökat än mer i takt 
med att politiska beslut förändrat villkoren för flöden av varor och kapital. Företag som 
tidigare arbetat på lokala marknader har fått ökad konkurrens av företag med hemmabas i 
andra länder och i andra delar av världen. Denna omfattande uppbrytning av geografiskt 
avgränsade marknadsområden är en bidragande orsak till det ökade omvandlingstrycket i 
ekonomin vars konsekvenser gör sig gällande i olika delar av samhället. !
Denna förändring har inte minst gett sig till känna i befolkningsmässigt glesare miljöer där 
näringslivet ofta byggts upp kring en framgångsrik industriell verksamhet. Hårdnande 
konkurrens har ibland inneburit att jobben blivit färre och på vissa håll har de en gång så 
tongivande företagen lagts ned, ofta med stora sociala konsekvenser för bygden. 
Strukturomvandlingen i ekonomin riskerar att påverka Sveriges landsbygdskommuner på 
flera olika sätt. Bortsett från de areella näringarna visar de historiska mönstren av 
näringslivsdynamik att nya ekonomiska verksamheter tenderar att uppstå i städer för att sedan 
i takt med att produkterna och produktionsteknologierna mognar gradvis omlokaliseras till 
platser utanför de mest befolkningstäta delarna av landet. Tillverkningsindustrin som för 
hundra år sedan var ett vanligt inslag i stadsmiljön i de större svenska städerna har på senare 
tid lämnat över sina byggnader till olika slags kunskapsintensiva verksamheter (t.ex. högre 
utbildning, tjänsteföretag etc.). !
Frågan är dock om denna spridningsprocess kommer att fortsätta i framtiden. Det finns 
forskning som tyder på att detta samband inte är lika starkt längre, produktionen av varor och 
tjänster i mogna branscher kommer måhända i allt större utsträckning att bli kvar i 
tätbefolkade områden (Lundquist et al, 2008). Om detta visar sig stämma betyder det 
antagligen än större utmaningar framöver för dem som arbetar för att stärka lokala 
arbetsmarknader utanför storstäder och regionala centra.  !
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Ett annat problem gäller tillkomsten av nya ekonomiska verksamheter, vilka i allt större 
utsträckning är kunskapsintensiva med en bred palett av specialiserade kompetenser. Enligt 
vissa forskare är det ingen slump att dessa verksamheter uppstår i storstadsområden (Scott, 
2001). I en stor befolkning finns en omfattande variationsrikedom av kunskaper och 
erfarenheter. Närheten mellan människor, företag och organisationer skapar goda 
förutsättningar för att kunskaper och erfarenheter ska spilla över mellan olika verksamheter. 
Detta kan ske på flera sätt – exempelvis via avknoppning av nya företag, observation av 
konkurrenter på armlängds avstånd eller arbetskraftsrörlighet. Kunskapsspridning och lärande 
via jobbyten har visat sig spela en viktig roll för företagens produktivitetsutveckling och 
konkurrensförmåga (Boschma et al., 2009). När företag rekryterar ny personal med 
kompetenser som är relaterade till den befintliga personalens erfarenheter finns 
förutsättningar för goda resultat. De kunskaper och färdigheter som människor bär med sig 
och delar med andra i jobbet är ofta svåra att kopiera och distribuera till en vidare krets. Man 
brukar säga att den tysta kunskapen är personbunden och därmed också platsanknuten. Detta 
har direkta regionala konsekvenser eftersom befolkningsomfördelningen i Sverige entydigt 
pekar mot fortsatt urbanisering. Studier av befolkningsdynamik under de senaste tvåhundra 
åren visar att befolkningen sakta men säkert koncentreras till städer, företrädesvis 
storstadsområden och regionala centra. Visserligen förekommer också en process av lokal 
utspridning där människor väljer att bosätta sig inom pendlingsomlandet till de större 
städerna, men den övergripande trenden är fortsatt befolkningskoncentration. Till saken hör 
också att mellanregionala flyttningar är tämligen ovanliga i Sverige. Endast ett fåtal procent 
av befolkningen flyttar till en annan region varje år, och de som flyttar är vanligtvis yngre 
personer under 30 år. Ett ofta förekommande flyttmotiv i denna grupp är att de flyttar för 
studier, till universitet som finns i storstäder och regionala centra.  !
Mot bakgrund av dessa omständigheter visar det sig således att en av de viktigaste 
produktionsfaktorerna för de nya ekonomiska verksamheter som ser dagens ljus finns samlade 
i stadsregioner, att ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt i stor utsträckning skapas i 
lokala sammanhang genom utbyte mellan individer med olika kompetenser, samt att 
kunskaper är personbundna och svårligen sprids med informationsteknologi. Om man till 
detta även fogar farhågorna om att mogna branscher inte längre kommer att leta sig till platser 
utanför befolkningskoncentrationerna i samma utsträckning som tidigare betyder detta 
sammanfattningsvis att kommuner med långa avstånd till större arbetsmarknadsregioner har 
att kämpa mot starka strukturella krafter som verkar i riktning mot 
befolkningskoncentrationer. !
Hur ska då kommuner utanför stadsbygderna förhålla sig till denna utveckling? En väg framåt 
skulle kunna vara att fundera på vilka möjligheter som finns att långsiktigt stärka den lokala 
arbetsmarknaden och befolkningsstrukturen. Ett inslag i detta arbete är att inventera vilka 
komparativa fördelar som finns i kommunen. Att identifiera vilka resurser som finns i form av 
humankapital och entreprenörskap kan vara av stor betydelse för att kompensera för de 
konsekvenser som den pågående samhällsomvandlingen för med sig. Vid sidan om dessa 
inhemska resurser bör man också närmare granska de möjligheter som ges av utifrån 
kommande aktörer med intresse av att förlägga ekonomiska verksamheter i kommunen. !
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Syftet med föreliggande undersökning är att utreda de socioekonomiska konsekvenserna av 
den planerade besöksanläggningen Circle Resort i Oskarshamns kommun. Undersökningen 
fokuserar huvudsakligen på vilken betydelse etableringen skulle kunna få för kommunens 
befolkningsutveckling och arbetsmarknad. De centrala frågeställningar som vi söker svar på 
är: !

1) Hur stor andel av investeringen kommer att komma den lokala ekonomin till godo i 
Oskarshamns kommun? 

2) Vilka sysselsättningseffekter kommer investeringen att generera i Oskarshamns 
kommun på kort och lång sikt? 

3) Hur kommer kommunens befolkningsutveckling att påverkas av Circle Resort (t.ex. 
befolkningstal, befolkningssammansättning, pendling)? !

Effekterna av att etablera en storskalig besöksanläggning är mångfasetterade, vilket innebär 
att en heltäckande analys av alla dessa aspekter inte låter sig göras i en enda undersökning. 
Det finns således en mängd olika konsekvenser av Circle Resort som inte behandlas här. Vi 
tar exempelvis inte upp anläggningens miljömässiga effekter i form av buller, påverkan på 
växt- och djurliv etc.  !
Rapporten omfattar sex kapitel. Efter detta inledande kapitel följer en kortfattad 
sammanställning av studier som vi och andra gjort tidigare i anslutning till olika 
investeringsprojekt i Sverige och i andra länder. De resultat som redovisas i detta kapitel kan 
med fördel användas som referenser till de resultat som kommit fram i föreliggande 
undersökning. I kapitel 3 redovisas besöksanläggningens direkta inkomst- och 
sysselsättningseffekter vilket följs av kapitel 4 som handlar om de demografiska effekterna av 
Circle Resort. Kapitel 5 innehåller en presentation av den simuleringsmodell som använts för 
att bedöma anläggningens långsiktiga befolknings- och sysselsättningseffekter och de resultat 
som simuleringsexperimenten ger. Rapporten avslutas med en sammanfattning av de resultat 
som kommit fram. !
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Kapitel 2: Tidigare erfarenheter av upphandlingsstudier  1

!!
Det finns många undersökningar som analyserar effekter av stora investeringar, exempelvis 
har man i Sverige och i andra länder studerat effekterna av att etablera universitet, bygga 
pappersbruk, kraftstationer och olika slags infrastruktur. Dessa studier behandlar ofta olika 
metoder för att skatta investeringars indirekta effekter, dvs. hur andra delar av den lokala 
ekonomin förutom företaget som investerar och deras leverantörer påverkas på kort och lång 
sikt. Däremot är det mindre vanligt att studierna empiriskt undersöker den direkta lokala 
effekten genom att följa betalningsströmmar i tid och rum. Investeringens multiplikator är 
summan av de direkta och indirekta effekterna, vilket betyder att det lokala läckaget i 
investeringsfasen påverkar den totala multiplikatoreffekten. Nedan följer en översikt av några 
studier som fokuserat på den direkta spridningseffekten genom analys av betalningsströmmar. !!
Obbolabron i Umeå !
Färjan mellan Holmsund och Obbola, två orter som ligger på var sin sida om Umeälven vid 
dess utlopp, ersattes i början av 1980-talet av en bro. Ett av huvudskälen till brons tillkomst 
var att förbättra transportmöjligheterna för det lokala näringslivet. Stjernström (1990) 
undersökte de direkta spridningseffekterna av broinvesteringen utifrån två aspekter: 
upphandlingens ekonomisk-geografiska spridningseffekter samt effekter på lokal service, 
pendling, sysselsättning, transporter och boende. Studiens resultat visade att ungefär hälften 
av investeringssumman (180 miljoner kronor) filtrerades genom den lokala ekonomin. Denna 
procentsats motsvarar kostnaden för att sysselsätta 250 personer under ett år. Ett exempel på 
transportförbättringar som uppnåddes var att sträckan mellan kustorterna förkortades med 30 
kilometer, vilket är till gagn för de lastbilar som fraktar liner och returpapper mellan 
pappersbruket i Obbola och hamnen i Holmsund. I Obbola har skogsbolaget SCA ett 
integrerat massa- och pappersbruk som producerar över 300 000 ton liner per år, medan 
exporthamnen ligger på andra sidan älven i Holmsund. !!
Etablering av ett arméförband i Arvidsjaur !
Av regionalpolitiska skäl och försvarspolitiska skäl beslöt Sveriges riksdag 1973 att 
omlokalisera arméförbandet K4 från Umeå till Arvidsjaur, en kommun belägen i södra 
Norrbotten. Samtidigt bestämde riksdagen att fördubbla utbildningskapaciteten vid K4. Syftet 
med det hela var at öka sysselsättningen i regionen och den totala investeringskostnaden 
uppgick till 220 miljoner kronor. Förbandet invigdes 1980 och hade en kapacitet på 600 
rekryteringar per år. Vid denna tidpunkt erbjöds 200 personer anställning. Det visade sig att 
investeringen genererade 17% lokal upphandling. Enligt Borgegård & Magnusson (1983) fick 
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projektet inte den positiva sysselsättningseffekt som man hoppats på, men driften av 
arméförbandet innebar ökat underlag för det lokala näringslivet. !!
Investering i ett massabruk i Kalix !
Under 1970-talet investerade svenska staten via skogsbolaget ASSI 550 miljoner kronor i 
Karlsborgs massabruk. Liksom i exemplet från Arvidsjaur fanns det i bakgrunden 
regionalpolitiska överväganden om ökad sysselsättning i regionen. Investeringen 
organiserades på så sätt att tre generalentreprenörer från andra delar av landet kontrakterades, 
vilket berodde på att det inte fanns några regionala konkurrenter i Norrbottens län med rätt 
kompetens. Ett antal företag från länet hade dock resurser att fungera som underleverantörer. 
De ekonomisk-geografiska analyserna visade att 11% av upphandlingen tillföll det lokala 
näringslivet i kommunerna Kalix och Haparanda. Såsom en direkt konsekvens av 
investeringsprojektet sysselsattes 145 personer i 21 studerade norrbottensföretag. Emellertid 
blev de övergripande sysselsättningseffekterna i länet begränsade. Orsakerna bakom detta 
antogs vara kopplade till skillnaden mellan å ena sidan storleken på det regionala näringslivet 
och arbetsmarknaden, och å andra sidan investeringens omfattning och innehåll. En i tiden 
koncentrerad investering som äger rum i en liten region skapar sällan ett permanent 
sysselsättningstillskott i lokala och regionala företag (Lassinanti & Wennberg, 1981). !!
Etablering av en oljeterminal och pipeline i det norska samhället Kårstö och några 
andra investeringsprojekt !
I juni 1981 beslöt det norska Stortinget att transporterna från oljefälten Statfjord och Gullfaks 
skulle ske per pipeline till Kårstö i Nord-Rogaland. Den totala investeringssumman var 
beräknad till 15 miljarder kronor, av vilket drygt 6 miljarder avsattes till anläggningen i 
Kårstö. Baardsen & Vatne (1986) undersökte upphandlingens organisation och investeringens 
ekonomisk-geografiska spridningseffekter. Resultaten indikerade att andelen lokal 
upphandling inte var större än 6%. Några av deras slutsatser poängterade att (1) lokala 
entreprenörer för det mesta är involverade i olika former av bygg- och anläggningsuppdrag, 
(2) det lokala näringslivets storlek och struktur påverkar den lokala upphandlingens andel och 
(3) till skillnad från generalentreprenörer är underleverantörer oftast små företag. Fyra andra 
norska studier visade att andelen lokal upphandling tenderar att bli låg, mellan 1-9% (Vatne, 
1980; Leistritz & Maki, 1981, som refererar till Berg, 1965; Eskedal, 1974 samt Kirkenes & 
Enokson, 1976). En amerikansk studie av byggandet av en kraftstation i North Dakota visade 
liknande resultat, dvs. låg andel lokal upphandling (Leistritz & Maki, 1981). Dessa studier har 
det gemensamt att investeringarna ägde rum på små eller mycket små orter. !!
Investering i ett pappersbruk för produktion av tidningspapper !
Under åren 1983 till 1986 investerade SCA 1,6 miljarder kronor i Ortvikens pappersbruk i 
Sundsvall. Investeringen syftade till att öka produktionen av tidningspapper genom att 
installera en helt ny pappersmaskin. Bergdahl et al. (1988) rapporterade att i första 
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upphandlingsledet uppgick den lokala andelen till 60%. Att dra långtgående slutsatser utifrån 
resultat från det första ledet är inte helt oproblematiskt eftersom lokala företag ofta får sina 
insatsvaror från icke-lokala företag. Deras uppskattning av investeringens genuint lokala 
tillskott (efter det att läckaget i senare upphandlingsled tagits hänsyn till) uppgick till 35%. I 
sysselsättningstermer motsvarar detta 3500 årsarbeten. Ett antal företag intervjuades också om 
hur de klarade av att hantera produktionsförändringar i samband med leveranserna till 
projektet. De flesta erfor att produktionen och behovet av arbetskraft ökade under 
investeringsperioden, men att denna effekt klingade av efteråt. !!
Investering i ett pappersbruk för produktion av Light Weight Coated (LWC) !
I samma pappersbruk genomförde SCA under åren 1989 och 1990 ytterligare en investering, 
denna gång i ny teknik för produktion av LWC-papper. Denna process producerar ett 
högförädlat papper som har goda tryckegenskaper. Papperet används vanligen i 
veckotidningar, broschyrer och kataloger. Investeringssumman uppgick till 2,4 miljarder 
kronor. Klint & Lindgren (1992, 1993) undersökte investeringens spridningseffekter och fann 
att knappt 50% av investeringssumman kom den lokala ekonomin tillgodo i det första 
upphandlingsledet. LWC-studien var inte endast fokuserad på de ekonomisk-geografiska 
spridningseffekterna utan också på upphandlingsprocessen.  En central fråga gällde vilka 
kriterier köparen använder vid val av leverantör. Inte särskilt förvånande visade det sig att pris 
var det mest frekventa skälet, följt av bl.a. leveranstid, tekniskt kunnande och god erfarenhet 
av tidigare leveranser. Att priskriteriet inte förekom i mer än 46% av frågeformulären som 
upphandlarna besvarat är kanske mer förvånande med tanke på att investeringsprojektet hade 
att rätta sig efter en mycket sträng budget. !!
Förstudierna Storuman och Malå !
Under början på 1990-talet genomförde SKB förstudier i Storumans kommun och Malå 
kommun. Inom ramen för dessa projekt belystes socioekonomiska konsekvenser av en 
eventuell lokalisering av ett djupförvar till någon av dessa kommuner. Med utgångspunkt från 
planeringsmaterial tillhandahållet av SKB och empiriska data från andra upphandlingsstudier 
utvecklade Holm & Lindgren (1994, 1995, 1997) en metod för att skatta den lokala 
upphandlingsandelen. Modellresultaten visade att den lokala upphandlingen skulle kunna 
uppgå till 29 respektive 27%. I projektet anlitades också en expertpanel av personer med lång 
erfarenhet av stora investeringar av liknande karaktär. Oberoende av vad den statistiska 
modellen visade gjorde expertpanelen bedömningen att cirka en tredjedel skulle kunna bli en 
lokal effekt. !!
Ett företag i viken, en bro i världen (Höga Kusten-projektet) !
Den anrika Sandöbron som betjänat vägtrafik över Ångermanälven i 50 år började bli allt mer 
anfrätt av tidens tand och diskussioner började föras om upprustning eller nyinvestering. 
Beslutet om den nya bron och vägsträckningen genom de centrala delarna av Höga Kusten-
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området togs 1993. I projektet byggdes en ny hängbro som då räknades som den sjunde 
längsta i världen. Vidare byggdes ett trettiotal andra broar samt 32 kilometer ny väg. Totalt 
uppgick investeringen till 1,9 miljarder kronor och analysen av betalningsströmmarna visade 
att företag från Kramfors och Härnösand levererade varor och tjänster för motsvarande 14% 
av investeringsbeloppet. En allmän uppfattning före investeringen ägde rum var att stora 
nationella och internationella företag skulle konkurrera ut de lokala företagen, men det visade 
sig att de lokala företagen kunde hävda sig väl i upphandlingsprocessen. Speciellt när det 
gällde vägentreprenader och de mindre brobyggena lyckades lokala företag att få uppdrag 
motsvarande 27% av investeringssumman (Jansson et al., 1997). !!
Utbyggnad av mellanlager för utbränt kärnbränsle i Oskarshamn (CLAB 2) !
Under perioden 1994 till 2004 investerade SKB cirka 800 miljoner kronor i en utbyggnad av 
CLAB (centralt mellanlager för högaktivt avfall) för att kunna ta emot mer kärnbränsle. 
Investeringen innebar byggande av ett nytt bergrum samt uppgradering av teknisk utrustning 
för elförsörjning, ventilation och kylning. Ungefär 650 miljoner kronor av 
investeringssumman gick att hänföra till köp av varor och tjänster från olika företag. 
Resterande 150 miljoner kronor utgör kostnader för SKB:s (Svensk Kärnbränslehantering 
AB) egen personal och konsulter knutna till företaget under investeringsprojektet. Analysen 
av betalningsströmmarna för CLAB 2-investeringen visade att 42% av investeringssumman 
filtrerades genom den lokala ekonomin i det första upphandlingsledet (3% regionalt och 55% 
nationellt) (Lindgren & Strömgren, 2005). Jämfört med några av de andra 
investeringsprojekten som redovisats ovan är detta en relativt hög siffra.  !!
Undersökning av ekonomisk-geografiska spridningseffekter av ett slutförvar för använt 
kärnbränsle !
I hanteringen av radioaktivt material i Sverige fattas en vital del för att bli komplett - det finns 
ännu inte ett slutförvar för använt kärnbränsle. För närvarande förvaras det använda bränsle 
som producerats vid svenska kärnkraftverk i mellanlager (CLAB). Här förvaras bränslet i 
bassänger ett antal decennier för att den mest intensiva radioaktiviteten ska klinga av. Under 
nästan lika lång tid har diskussioner pågått om hur slutförvarsfrågan ska lösas. Olika tekniska 
lösningar har förts fram, men som det ser ut just nu är det den av SKB föreslagna KBS-3-
metoden som förespråkas. Denna lagringsmodell innebär att kopparkapslar innehållande det 
använda bränslet sänks ned i golvet på gruvschakt cirka 500 meter ned i berggrunden. 
Kapslarna omsluts av bentonitlera vars uppgift är att isolera och skydda kapseln för rörelser i 
berget som kan uppstå under den långa deponeringstiden (cirka 100000 år). Lindgren & 
Strömgren (2006) undersökte de potentiella ekonomisk-geografiska spridningseffekter en 
slutförvarsetablering skulle kunna få i Östhammar eller Oskarshamn. Vid den tidpunkt då 
studien genomfördes hade det ännu inte beslutats var slutförvaret ska lokaliseras. Beslutet att 
förlägga anläggningen till Forsmark togs senare. Med utgångspunkt från information om 
investeringens omfattning och upphandlingsbehov samt resultat från en undersökning om 
lokal leverantörskapacitet visade det sig att andelen lokal upphandling förmodligen kommer 
att bli olika stor i de två kommunerna. Resultaten visade att den lokala upphandlingen antas 

!  8



uppgå till 34% i Oskarshamn och 17% i Östhammar. Då investeringsbehoven är desamma i de 
båda fallen beror skillnaderna i lokalt utfall på det lokala näringslivets varierande kapacitet att 
leverera. Studien visar således att regionens näringslivsstruktur, konkurrenskraft och förmåga 
att matcha de behov investeringsprojektet har. !!
Gruvbrytning i Bergs kommun !
Under 2011 genomfördes en förstudie om socioekonomiska effekter av planerad gruvbrytning 
i Bergs kommun. Prospekteringsföretag har visat att det finns stora förekomster av alunskiffer 
i ett område söder om Storsjön i Jämtlands län. Här finns möjligheter att exempelvis utvinna 
sällsynta jordartsmetaller för mycket stora värden. Den totala investeringskostnaden beräknas 
uppgå till 106 miljarder kronor. Analyserna visade att den ekonomisk-geografiska 
spridningseffekten av gruvbrytningen skulle kunna uppgå till cirka 5%, vilket motsvarar cirka 
500 årsarbeten under 16 års brytning. En slutsats som kunde dras är att stora 
investeringsprojekt i befolkningsmässigt glesa miljöer sällan ger stora lokala 
spridningseffekter. Det lokala näringslivet har inte den mottagarkapacitet som krävs för att 
kunna utföra omfattande uppdrag. Ett annat problem är att det kan vara svårt att rekrytera 
personal till glesbygdskommuner via inflyttning. För många grupper på arbetsmarknaden 
finns alternativ sysselsättning att få i andra delar av landet, företrädesvis i större 
arbetsmarknadsregioner. !!!
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Kapitel 3: Circle Resorts direkta inkomst- och sysselsättningseffekter !!
Arbetet med att bedöma anläggningens inkomst- och sysselsättningseffekter tar sin 
utgångspunkt i information och underlagsmaterial som vi erhållit av Oskarshamns kommun 
och Kristian Wendelboe som planerat utformningen av Circle Resort. Därutöver har vi själva 
samlat in information om liknande besöksanläggningar för att bilda oss en uppfattning om 
storleksordningar på besökstal, investeringskostnader etc. !
I våra beräkningar har vi försökt precisera kapital- och driftskostnader som uppstår under 
både byggfasen och den efterföljande driften av anläggningen. Då Circle Resort kommer att 
byggas i flera etapper har vi antagit att investeringsfasen kommer att ske över en tioårsperiod 
samtidigt som olika delar av anläggningen tas i bruk vartefter de färdigställs. Detta betyder att 
under de tio första åren kommer både byggverksamhet och drift att pågå samtidigt. Vi har 
emellertid inte haft tillgång till planering för hur detta kommer att ske i detalj, varför vi här 
gjort egna antaganden om hur fördelningen mellan byggnation och drift utvecklas över tid. !
Vad gäller den inledande investeringsfasen har vi utgått från dokumentation om vilka olika 
delar som kommer att ingå. Här ingår bl.a. bostäder, centrumanläggning, golfbana, 
sportscollege och lägerskola. Därutöver tillkommer investeringar i mark och olika sorts 
infrastruktur som behövs för att anläggningen ska fungera (gator/vägar, VA, bygglovsavgifter 
etc.). Vi bedömer att den totala investeringskostnaden kan komma att uppgå till cirka 3,6 
miljarder kronor, där den största kostnadsposten är byggnation av bostäder. I planeringen 
beräknas 70 lägenheter och 1100 hus att byggas. Kostnaderna för att bygga 1100 hus kan 
antas uppgå till närmare 2,5 miljarder kronor. Den vision prospektören har med anläggningen, 
att den ska vara miljömässigt framåtsyftande och innovationsbejakande, innebär att de 
planerade husen inte kommer att kunna byggas med standardmetoder och standardmaterial. 
Kvadratmeterkostnaden för dessa hus kommer därför att bli högre än vad som idag är vanligt 
vid produktion av småhus. Vår bedömning är att kvadratmeterpriset kan komma att uppgå till 
25000 kronor vilket tillsammans med markarbeten innebär att slutnotan för 
småhusbyggnationerna blir närmare 2,5 miljarder kronor. Produktionskostnaderna för 
lägenheter är högre än för småhus. Vi antar därför att byggkostnaderna för lägenheterna 
kommer att uppgå till cirka 30000 kronor per kvadratmeter. Projektören tänker sig att bygga 
relativt små lägenheter, vilket vi tolkar som lägenheter på cirka 50 kvadratmeter. 
Sammantaget betyder detta att kostnaderna för lägenheterna blir cirka 105 miljoner. !
En annan stor kostnadspost gäller byggnationen av centrumanläggningen som bl.a. kommer 
att inrymma hotell, multiarena och vattenland. Kostnaderna för centrumanläggningen 
beräknas till ungefär 587 miljoner, varav hotell 187 miljoner, multiarena 200 miljoner och 
vattenland 200 miljoner. Enligt prospektet över anläggningen kommer hotellet att ha 250 rum. 
Med utgångspunkt från rapporterade kostnader i samband med tidigare hotellbyggnationer 
bedömer vi att kostnaden för hotellet på Circle Resort kommer att uppgå till 187 miljoner. När 
det gäller multiarenor är det inte lika enkelt att uppskatta produktionskostnad. Det har 
emellertid byggts ett antal multiarenor i Sverige under de senaste åren. Exempelvis har en 
liknande anläggning byggts i Helsingborg med en publikkapacitet på drygt 5000 personer. 
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Budgeten för Helsingborg Arena rapporteras uppgå till drygt 400 miljoner. Andra multiarenor 
planeras eller har byggts på flertalet andra platser (t.ex. Angered, Eslöv, och Uppsala). 
Multiarenan på Circle Resort kommer inte att bli fullt så stor, här planeras en kapacitet på 
cirka 2000 gäster. Mot bakgrund av nämnda exempel är det troligt att kostnaden för att bygga 
multiarenan på Circle Resort kan komma att uppgå till cirka 200 miljoner kronor. Liknande 
jämförelser har gjorts för att bedöma kostnaderna för att bygga Circle Resorts vattenland. !
Övriga kostnader för Circle Resort kan hänföras till bygget av golfbana, sportscollege, 
lägerskola, markinköp samt kostnader för infrastruktur. Enligt prospektet kommer tre 9-
hålsbanor att byggas. Kostnaderna för att bygga golfbanor kan variera tämligen mycket, men 
vi antar att en rimlig nivå skulle kunna vara 2 miljoner kronor per hål, vilket totalt innebär att 
investeringskostnaden uppgår till 54 miljoner. Beräkningen av investeringen i sportscolleget 
utgår från att anläggningen ska kunna ta emot cirka 150 boende. Här ska det finnas 
studentrum och studentlägenheter samt lektionssalar och gemensamhetsutrymmen 
dimensionerade efter elevantalet och en viss standard (exempelvis storlek på studentrum). Vi 
bedömer att produktionskostnaden per kvadratmeter kan bli något lägre än för de planerade 
lägenheterna och husen som ska sättas ut till försäljning. En tänkbar nivå kan vara 20000 
kronor per kvadratmeter vilket betyder att investeringskostnaden för denna anläggning skulle 
kunna bli 87 miljoner kronor. Lägerskolan förväntas kunna ta emot 100 övernattande gäster. 
Vi antar att standarden på dessa lokaler kommer att bli lägre än på både bostäderna och 
sportscolleget. Slutnotan för lägerskolan förväntas uppgå till 22 miljoner kronor.  !
Circle Resort kommer att ta en hel del utrymme i anspråk, varför cirka 160 hektar mark 
behöver köpas in. Hektarpriset på skogsmark i Götaland ligger runt 80000 kronor. Detta 
område har kvaliteter i form av havsnära läge som innebär att marknadsvärdet är högre än så. 
Dessutom kan en del av området antagligen säljas som tomtmark snarare än skogsmark vilket 
ökar priset än mer. Trots dessa övriga värden har vi valt att utgå från priset på skogsmark 
vilket innebär att kostnaderna för marken beräknas uppgå till 12,8 miljoner kronor. Varje hus 
som byggs kommer att anslutas till VA-nät och vägnät samt olika avgifter till kommunen för 
bygglov etc. Totalt antar vi att dessa kostnader kommer att uppgå till ungefär 250 miljoner 
kronor. !
Sett i sin helhet bedöms investeringskostnaden bli 3,6 miljarder kronor. Av erfarenhet från 
många investeringsstudier vet vi att endast en del av denna summa kommer att generera en 
lokal effekt. Inkomstläckaget är i många fall tämligen omfattande, dvs. en stor andel av de 
upphandlade varorna och tjänsterna kommer att produceras något annanstans utanför 
Oskarshamns kommun. De underlag vi har för att bedöma de lokala effekterna avseende 
Circle Resort hämtas dels från ovan refererade upphandlingsstudier, dels från den studie som 
gjordes i kommunen om det lokala näringslivets mottagarkapacitet i samband med 
planeringen av byggnation av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Investeringsbehoven 
skiljer sig delvis mellan dessa två fall, men undersökningen ger vissa insikter om det lokala 
näringslivets sammansättning och leveransförmåga till en större investering. Circle Resort får 
nog också anses tillhöra gruppen stora investeringsprojekt även om den har en annan 
inriktning.  !
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Den lokala spridningseffekten har bedömts för varje delprojekt inom Circle Resort som 
beskrivits ovan. De lokala effekterna antas variera mellan de olika delprojekten. Exempelvis 
tror vi att de lokala spridningseffekterna har förutsättningar att bli höga avseende markinköp, 
infrastruktur och golfbana. Däremot tror vi att de lokala effekterna blir mindre när det gäller 
centrumanläggningen och småhusen eftersom dessa delar omfattar moment som antingen inte 
finns tillgängliga för upphandling i kommunen eller möter hård konkurrens från icke-lokala 
leverantörer. Exempelvis är de flesta småhusleverantörerna lokaliserade i andra delar av 
landet och man kan på goda grunder anta att några av dessa företag, tack vare sitt kunnande 
och kapacitet, kan bli aktuella för leveranser till Circle Resort. Sammantaget bedömer vi att 
den lokala upphandlingsandelen för Circle Resort skulle kunna uppgå till 30%, vilket betyder 
att drygt 1 miljard kronor filtreras genom den lokala ekonomin. Uttryckt i årsarbeten 
genererar investeringens byggeffekter drygt 240 årsarbeten per år i genomsnitt under den 
förmodat tioåriga byggtiden. !
När väl anläggningen börjar ta form och den första byggetappen avklarats kommer även 
driften av anläggningen att dras igång. Driftseffekten genereras via besökare som nyttjar de 
olika faciliteterna på anläggningen. Utifrån erhållna uppgifter om beläggningsgrad och 
genomsnittliga dygnsutlägg för besökare har vi beräknat årliga intäkter för anläggningen. 
Fastän ambitionen är att successivt sälja av hus och lägenheter, har vi här för enkelhetens 
skull antagit att företaget som driver Circle Resort står som ägare till hela anläggningen. Detta 
ger en helhetsbild av de ekonomiska förutsättningarna och vilka intäkter som krävs, givet de 
planerade investeringarna, för att verksamheten ska vara företagsekonomiskt lönsam. !
I en högst tentativ driftskalkyl (med bl.a. begränsad information om ingångsvärden och 
skatteeffekter) kan vi se att de årliga besöksintäkterna skulle kunna bli drygt 630 miljoner. På 
utgiftssidan återfinns kostnader för ränta (≈ 250 miljoner kronor) och amorteringar (≈ 180 
miljoner kronor). Räntesatsen är satt till 7% och amorteringen görs över 20 år. Utöver dessa 
kostnader tillkommer personalkostnader och kostnader för inköp av varor och tjänster om 
cirka 80 miljoner kronor vardera. För att projektet ska vara intressant för investerarna 
förmodar vi att vinsten bör uppgå till minst 8%, vilket den gör i detta exempel. 
Beräkningsmodellen visar också att kalkylen är extremt känslig för förändringar i 
tillströmningen av besökare. De siffror som ovan redovisats replikerar i stor utsträckning de 
besöksströmmar som finns på Lalandia i Danmark. Om besökstalen minskar med några få 
procentenheter utraderas vinsten och resultatet förbyts snabbt till förlust. Att försöka sälja ut 
stora delar av lägenhets- och husbeståndet minskar självfallet risken för det investerande 
bolaget samtidigt som avsevärda marknadsrisker vältras över på privatpersoner som inte kan 
vara säkra på att fastighetsmarknaden i en snar framtid värderar huset till det pris den första 
ägaren betalt. !
Sammantaget bedömer vi att den lokala spridningseffekten av driften kommer att uppgå till 
105 miljoner per år vilket motsvarar drygt 263 årsarbeten per år. Totalt för investeringen 
betyder detta att Oskarshamns arbetsmarknad kan komma få ett tillskott på cirka 500 
årsarbeten per år som ett resultat av Circle Resorts direkta inkomst- och 
sysselsättningseffekter. Därtill kommer också indirekta effekter som diskuteras i efterföljande 
kapitel. !
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De beskrivna resultaten för de direkta inkomst- och sysselsättningseffekterna kan ses som vårt 
huvudscenario. Vid sidan om huvudscenariot har vi också tagit fram ett låg- respektive 
högscenario som i relief mot huvudscenariot reflekterar möjlig variationsvidd resultaten. De 
två alternativscenarierna bygger på bedömningar om både bygg- och driftskedet, likt de 
resonemang som presenterats ovan. I huvudscenariot bedömer vi exempelvis att byggnationen 
av centrumanläggningen kommer att få en relativt låg lokal spridningseffekt (cirka 30%), men 
i lågscenariet tror vi trots allt att det lokala näringslivet har leverantörskapacitet som skulle 
kunna motsvara åtminstone 20% lokal upphandling. Detta resonemang bygger vi delvis på de 
resultat som ovan nämnda inventering av det lokala näringslivet visat; det finns en tämligen 
stor branschmässig diversitet och många företag angav att de skulle kunna tänka sig att 
expandera och planera om sin verksamhet för att kunna ta stora uppdrag närhelst sådan 
möjlighet uppstår. I högscenariot bedömer vi att den lokala upphandlingen i samband med 
centrumanläggningen skulle kunna uppgå till 40%. Anledningen till att den inte antas kunna 
bli större än så har att göra med de lokala företagens kapacitetsrestriktioner, som trots allt 
föreligger, och att investeringen omfattar relativt stora inköp av specialiserade produkter som 
i stor utsträckning inte produceras lokalt i Oskarshamn. På liknande sätt har vi resonerat när 
det gäller investeringens övriga kostnadsposter. Avseende driften bygger låg- respektive 
högscenariot på antaganden om färre eller fler besökare jämfört med huvudscenariot. I 
lågscenariot antas 10% färre besökare och i högscenariot 10% fler besökare. Dessa 
jämförelser av besökstillströmningen skulle kunna uppfattas som snålt tilltagna då variationen 
i tillströmningen på befintliga anläggningar kan vara större än så. Vi har dock valt att hålla 
fast vid jämförelsevis små förändringar eftersom driftsupplägget (enligt våra kalkyler) 
förefaller vara känsligt för stora variationer i antalet besökare. !!
Tabell 3.1: Uppskattad årlig direkt lokal spridningseffekt av Circle Resort uttryckt som 
inkomsttillskott (miljoner kronor) för investering respektive drift per scenario. Investeringen 
antas pågå i 10 år. !

!!
Tabell 3.2: Uppskattad årlig direkt lokal spridningseffekt av Circle Resort uttryckt som 
årsarbeten (antal per år) för investering respektive drift per scenario. Investeringen antas pågå 
i 10 år. !

Investering Drift Totalt

Huvudscenario 106 105 211

Lågscenario 68 62 130

Högscenario 144 116 260

Investering Drift Totalt

Huvudscenario 242 263 505

Lågscenario 155 156 311
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Tabell 3.1 och Tabell 3.2 visar de direkta inkomst- och sysselsättningseffekterna av Circle 
Resort. I huvudscenariot skapas drygt 500 årsarbeten per år under de första 10 åren. Därefter 
sjunker sysselsättningseffekten som ett resultat av att byggnationsfasen upphör och att jobben 
därefter enbart genereras av driften av de olika anläggningarna. I nästa kapitel kompletteras 
de direkta effekterna av Circle Resort med de indirekta befolknings- och 
sysselsättningseffekter som vi mäter med den för detta syfte utvecklade 
mikrosimuleringsmodellen SEPELIN. Circle Resort kommer att fogas samman i ett regionalt 
sammanhang av företag och hushåll. För att de jobb som skapas i samband med Circle Resort 
ska kunna tillsättas krävs exempelvis att det finns individer med rätt kompetensprofil och att 
de söker de nya jobben. Summan av alla individers val påverkar flyttnings- och 
pendlingsströmmar i hela denna del av landet. !

Högscenario 328 289 617
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Kapitel 4: Stora investeringars effekter på sysselsättning och befolkning !!
En central fråga när det gäller att bedöma effekten av en stor fritidsanläggning är i vilken 
utsträckning befolkningsutvecklingen påverkas av att nya arbetsplatser och ny sysselsättning 
skapas i en ort. !
Det klassiska svaret på en sådan fråga som också var den för givet tagna i läroböckerna till för 
någon generation sedan var: Självklart! Varje nytt jobb som tillkommer i ett industriföretag 
eller annan verksamhet som huvudsakligen får sina kunder/användare från andra kommuner 
medför nyrekrytering av en person som flyttar till orten. Den personen tar i genomsnitt med 
sig åtminstone en familjemedlem. Dessa två personer ska också köpa mat och gå i skolan etc., 
och därmed utökas underlaget för privata och offentliga lokala servicenäringar som står för 
ungefär halva den lokala ekonomin. Det betyder att ytterligare en person behöver nyanställas 
där. Den personen tar också med sig familjemedlemmar till orten. Därmed ökar underlaget för 
servicesysselsättning ytterligare osv. Befolkningen fortsätter att öka under lång tid tills ett nytt 
jämviktsläge uppstått. !
Baserat på denna tankefigur producerades många glada lokala tillväxtprognoser där varje nytt 
jobb antogs generera åtminstone fyra nya invånare i orten. Anläggningens 
”befolkningsmultiplikator” sattes till 4 eller högre. Det visade sig snart att det var svårt att 
hitta en observerad utveckling som stämde med sådana förutsägelser. Senare studier och 
tanketraditioner har också ifrågasatt varje led i den orsakskedja som den klassiska 
multiplikatormodellen förutsätter. Den lever dock kvar som ett spöke som format många 
människors förväntningar på vad man kan åstadkomma genom att ny- och omlokalisera 
verksamheter som har sin marknad utanför kommunen.  !
Den motsatta ytterligheten som idag ofta förs fram är den om råvaruexploatering och 
basindustri som en ”(olje)plattformsekonomi”. Den bygger på förutsättningen att ingen 
anställd i verksamheten kan eller vill flytta till platsen och bosätta sig nära verksamheten. Det 
är inte tal om att få med sig familjemedlemmar som inte har någon annan verksamhet eller 
basservice där. Verksamheten är ändå så lönsam att den kan bära kostnaden för långväga 
dagspendling eller veckopendling etc. med tillhörande inkvartering. Även servicepersonal för 
boende och mathållning reser på samma sätt som andra anställda. Verksamheten blir en 
isolerad enklav som inte får någon inverkan på den omgivning (havet, tundran, skogen, 
kommunen) den befinner sig i. !
Mellan dessa ytterligheter (fyra tillkommande personer per anställd och ingen tillkommande 
person per anställd) gäller det att hitta en realistisk kompromiss för vad som kan förväntas när 
en ny fritidsanläggning med användare huvudsakligen från andra delar av landet och världen 
etableras i en kommun som redan har en storskalig basindustri och uppbyggd samhällsservice.  !
Mot bakgrund av detta resonemang kan man förstå den grundläggande frågan som ställs i 
geografisk litteratur: I vilken utsträckning det är människorna som följer jobben eller jobben 
som följer människorna? Här finns det två tydligt utmejslade perspektiv som på senare tid har 
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drivit fram en emellanåt infekterad debatt om principerna för regional utveckling. Den 
klassiska ståndpunkten är att urbanisering drivs av industrialisering. Samlokaliseringsfördelar 
(agglomerationsfördelar) gör det mer lönsamt för företag att vara verksamma där det finns 
andra företag och ekonomisk verksamhet. Samlokalisering medför bl.a. lägre 
transaktionskostnader och tillgång till en större pool av kompetent arbetskraft. Dessa fördelar 
bidrar till att ny teknologi och ny produktion uppstår i befolkningstäta miljöer. Nya företag 
tillsammans med expanderande företag skapar en ökad arbetskraftsefterfrågan, något som 
ytterligare driver på flyttströmmarna i riktning mot större städer.  !
På senare tid har forskare argumenterat för att i ett samhälle med en stor andel högutbildade 
människor kommer bosättningsmönstren i större utsträckning att styras av deras egna 
preferenser om var de vill bo och leva snarare än näringslivets arbetskraftsbehov. Det spelar 
ingen roll om det finns lediga jobb på en ort som i övrigt inte anses vara attraktiv, människor 
kommer ändå inte att vilja flytta dit. Ett annat till detta resonemang anknutet argument är att 
människor i större utsträckning än tidigare värdesätter platsers kvalitativa särdrag. Dessa så 
kallade ”amenities” står som samlingsbegrepp för olika kvaliteter som regioner är olika 
mycket utrustade med. Ett tredje argument är att människor, och framförallt de som jobbar, 
selektivt väljer att flytta till destinationer som har mycket av dessa för dem viktiga 
”amenities”. Således kommer de regionala kvaliteterna att stå i förgrunden för regional 
utveckling snarare än de institutionella förutsättningarna i form av näringslivsstruktur och 
dynamik. Exempel på detta synsätt är framförallt Richard Floridas teori om ”den kreativa 
klassen”(t.ex. Florida, 2004) och Edward Glaesers arbeten där humankapital och klimat lyfts 
fram som viktiga faktorer för förståelsen av regional utveckling (t.ex. Glaeser, 2005). Det 
finns även de som hävdar att ”amenities” i sig själv, genom att vara attraktioner (museer, 
konstgallerier, symfoniorkestrar etc.), driver regional tillväxt (t.ex. Clark et al., 2002).  !
Kritikerna till detta synsätt menar att alldeles för stor betydelse tilldelas den kreativa klassen 
och deras behov av att avnjuta ”amenities” (t.ex. Storper & Scott, 2009). Utifrån deras 
perspektiv är det högst osannolikt att det skulle vara tillräckligt att föra samman den kreativa 
klassen på vissa platser för att få till stånd regional utveckling. Historien visar snarare att 
innovationsprocesser är invävda i en mycket mer komplex väv av kontextberoende 
förutsättningar och omständigheter där människor samspelar med varandra och institutionella 
villkor. !
Avseende befolkningsdynamik finns det några stora svenska och nordiska 
attitydundersökningar baserade på stora brevenkäter (Lundholm et al., 2004; Garvill et al., 
2000) som bl.a. belyser frågan om jobben följer människorna eller om det är det motsatta 
förhållandet gäller. En av de frågor som ställdes var om personens senaste långväga flyttning 
hade något med arbetsmarknaden att göra. Det visade sig genomgående att inte mer än 20-25 
% av omflyttningen, varken i Sverige eller i övriga Nordiska länder, var relaterad till att 
personen blivit arbetslös, sökte arbete, ville byta arbete eller fått ett nytt arbete i den nya 
bostadsorten. I stället dominerade flyttningsmotiv som önskan att byta miljö och få nya 
erfarenheter. Inte heller flyttning pga. studier var särskilt vanliga.  !
En bakgrund till dessa svar är att en mycket högre andel av den regionala omflyttningen än 
för en till två generationer sedan idag är koncentrerad till åldrarna före familjebildning och 
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avklarad utbildning. Det hänger i sin tur samman med att den gamla familjeförsörjarnormen 
har ersatts av normen att både mannen och kvinnan ska bidra med arbetsinkomster och få 
tillgång till självrealisering via arbete. Om inte bägge ungefär samtidigt får passande jobb och 
plats i förskolan för barnen i en tilltänkt destination blir det sällan någon flyttning dit. De 
flesta vuxna blir kvar där de hamnade efter studier, familjebildning och första jobb och får 
med tiden och åldern allt svårare att värdera fördelarna på en ny bostadsort så högt att det 
motiverar flyttning och uppbrott från nätverk och allt annat som fungerar bra där man bor. !
Andersson-Skog (2011) pekar också på den begränsade befolkningseffekten av 
industrietableringar i många studier. Hon menar att en påtaglig effekt på 
befolkningsutvecklingen ofta kan observeras under byggtiden och första tiden i drift. Därefter 
klingar effekten av och befolkningsutvecklingen återgår till sin tidigare trend. Hon menar 
också att en industriinvestering generellt sett hade större lokala effekter ju längre tillbaka i 
tiden vi ser. Med ökad rörlighet inom landet av varor och människor, ökad specialisering och 
en allt mer internationaliserad ekonomi blir effekterna av en investering allt mindre lokala ju 
mer tid som går. Hon exemplifierar med gruvverksamhet: ”Kiruna och Malmberget hade en 
snabb tillväxt under decennierna kring sekelskiftet genom att investeringen i Malmbanan 
möjliggjorde storskaliga investeringar i gruvdrift. Ett sekel senare beslutades om nya 
miljardinvesteringar i gruvverksamheten. Den förväntade effekten på 
befolkningsutvecklingen är dock försumbar enligt både företagets och de politiska organens 
bedömningar. Det beror bl.a. på att de specialister, experter och konsulter som behövs idag 
kan bo var de vill och det är inte i gruvorten (ibid). 
  
Tidigare studier i Oskarshamn och Östhammar (Holm et al., 2007; Holm et al., 2008) tyder på 
att befolkningen i bägge fallen skulle komma att öka ungefär lika mycket som 
totalsysselsättningen – inte mer. Det motsvarar en ”befolkningsmultiplikator” på 1. I bägge 
fallen förutsågs också en nettoökning av pendlingen och flyttningen till kommunen.  !
En slutsats kan nog dras: Befolkningsomfördelningen i Sverige är idag via människors val av 
destination vid och efter flyttningen från föräldrahemmet mer knuten till boendeönskemål än 
till företagslokalisering och man kan förvänta sig en tämligen begränsad befolkningseffekt av 
ny verksamhet i små kommuner.   !
Om det vore så att en tydlig multiplikatoreffekt existerar så att förändrad sysselsättning i en 
kommun systematiskt åtföljs av en mer eller mindre förstärkt befolkningsförändring i samma 
riktning så skulle det synas tydligt även i en jämförelse mellan hela kommuner i hur 
sysselsättning och befolkning förändras. En enkel analys visar att som genomsnitt för alla 
kommuner i Sverige ökar befolkningen med 71 personer när sysselsättningen ökar med 100 
personer, en ”befolkningsmultiplikator” på 0,7 (2004-2008). I den beräkningen konstanthålls 
bl.a. för situationen i utgångsläget när det gäller totalbefolkning och sysselsättning mm.  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!
Sådana beräkningar ska dock tas med en stor nypa salt och de kan knappast tolkas kausalt när 
de baseras på summor för stora grupper och enheter som all sysselsättning i hela kommuner. 
Exempelvis kan man hävda att en stor del av hela sysselsättningen i en kommun handlar om 
privat och offentlig lokal service som åtminstone på längre sikt anpassas till 
befolkningsunderlaget (och inte tvärtom, att den sysselsättningen driver 
befolkningsutvecklingen). Detta ”döljer” den eventuella effekten av ökad ”exogen” 
sysselsättning i andra verksamheter som inte per se tillkommer för att det finns en lokal 
befolkning (utan för att det finns lokala resurser och behov av produkten på en nationell/
global marknad).  !
Ingenting så långt tyder på att man kan förvänta sig en kraftig befolkningstillväxt i 
Oskarshamns kommun som följd av ny stor fritidsanläggning. Men, hur det är med det 
återstår att se i nästa kapitel där effekten mäts med en helt annan metodik, mikrosimulering 
som baseras på en betydligt mer ingående empirisk analys på mikronivå av betingelserna för 
individers val av arbete, arbetskommun och bostadskommun.  !!
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!
Kapitel 5: Långsiktiga befolknings- och sysselsättningseffekter i 
Oskarshamn !
I detta kapitel sammanfattas först huvuddragen av analysresultaten när det gäller hur 
befolkning och sysselsättning i Oskarshamn kan påverkas av den arbetsvolym som genereras 
av verksamheten vid Circel Resort enligt tidigare presenterade beräkningar. Därefter beskrivs 
metoden, utgångssituationen i kommunen och en rad delresultat presenteras mer ingående. !
5.1 Översikt !

!  
Figur 5.1: Oskarshamns befolkning 1950-2050 och sysselsatta 1993- 2050. !
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Figuren visar några alternativ för befolkningsutvecklingen i Oskarshamns kommun 1950 till 
2050. Av denna hundraårsperiod har redan sextiotvå år passerat. För de åren vet vi vad som 
hände, befolkningen i kommunen ökade från 23000 till nästan 26200 personer, dvs. med 13 
%. De första 20 åren fram till slutet av 1960-talet ökade befolkningen stadigt till 25000 
personer. Under nästa tioårsperiod, i samband med utbyggnaden av de kärntekniska 
anläggningarna, ökade befolkningen snabbt till som flest drygt 28000 personer i slutet av 
1970-talet. Därefter, under nästa 20-årsperiod fram till år 2000 minskade befolkningen till 
drygt 26000 personer. Då bröts minskningstrenden och befolkningsnivån har därefter varit 
relativt oförändrad fram till idag.  !
Från 1993 ökade samtidigt antalet sysselsatta i kommunen påtagligt, men med kraftiga 
variationer mellan åren, med nästan 2000 personer till idag samtidigt som befolkningen 
minskade i antal.  
  
Hur befolkning och sysselsättning kan utvecklas framöver är som alltid en mer öppen fråga. 
En del vet vi lite mer om, t.ex. ungefär hur länge redan födda personer i olika åldrar lever, hur 
ungdomar flyttar, hur sysselsättning och inkomster utvecklas i olika täta omgivningar och hur 
många och vilka som pendlar på olika avstånd. Det mesta vet vi mindre om, t.ex. 
utvecklingen av invandring, fertilitet och alla detaljer i den kommande lokala 
näringslivsutvecklingen liksom hur mycket och hur permanent beteendet hos just de personer 
som framöver bor och/eller verkar i Oskarshamn avviker från Svenskt normalbeteende när det 
gäller omflyttning och pendling.  !
Utfallet av den prognosmodell  som använts i undersökningen formas både av det vi kanske 2

vet och av det vi absolut inte vet om framtiden. Genomgående mäts effekten på befolkning, 
sysselsättning etc. som skillnaden mellan utfallet i ett referensscenario utan nyetablering av en 
ny fritidsanläggning och utfallet av ett scenario som inkluderar den efterfrågan på arbete som 
anläggningen beräknas generera. Det vi inte vet om utfallet i framtiden avbildas av slumpen. 
Därför blir det olika resultat i olika modellkörningar med samma förutsättningar bara av det 
skälet. Sådana slumpmässiga skillnader är ofta större än de beräknade effekterna av 
nyetableringen. Det skulle kunna betyda att effekten inte kan skiljas från slumpen. Så illa 
behöver det nu inte vara. I jämförelsen mellan referensalternativet och de olika scenarierna 
har effekten av de slumpmässiga skillnaderna till stor del tagits bort.  I avsnittet ”Slumpens 3

skördar” ges exempel på hur stor den slumpmässiga felmarginalen är. !
Den övre heldragna svarta linjen i figuren visar hur befolkningen kan utvecklas till 2050 som 
ett genomsnitt för tio scenarioexperiment utan nyetablering. Den sammanlagda effekten av 
alla skattningar och antaganden i modellen som styr beteendet hos var och en av alla invånare 
i landet varje år blir således för Oskarshamn en i stort sett oförändrad befolkning jämfört med 
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2000-talets första decennium. En svag ökning med några hundra personer fram till år 2025 
och därefter en lika långsam återgång till ungefär dagens nivå år 2050.  !
Den undre heldragna svarta linjen i figuren visar motsvarande simulerade utveckling av 
antalet sysselsatta i kommunen fram till år 2050, dvs. de personer som varje år beräknas 
arbeta i kommunen vare sig de bor där eller i någon annan kommun och pendlar in till 
Oskarshamn. Först beräknas antalet sysselsatta öka något så att 15000-nivån tangeras men 
därefter minskar antalet åter långsamt och kontinuerligt till nivån i slutet av 2010-talet.  !
I figuren visas dessutom antalet sysselsatta och invånare i kommunen som konsekvens av de 
tre tidigare presenterade scenarierna för efterfrågan på arbete som anläggningen Circle Resort 
beräknas generera i kommunen (min, medel, max). För både befolkning och sysselsättning 
blir effekten påtaglig, särskilt med en ökad efterfrågan enligt maxscenariot. I detta genomsnitt 
för tio experiment blir den systematiska effekten, skillnaden mellan experiment- och 
referensscenario, mindre än t.ex. de skillnader som kunnat observeras mellan åren under en 
lika lång historisk tidsrymd. För att tydligare se effekten av de olika alternativen för 
anläggningen visas i figur 5.2 befolkningsutvecklingen och i figur 5.3 
sysselsättningsutvecklingen med en snävare skala. !

!  
Figur 5.2: Oskarshamns totalbefolkning 1950-2050. !
Effekten på befolkningsutvecklingen är påtaglig i alla tre scenarier. Huvudalternativet (medel) 
och maxalternativet ligger ganska nära varandra när det gäller samlad effekt på 
befolkningsantalet. Maxalternativet medför att befolkningen under etableringsfasen ökar till 
27000 personer. En nivå som sedan i stort sett bibehålls under den därpå följande driftsfasen 

Oskarhamns befolkning 1950 - 2050, observerat 
och som konsekvens av tre scenarier för Circle 

Resort 

A
n

ta
l 
p

e
rs

o
n

e
r

23 000

24 500

26 000

27 500

29 000

År

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

TotBef-observerat
Totbef med Circle Resort
TotBefCRmin
TotBefCRmax
Totbef utan Circle Resort

!  21



som inte innehåller något antagande om ytterligare nyinvesteringar med motsvarande behov 
av arbete. 

!  
Figur 5.3: Sysselsatta i Oskarshamn 1993-2050.  !
Figur 5.3 visar samma skillnad mellan de tre scenarierna när det gäller effekt på den lokala 
(dag) sysselsättningen i Oskarshamn. I alla scenarier ligger sysselsättningen i topp just i 
etableringsfasens slutskede då både anläggnings- och driftspersonal behövs vid anläggningen. 
Därefter minskar sysselsättningen i kommunen, huvudsakligen som en effekt av att nivån i 
referensscenariot utan anläggning minskar kontinuerligt. !
Figur 5.1 till 5.3 visar en sammanlagd utveckling med respektive utan anläggning som 
huvudsakligen formas av andra demografiska och ekonomiska krafter i kommunen och i 
Sverige för övrigt än anläggandet av Circle Resort. För att renodla beskrivningen av det som 
är rapportens huvudsyfte, att belysa tänkbara effekter av just fritidsanläggningen, visas i nästa 
figur (och oftast framöver i rapporten) skillnaden mellan scenarierna med anläggning och 
referensscenariot utan anläggning. !
Figur 5.4 visar att med alla tre scenarier ökar effekten på befolkningen långsamt men 
kontinuerligt och fortsätter långt efter etableringsfasens slut. Med huvudalternativet för 
anläggningsutvecklingen har befolkningen i Oskarshamn vid slutet av etableringsperioden 
(2023) ökat med 200 fler personer än i referensalternativet.  Den skillnaden fortsätter därefter 
att öka under driftsfasen till 600 fler personer år 2050. På motsvarande sätt ökar skillnaden i 
befolkning i minimialternativet till 300 personer år 2050 och 700 personer i 
maximialternativet. Effekten på befolkningen är långsam och liten men också relativt 
långvarig. Det står i samklang med vad vi vet om befolkningsrörelser som också speglas i hur 
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omflyttning skattats och avbildats i modellen. Möjligen överdriver modellen något hur lång 
tid anpassningsprocessen tar (av tekniska skäl är minsta tidsenheten för påverkan från en 
personhändelse till en annan ett år vilket är väl långt när det gäller arbetsmarknadsrelaterat 
beteende).    !

!  
Figur 5.4: Effekt på befolkningen i Oskarshamn av tre alternativ för utvecklingen vid Circle 
Resort. !
Figur 5.5 visar på motsvarande sätt hur sysselsättningen i Oskarshamn kan påverkas av de tre 
alternativen för utvecklingen vid Circle Resort. I figuren visas även med streckade linjer den 
tidigare beräknade sysselsättning som direkt genereras via uppbyggnad och drift av 
fritidsanläggningen i de tre alternativen. Det är detta beräknade tillskott till sysselsättningen i 
kommunen som driver resten av modellen, som ger nya villkor för individers och företags 
anpassning så att det blir en skillnad mellan experiment- och referensalternativ i befolkning, 
sysselsättning, omflyttning och pendling mm.  !
Med något års fördröjning ökar, i alla tre alternativen sysselsättningen i kommunen i takt med 
denna tillförda nya efterfrågan på arbetskraft. Vad beror det på att sysselsättningsökningen i 
kommunen inte stämmer precis med antalet nya efterfrågade jobb enligt de tre scenarierna?  !
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Svaret på frågan är för det första att det inte är meningen. De nya jobben är ett erbjudande 
som inte nödvändigtvis behöver tas fullt ut av de som söker jobb på arbetsmarknaden. 
Efterfrågeförändringen är en sak och nettoeffekten på antalet personer som faktiskt arbetar på 
arbetsplatser i kommunen är en annan sak. Modellens individer söker och byter jobb och 
flyttar ungefär lika ofta/sällan och lika långt bort och de är attraherade av samma sorts orter 
att jobba i och/eller flytta till som deras observerade motsvarigheter. Därför blir det i 
modellen en något fördröjd respons på de möjligheter som de nya jobben erbjuder. !
Fördröjningen kan dock delvis också ha modelltekniska orsaker, modellpersonerna behöver 
ett år på sig för att reagera på att det finns nya jobb att få – den reaktionstiden kan vara 
orealistiskt lång.  !!

!  
Figur 5.5: Effekt på sysselsättningen i Oskarshamn av tre alternativ för utvecklingen vid 
Circle Resort. !
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Skillnaden kan även delvis spegla en realitet, att det kan vara svårt att snabbt besätta alla nya 
vakanser när behovet ökar kraftigt. Liknande resultat erhölls i våra tidigare studier i 
Östhammar och Oskarshamn (Holm et al., 2007; Holm et al., 2008). De simuleringarna 
antydde – för bägge kommunerna – att den ökade arbetskraftsefterfrågan kan bli svår att fylla 
med lokala arbetssökande på kort sikt. Det medför ökad inpendling och/eller att vakanserna 
kvarstår, dock inte nödvändigtvis främst i den nya verksamheten. En del vakanser kan ”flytta” 
till andra lokala verksamheter som i stället får större svårigheter att rekrytera/behålla 
kompetent arbetskraft.  !
Det finns en ytterligare anledning till skillnaden. De data som används i modellen och i 
skattningen av modellpersonernas beteende när det gäller val av arbete, arbetsplatskommun 
och bostadskommun innehåller bara uppgifter om arbetsplatsens officiella adress/kommun. 
Modellen vet ingenting om var arbetet faktiskt blir utfört; var stafettläkarna, resemontörerna, 
entreprenörerna och anläggningsarbetarna faktiskt, en viss dag arbetar. Det är troligt att en 
betydande del av anläggningsarbetet för Circle Resort kommer att genomföras av personer 
som varken bor i Oskarshamn eller har ”kontoret” för sin arbetsplats inom kommunen. Det 
som ser ut som obesatta platser, som en brist på arbetskraft fylls antagligen snabbt upp av 
dessa moderna arbetsnomader som modellen och SCB tror arbetar någon annan stans. Det 
som modellen noterar är det kraftiga ”suget” som lite mer långsamt skapar en expansion för 
företag som har sin formella arbetsplats i kommunen.  !
Efter ungefär halva etableringsperioden är antalet tillförda jobb på topp. Då behövs 
fortfarande många personer för att bygga anläggningen samtidigt som en stor del av 
driftspersonalen är på plats. Därefter reduceras antalet tillförda jobb i takt med att 
anläggningen blir färdigbyggd. Efter anläggningsfasen återstår ungefär hälften av den 
maximalt tillförda efterfrågan på arbete i form av ett mer eller mindre permanent behov av 
driftspersonal.  !
Antalet jobb som detta skapar i kommunen (som går till lokalt boende eller inpendlare) 
fortsätter däremot att öka några år efter att toppen på behovet för anläggningen passerats. När 
sedan anläggningen är färdigbyggd reduceras, med något års förskjutning denna nya 
dagbefolkning nästan, men inte lika mycket som antalet tillförda jobb minskar. I alla tre 
alternativen kvarstår en total sysselsättningseffekt efter etableringsfasen som är ungefär 
dubbelt så stor som antalet jobb som behövs för driften av anläggningen.   !
I minimialternativet ligger den nivån, ungefär 300 jobb, sedan kvar resten av perioden fram 
till 2050 (och därefter), möjligen med en svag tendens till ökning. Den tendensen till fortsatt 
ökning är mycket mer påtaglig i medel- och maxalternativet. Här fortsätter dagbefolkningen 
att öka trots att antalet jobb som behövs för driften av anläggningen inte antagits öka. Det 
tycks som om dessa alternativ är tillräckligt stora för att passera en agglomerationströskel som 
skapar en fortsatt endogen sysselsättningsökning i kommunen. I huvudalternativet ökar 
dagbefolkningen mot slutet av perioden till nästan 600 personer, i maxalternativet ökar 
sysselsättningen då till drygt 700 personer. I bägge fallen 2 till 3 gånger så många som 
driftspersonalen vid anläggningen. !
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Modellen genererar hela tiden nya jobb internt oavsett att ytterligare en del tillförs utifrån i ett 
experiment. Jobbskapandet i modellen avbildar observerade agglomerations- och skalfördelar 
operationaliserat som potentialen av arbetskraft och storleken på marknaden inom räckhåll 
från arbetsplatsen. Detta betyder att modellen tar hand om att skapa de sekundära jobb som 
blir en indirekt följd av de utifrån tillförda. Det är anledningen till att sysselsättningen i 
kommunen fortsätter att växa utöver antalet tillförda jobb i alla tre scenarier – den konstruerar 
sin egen ”multiplikator”. Den basala operationella mekanismen för att skapa jobb för 
individer är skattade ekvationer som bl.a. drivs av antalet jobb och människor i kommunen 
och i dess omgivning. När dessa antal ökar, ökar även sannolikheten för att ett nytt jobb 
skapas för en person.  !
Agglomerationseffekten blir naturligtvis kraftigast i och runt storstäderna men är tydligen 
tillräcklig för att få en effekt i kommuner som Oskarshamn när tillräckligt många nya jobb 
skapats exogent. Effekten speglar olika skäl för att nya jobb får fäste. En traditionell orsak är 
att det behövs fler privat- och offentligt anställda i service när befolkning och/eller 
sysselsättningen ökar. I övrigt är det fråga om de tidigare anförda fördelarna för nya och 
gamla företag av att få tillgång till en större och mer differentierad arbetsmarknad och 
konsumentmarknad. De internt skapade jobben har alltså inte direkt bara med 
fritidsanläggningen att göra, däremot med storleken på den lokala arbetsmarknaden. När den 
förändras påverkar det långsamt potentialen för andra jobb i kommunen. Modellen förstärker i 
enlighet med sina skattade ekvationer av observerat beteende långsamt både tillväxt och 
tillbakagång, den skapar både positiva och negativa spiraler. !
Om man jämför effekten på sysselsättning (figur 5.5) med effekten på totalbefolkningen (figur 
5.4) ser man att det, för varje scenario, blir ungefär samma antal. En hård sammanfattning av 
den beräknade effekten blir att ett tillfört jobb vid fritidsanläggningen skapar två jobb i 
kommunen och ökar kommunens befolkning med två personer. Det motsvarar att de tillförda 
jobben på lång sikt har en sysselsättningsmultiplikator på 2 och en befolkningsmultiplikator 
på 2.   !
Effekten av fritidsanläggningen i kommunen visar sig på många andra sätt än i utvecklingen 
av den totala befolkningen och sysselsättningen. I det följande beskrivs först kortfattat hur 
simuleringsmodellen är uppbyggd och fungerar. Därpå beskrivs hur modellen 
vidareutvecklats för att bättre belysa just effekten av en fritidsanläggning i Oskarshamn. Efter 
det presenteras en rad effekter som kan uppstå i Oskarshamn som konsekvens av de tre olika 
scenarierna för omfattningen av verksamheten vid Circle Resort. Resultat visas för 
utvecklingen av sysselsättningen vid lokala arbetsplatser (dagbefolkningen), sysselsättningen 
i och utanför kommunen för de som beräknas bo i kommunen (nattbefolkningen), inpendling, 
utpendling, inflyttning, utflyttning, födda, döda och sysselsättningsgrad. !
5.2 Modellen SEPELIN !
Modellen avbildar alla personer i Sverige individuellt. Den kan ses som en laboratorieversion 
av Sverige där de artificiella individerna lever sina liv under kontrollerade förhållanden: de 
föds, åldras och dör, de flyttar mellan kommuner, får barn, invandrar och utvandrar och de 
börjar arbeta, får arbetsinkomst, byter arbetskommun och slutar arbeta. Individerna i 
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modellens befolkning kan leva om sina liv många gånger med nya förutsättningar för att 
belysa vilken skillnad de nya villkoren medför – eller vilken skillnad frånvaron av förändrade 
villkor ändå kan innebära.  !
Sannolikheten för varje händelse i modellen är specifik för varje individ, år och kommun. Den 
baseras på statistisk analys av motsvarande händelser i den observerade befolkningen av 
individer. Födda, döda, in- och utvandring, omflyttning mellan kommuner, att börja och sluta 
arbeta och att byta arbetskommun behövs i modellen och skattas via individuella 
beteendeekvationer och/eller uppslagstabeller. !
Med utgångspunkt från befintliga transportlänkar mellan kommuner räknar modellen först ut 
det närmaste avståndet mellan alla par av kommuner i landet. För flera händelser i modellen 
ingår dessa avstånd i de ekvationer som ger sannolikheter för händelsen. Under simuleringens 
gång påverkas sedan individernas val på många sätt av egna tidigare beslut och av de val 
andra personer gör. Den som byter arbetskommun lämnar efter sig en vakans som kan ge 
någon annan person arbete samtidigt som andra inte får just det jobb personen byter till. 
Individernas möjlighet att få arbete i olika kommuner påverkas av egna, individuella 
egenskaper, av avståndet från bostadskommunen till den eventuella arbetskommunen, av 
antalet jobb där och av mängden jobb i och avståndet till arbete i andra kommuner och av 
konkurrensen från andra personer om dessa jobb i olika kommuner.  !
Den person som flyttar konkurrerar framöver helt eller delvis på en annan lokal/regional 
arbetsmarknad vilket ökar arbetsutbudet på den nya platsen och dess omgivning och minskar 
det på den gamla. Antalet jobb och inkomstnivån vid en kommuns arbetsplatser påverkas av 
den lokala och regionala tillgången på arbetskraft och befolkning. Därutöver kan ytterligare 
nya jobb tillföras exogent utöver de som skapas via dynamiken i tillgången på arbetskraft och 
marknad. Detta utnyttjas vid de experiment i Oskarshamns kommun som presenteras. 
Tillgången på arbetskraft för kommunens arbetsplatser påverkas i sin tur av hur många som 
kan pendla dit och hur många av dessa som väljer att arbeta i andra kommuner. Detta 
påverkas i sin tur bl.a. av avstånden mellan kommunerna. Flyttningsdestinationen påverkas 
bl.a. av avstånden till de olika alternativen, av deras storlek och av om personens arbetsplats 
ligger i destinationen.  !
Ett experiment genomförs genom att en simulering av hela befolkningsutvecklingen för varje 
person och kommun i landet utan några exogent införda nya jobb jämförs med resultatet av en 
simulering där en eller flera kommuner fått nya arbetsplatser med givet antal nya jobb men 
där övriga förutsättningar är identiska. Skillnaden i utfall kan ses som en relativt renodlad 
effekt av den enda förändrade förutsättningen: etableringen av den nya arbetsplatsen.  !
Simuleringen går ut på att varje år från ett valt startår (2007 finns nu) tilldela varje objekt av 
varje typ nya eller oförändrade värden på varje attribut. För startåret läses motsvarande 
empiriska objekt med attribut in. I varje experiment körs alla individer och kommuner i 
Sverige. Det kan synas överflödigt för en tillämpning för just Oskarshamns kommun men det 
är enklare att ta med alla än att ta hänsyn till alla gränseffekter mot övriga Sverige som 
uppstår om simuleringen avgränsas till Oskarshamn kommun eller till Kalmar län. !
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För skattning av händelseekvationerna och som startbefolkning används data för de senaste 
tre, nu tillgängliga åren med data, 2006-2008. År 2007 blir startår med hela befolkningen det 
året som empirisk startbefolkning, samma individers värden år 2006 för att få med 
tidsförskjutna beroenden empiriskt och i skattningarna och deras värden 2008 som facit för 
utfallet i skattningarna. Det betyder att allt som är speciellt med just dessa tre år kommer att 
reproduceras i simuleringen. Modellpersonerna bor i och flyttar och pendlar mellan 
kommuner som helheter. Lokaliseringen inom kommuner av bostäder och arbetsplatser 
avbildas inte. Simuleringsmodellens individer reproducerar däremot, via de empiriska 
skattningarna, effekten av de långsiktiga förändringar i familjerelaterat arbetsmarknads- och 
flyttningsbeteende som diskuterats i kapitel 5. !
Alla scenarier baseras på skattade händelseekvationer med följande korrigeringar:  
1. Dödligheten minskas med 1 procent per år framöver.  
2. Invandringen sätts initialt till 100000 per år och minskar sedan långsamt.  
3. Sysselsättningsnivån (dvs. sannolikheten att få/behålla arbete) justeras en aning så att den 
ligger på strax under 80% hela perioden för 20-64åringar. Det förutsätts alltså att ekonomin 
totalt genererar nästan full sysselsättning hela perioden (inklusive den arbetslöshetsnivå som 
observerades 2007-2008). Inom denna ram varierar det lokala utfallet via ekvationerna av 
samspelet mellan utbud av arbetskraft som formas av personegenskaper och av lokal/regional 
täthet och efterfrågan som formas av lokal och regional tillgång på arbetskraft och befolkning.  
4. Det nationella utfallet korrigeras lokalt med hjälp av residualen (kvoten) mellan beräknad 
och observerad nivå 2008. Detta görs på kommunnivå för antal in- och utflyttade, antal in- 
och utpendlare, antal döda, sysselsatta och inkomsten per sysselsatt. Ekvationerna är alldeles 
för trubbiga för att fånga många av de bestående skillnader som finns mellan enskilda 
kommuner. Denna anpassning innebär att de relativa skillnader som finns mellan kommuner 
men som inte formas av de drivkrafter som verkar via ekvationerna ligger kvar och inverkar 
oförändrat hela perioden. Däremot påverkas inte i någon högre grad förändringen över tiden 
eller skillnaden mellan experiment- och referensutfall av denna över tiden oföränderliga 
nivåanpassning.   !
5.3 Modellutveckling och anpassning till Oskarshamn !
SEPELIN utvecklas kontinuerligt. Inför denna tillämpning för Oskarshamn och Circle Resort 
genomfördes en omfattande revidering av hanteringen av efterfrågan på arbete från nya 
experimentellt tillförda arbetsplatser i en kommun. Det visade sig att de ovan nämnda statiska 
korrigeringarna av nivåerna för pendling, flyttning och sysselsättning för varje kommun inte 
var tillräckliga. När beteendet i dessa avseenden avviker starkt från vad som liknande 
individer i Sverige gör blir resultatet ändå fel – modellen tenderar att reducera skillnaden 
mellan kommunen och övriga Sverige. Detta gäller exempelvis sysselsättningsgraden. I figur 
5.6 jämförs utvecklingen av sysselsättningsgraden för män och kvinnor i Oskarshamn med 
motsvarande genomsnitt för hela landet.  !
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Figur 5.6: Sysselsättningsgrad för 20-64 åriga kvinnor och män 1993 - 2010 i Oskarshamn 
och i Sverige. !
I både Oskarshamn och i hela landet följer årsvariationerna i sysselsättningsgrad konjunkturen 
men genomgående är nivåerna, både för män och för kvinnor, mycket högre i Oskarshamn än 
de är genomsnittligt i Sverige. Om Oskarshamnsborna, via modellskattningarna tilldelas ett 
genomsnittligt ”Sverigebeteende” skulle knappast några av dessa vara ”intresserade” av de 
nya jobb som erbjuds via Circle Resort. Alla nya jobb skulle behöva besättas av inpendlare 
och så småningom av inflyttare.   !
Figur 5.7, som ger motsvarande information för nivån på den öppna arbetslösheten, förmedlar 
samma budskap. Arbetslösheten i Oskarshamn är extremt låg, 4 % år 2008 ger t.ex. knappast 
utrymme för någon reell friktionsarbetslöshet. Det tillgängliga lokala utbudet av arbetskraft 
för nya verksamheter är mycket begränsat i Oskarshamn.  !
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!  
Figur 5.7: Andel öppet arbetslösa kvinnor och män i befolkningen, procent 1997-2010 i 
Oskarshamn och i Sverige. !
För att anpassa programmet till att mer realistiskt ta hänsyn till sådana förutsättningar införs 
en partiell marknadsmekanism som fördelar tillgängliga nya och successivt tillkommande 
arbetstillfällen i experimentkommunen på lokalt boende och inpendlare. En valbar övre gräns 
för sysselsättningsgraden i experimentkommunen införs. För Oskarshamn sätts denna nivå till 
någon procent över den högsta nivå som observerats empiriskt under den senaste 
konjunkturcykeln för män respektive kvinnor.  !
Inom denna ram väljer i första hand lokala arbetssökande bland de nya jobben. De får ett av 
jobben baserat på de ekvationer som annars ger sannolikheten för att en viss person i en viss 
kommun får ett jobb det året. I andra hand ges jobbet till en ny inpendlare. Den personen väljs 
bland boende i resten av Sverige med en sannolikhet som speglar den ekvationsberäknade 
sannolikheten för den personen att få och ta ett jobb just i Oskarshamn (utöver den nivå på 
inpendling till Oskarshamn som modellen annars producerar). Effekten blir att något fler 
personer från det inpendlingsfält som finns för Oskarshamn väljer att pendla till kommunen. 
Figur 5.8 visar hur detta inpendlingsfält ser ut i utgångsläget för simuleringen. !
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!  
Figur 5.8: Bostadskommuner rangordnade efter antal pendlare till Oskarshamn 2010.  !!
En speciell ytterligare omständighet motiverar en annan modifiering av modellen. 
Sysselsättningen vid Circle Resort, särskilt i driftsfasen, har en annan sammansättning än den 
genomsnittliga för kommunen eller den som finns vid en basindustri i kommunen. De 
tillkommande nya jobben medför att den lokala arbetsmarknaden blir mer differentierad efter 
kompetens och kön. Därmed kan man förvänta sig att de nya jobben ger ett komplement till 
den lokala arbetsmarknaden som underlättar boende i kommunen för familjer där två vuxna 
vill arbeta (lokalt). Det skulle i sin tur kunna innebära att de nya jobb som fritidsanläggningen 
genererar får en större effekt på befolkningen i kommunen än vad som skulle bli resultatet om 
de nya jobben bestått av ytterligare industrijobb som huvudsakligen attraherar (inpendlande) 
män.  !
För att ta hänsyn till sådana potentiella effekter separeras den lokala arbetsmarknaden i 
modellen efter kön. Arbetsmarknadsresponsen på de nya tillförda jobben enligt ovan hanteras 
separat för män respektive kvinnor. Av alla sätt att gruppera arbetsmarknaden (kön, ålder, 
utbildning etc.) är förmodligen uppdelningen efter kön den mest särskiljande. Män och 
kvinnor väljer ofta helt olika yrken.  !
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Figur 5.9: Yrken i Oskarshamn 2001 och 2010 rangordnade efter andel kvinnor.   !
Det går inte heller att se att könssegregeringen på arbetsmarknaden förändras nämnvärt över 
tiden. Detta illustreras i figur 5.9 som visar hur andelen kvinnor fördelas över alla yrken i 
Oskarshamn år 2001 och 2008. Figuren visar bl.a. att i yrken med 20 % av de sysselsatta är 

!!
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andelen kvinnor lägre än 10 % samtidigt som yrken med 20 % av sysselsättningen har mer än 
90 % kvinnor. De två kurvorna för respektive år är också tämligen snarlika. Det betyder att 
den närmast totala könsuppdelningen av arbetsmarknaden förändras obetydligt över tiden. 
Figur 5.10 visar antalet män respektive kvinnor i Oskarshamn år 2010 i yrken som har mer än 
100 sysselsatta. !

!  !
Figur 5.10: Antal män och kvinnor i yrken med fler än 100 sysselsatta i Oskarshamn 2010. !
Varje näringsgren innehåller en mix av yrken som inte heller förändras snabbt över tiden men 
som skiljer sig åt mellan näringsgrenar. Det betyder att en ny verksamhet rekryterar män och 
kvinnor i helt olika proportioner beroende på vilken näringsgren verksamheten tillhör. Att 
även skillnaderna i könsproportion mellan näringsgrenar är betydande illustreras av figur 
5.11. !
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Figur 5.11: Andel kvinnor per näringsgren 2010 i Oskarshamn och i Sverige. !
Att inte ta hänsyn till dessa skillnader mellan män och kvinnor när det gäller att beräkna 
effekten av nya tillkommande jobb i kommunen skulle innebära att man förutsätter att en ny 
verksamhet som huvudsakligen attraherar män får precis samma effekt på sysselsättning, 
pendling och omflyttning som effekten av en ny verksamhet som huvudsakligen attraherar 
kvinnor.  !
Baserat på observerade könsproportioner i Sverige och i Oskarshamn i de yrken som 
förväntas behövas för fritidsanläggningen fördelas den tillkommande efterfrågan på 
arbetskraft på kön för varje år under prognosperioden. Yrkesfördelningen för driften har 
uppskattats utifrån situationen vid liknande anläggningar, fr.a. Pite Havsbad. För 
anläggningsarbetet baseras yrkesfördelningen på den observerade fördelningen i bygg- och 
anläggningssektorn. Figur 5.12 illustrerar utfallet av beräkningen för all personal som behövs 
sammantaget, både för anläggning och för drift varje år 2013-2033. Självfallet kan antalen för 
många yrken i denna fördelning komma att avvika påtagligt från dessa uppgifter. Det enda av 
detta som går in i modellen som en förutsättning är dock totalantalet efterfrågade sysselsatta 
med fördelning på män och kvinnor. Den andelen kan förväntas vara mer stabil, oberoende av 
precis vilka yrken det är som  !
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Figur 5.12: Antal sysselsatta per yrke över tiden via Circle Resort (medelalternativet). !
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Figur 5.13: Antal sysselsatta män och kvinnor via Circle Resort 2013 – 2050. !
kommer att behövas. Figur 5.13 illustrerar denna beräknade könsproportion i den nya 
efterfrågan på arbetskraft som genereras av fritidsanläggningen. Figuren visar att under den 
initiala anläggningsperioden sysselsätts huvudsakligen män (86 %). Därefter ökar andelen 
(yrken med) kvinnor successivt i takt med att anläggningen färdigställs och driftspersonalen 
blir den dominerande delen av de sysselsatta. Även den rena driftsfasen, som inträffar när 
anläggningen står helt färdig, sysselsätter dock en ansenlig andel män, 43 %. !
5.4 Slumpens skördar !
De resultat som presenteras i avsnitt 5.1 och framöver i avsnitt 5.5 baseras på ett genomsnitt 
av tio experiment med samma förutsättningar för vart och ett av de tre alternativen för 
omfattningen av verksamheten vid fritidsanläggningen. I dessa experiment har dessutom 
slumpens inverkan på utfallet reducerats genom att samma slumptalsserie används i varje par 
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av jämförelser mellan utveckling i experimentet och i motsvarande referensscenario utan 
fritidsanläggningen. Detta för att den genomsnittliga systematiska effekten av just 
fritidsanläggningen ska framträda så tydligt som möjligt. Det bör dock observeras att denna 
systematiska effekt ligger ”ovanpå” en utveckling i referensalternativet som i sig är mer 
osäker och variabel än vad figurerna i avsnitt 5.1 kan ge intryck av. Figur 5.14 illustrerar 
storleksordningen på skillnaden mellan enskilda replikationer av experimenten för 
totalbefolkningen och totalsysselsättningen.  !
Kontentan är att framtiden är oviss – och det talar modellen om med eftertryck. Även om 
effekten på befolkning och sysselsättning blir den beräknade i de tre fallen är osäkerheten i 
den basala referensprognosen större.    !

!  
Figur 5.14: Effekt på - och felmarginal i - utvecklingen av totalbefolkning och sysselsättning i 
Oskarshamn inklusive de jobb Circle Resort genererar i huvudalternativet. !
Med lite otur minskar befolkning och sysselsättning fram till år 2050 av andra okända skäl 
mer än vad som kompenseras av det tillskott som fritidsanläggningen genererar. Men, å andra 
sidan, med lite tur ökar befolkning och sysselsättning fram till år 2050 mer av andra okända 
skäl än av det tillskott som fritidsanläggningen genererar. I vilket fall sticker effekten upp 
ovanför ytan som en båt som färdas mot framtiden på ett stormigt hav.   !
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5.5 Vem får jobben, vem pendlar och vem flyttar?  !
Går de nya jobben till kommunbefolkningen eller till nya inpendlare? Ett svar ges av figur 
5.15 där den sysselsättning i kommunen (dagbefolkningen) som blev resultatet av 
fritidsanläggningen jämförs med sysselsättningsutvecklingen för de som bor i kommunen 
(nattbefolkningen) och med nettoförändringen i inpendling (förändrad inpendling minus 
utpendling).  !

!  
Figur 5.15: Effekt på nattbefolkning, dagbefolkning och nettoinpendling i Oskarshamn av den 
sysselsättning Circle Resort genererar i huvudalternativet.  !
Figuren tyder på att de nya jobben i högre grad går till boende i kommunen än till nya 
inpendlare. Netto ökar även inpendlingen men inte lika mycket som sysselsättningen bland de 
som bor i kommunen. Detta är en effekt som avviker påtagligt från resultaten i tidigare studier 
där nya industrijobb lagts till redan existerande industrijobb. Då blir effekten ofta att de nya 
jobben mest går till inpendlare. I det här fallet handlar det om nya jobb som i högre grad ger 
kvinnor jobb och att modellen numera tar hänsyn till att män och kvinnor har olika 
arbetsmarknader i kombination med att de har olika pendlings- och flyttningsbeteende.  !
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!  
Figur 5.16: Effekt på nattbefolkningens sysselsättningsgrad i Oskarshamn av den 
sysselsättning Circle Resort genererar i huvudalternativet. !
Figur 5.16 visar hur sysselsättningsgraden förändras för män och kvinnor under och efter 
etableringen av fritidsanläggningen. Under etableringsfasen ökar den som mest med ett par 
procentenheter för männen (i figuren 0,02 som andelsförändring). Hälften av den ökningen 
bibehålls sedan i driftsskedet. Kvinnorna sysselsättningsnivå påverkas däremot obetydligt. 
Enligt figur 5.6 låg både männens och kvinnornas sysselsättningsgrad mycket högt redan i 
utgångsläget. Det tycks som om det beteende som ekvationerna speglar när det gäller kvinnor 
gör det svårt att höja deras deltagande på arbetsmarknaden utöver den höga utgångsnivån 
även när det finns lediga jobb på ”deras” arbetsmarknad. !
Ökningen i sysselsättningsgrad räcker dock inte för att förklara den ökade nattbefolkningen i 
kommunen – det behövs också fler att ta av.   !
Att detta är vad som inträffar visar figur 5.17. Antalet personer i arbetsålder ökar påtagligt 
under etableringsskedet och några år till med ca 250 personer.  !
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!  
Figur 5.17. Effekt på totalbefolkning, befolkning 20-64 år, nattbefolkning 20-64 år och antal 
utrikesfödda 20-64 år i Oskarshamn av den sysselsättning Circle Resort genererar i 
huvudalternativet.  !
Därefter avtar ökningstakten men fortsätter ändå under driftsfasen så att det år 2050 finns ca 
300 fler 20-64-åriga personer boende i kommunen jämfört med situationen år 2010. Figuren 
visar också att under etableringsskedet ökar dagbefolkningen i samma ålder mer än den lokala 
åldersgruppens numerär. Skillnaden är den förhöjda sysselsättningsgrad (för män) som 
visades i föregående figur, dvs. i detta skede ökar både inpendling, antal boende i kommunen 
i arbetsålder och sysselsättningsgraden (män). Därpå, i driftsfasen, har antalet boende 
”kommit ikapp” ökningen i lokal sysselsättning och är under resten av tiden fram till 2050 
nästan lika stor som ökningen i dagbefolkning. Under detta skede är det alltså inte den något 
förhöjda sysselsättningsgraden som huvudsakligen ger arbetskraft till de nya jobben utan att 
det finns fler personer i arbetsålder att tillgå lokalt plus en viss ökad inpendling. !
Figuren visar också att en betydande del av ökningen i antal personer i arbetsålder består av 
utrikesfödda. Under etableringsfasen består den genererade befolkningsökningen i kommunen 
huvudsakligen av en ökning av antalet personer i arbetsålder. Därefter avtar som sagts 
ökningstakten för denna åldersgrupp medan effekten på totalbefolkningen fortsätter att öka 
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ända fram till 2050. I driftsskedet är det alltså fr.a. äldre och yngre personer som står för 
ökningen i totalbefolkning jämfört med referensscenariot utan fritidsanläggning. !

!  
Figur 5.18: Effekt på inflyttning, utflyttning, antal födda och döda i Oskarshamn av den 
sysselsättning Circle Resort genererar i huvudalternativet (10 års glidande medelvärden).  !
Figur 5.18 visar utvecklingen av antalet inflyttade, utflyttade, födda och döda i Oskarshamn 
som en effekt av fritidsanläggningen. Det är små tal som varierar mycket mellan åren. Därför 
visar figuren uppgifterna utjämnat som tio års glidande medelvärden för att tendensen och 
skillnaderna ska framgå tydligare. Det betyder att det första värdet som kan avläsas är ett 
genomsnitt för åren 2013- 2023, nästa värde genomsnitt för 2014-2024 osv.  !
Fritidsanläggningen genererar enligt figuren i huvudalternativet ett årligt inflyttningsöverskott 
på drygt 10 personer. Samtidigt föds det under en stor del av perioden ungefär 5 fler personer 
än antalet som dör. Sammantaget ger det en årlig befolkningsökning på ca 15 personer per år 
jämfört med referensalternativet utan fritidsanläggning. Till det kommer den ökade 
invandringen. Detta låter inte så mycket sammantaget men det ackumuleras i befolkningen 
över många år och ger den effekt på befolkningsökningen som visas i figur 5.17. !!
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Kapitel 6: Sammanfattning !!

1. Arbetet för rapporten har genomförts under 2012 på uppdrag av Oskarshamns 
kommun. Uppdraget var att analysera möjliga lokala socioekonomiska 
konsekvenser av en etablering av fritidsanläggningen Circle Resort i samhället 
Figeholm som är beläget cirka 15 kilometer norr om Oskarshamn. 

  

2. Bedömningen av anläggningens inkomst-, sysselsättnings- och befolkningseffekter 
baseras på information och underlagsmaterial från Oskarshamns kommun och 
Kristian Wendelboe som planerat utformningen av Circle Resort, på egen 
informationsinsamling från liknande besöksanläggningar samt på officiell statistik 
och mikrosimulering. 

!
3. Rapporten belyser frågor som: Hur stor andel av investeringen kommer den lokala 

ekonomin i Oskarshamns kommun till godo? Vilka sysselsättningseffekter kan 
fritidsanläggningen generera i Oskarshamns kommun på kort och lång sikt? Hur 
påverkas utvecklingen av befolkning, sysselsättning, omflyttning, pendling etc.?  !

4. I rapporten beräknas de kapital- och driftskostnader som uppstår under både 
byggfasen och den efterföljande driften av anläggningen. Circle Resort byggs i 
flera etapper men vi antar att hela investeringsfasen kommer att ske över en 
tioårsperiod (med start 2013) samtidigt som olika delar av anläggningen tas i bruk 
vartefter de färdigställs. Det betyder att under de tio första åren kommer både 
byggverksamhet och drift att pågå samtidigt. !

5. Vi bedömer att den totala investeringskostnaden för anläggningen kan komma att 
uppgå till cirka 3,6 miljarder kronor, där den största kostnadsposten är byggnation 
av bostäder.  !

6. Sammantaget kan den lokala upphandlingsandelen för Circle Resort komma att 
uppgå till 30 %, vilket betyder att drygt 1 miljard kronor filtreras genom den lokala 
ekonomin. Uttryckt i årsarbeten genererar investeringens byggeffekter drygt 240 
årsarbeten per år i genomsnitt under den förmodat tioåriga byggtiden. !

7. Driftseffekten genereras via besökare som använder de olika faciliteterna på 
anläggningen. Utifrån erhållna uppgifter om beläggningsgrad och genomsnittliga 
dygnsutlägg för besökare har vi beräknat årliga intäkter för anläggningen. !

8. De årliga besöksintäkterna skulle kunna bli drygt 630 miljoner kronor. På 
utgiftssidan återfinns kostnader för ränta och amorteringar. Räntesatsen är satt till 7 
% och amorteringen görs över 20 år. Till detta kommer personalkostnader och 
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kostnader för inköp av varor och tjänster. För att projektet ska vara intressant för 
investerarna förmodar vi att vinsten bör uppgå till minst 8 %, vilket den gör i denna 
kalkyl. Beräkningen visar också att kalkylen är extremt känslig för förändringar i 
tillströmningen av besökare. !

9. Sammantaget kan den lokala spridningseffekten av driften komma att uppgå till 
105 miljoner per år vilket motsvarar drygt 263 årsarbeten per år under den tid 
anläggningen är i bruk. Totalt betyder detta att Oskarshamns arbetsmarknad kan 
komma att få ett tillskott på cirka 500 årsarbeten per år under de år mot slutet av 
anläggningsperioden då både investering och drift pågår för fullt som ett resultat av 
investeringarna för- och driften av Circle Resort. !

10.Huvudscenariot ovan har kompletterats med ett låg- respektive högscenario som 
demonstrerar en möjlig variationsvidd i resultaten. I lågscenariot förutsätts att det 
lokala näringslivet har kapacitet att leverera 20 % av de varor och tjänster som 
behövs för byggnationen av centrumanläggningen (30% i huvudscenariot). I 
högscenariot antas samma andel bli 40 %. I lågscenariot antas dessutom att 
anläggningen får 10% färre besökare och i högscenariot 10% fler besökare än i 
huvudscenariot. !

!!!!!!
11. Tabellen sammanfattar den beräknade direkta lokala efterfrågan på arbetskraft som 

genereras via fritidsanläggningen i de tre scenarierna.  !
12.Under den initiala anläggningsperioden sysselsätts (baserat på observerade 

könsproportioner i de yrken som behövs för investering respektive drift) 
huvudsakligen män (ca 86 %). Därefter ökar andelen (yrken med) kvinnor 
successivt i takt med att anläggningen färdigställs och driftspersonalen blir den 
dominerande delen av de sysselsatta. Även den rena driftsfasen, som inträffar när 
anläggningen står helt färdig, sysselsätter en ansenlig andel män, ca 43 %. !

13.Dessa uppgifter ger en utgångspunkt för genomförda beräkningar med hjälp av 
simuleringsmodellen SEPELIN av hur stor sysselsättning i Oskarshamn som direkt 
och indirekt kan bli en konsekvens av anläggningen och av hur det samspelar med 
pendling, omflyttning och befolkning. 

Investering Drift Totalt

Huvudscenario 242 263 505

Lågscenario 155 156 311

Högscenario 328 289 617
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14. Dessa beräkningar med hjälp av simuleringsmodellen avbildar alla personer i 

Sverige individuellt. Modellen kan ses som en laboratorieversion av Sverige där de 
artificiella individerna lever sina liv under kontrollerade förhållanden: de föds, 
åldras och dör, de flyttar mellan kommuner, får barn, invandrar och utvandrar och 
de börjar arbeta, får arbetsinkomst, byter arbetskommun och slutar arbeta. I varje 
experiment körs alla individer och kommuner i Sverige för att få en realistisk 
avbildning av hur utvecklingen i omgivningen påverkar de flöden av flyttare och 
pendlare som berör Oskarshamn.  !

15.Tidigare studier ger en fingervisning om vad som kan förväntas när det gäller att 
bedöma effekten på sysselsättning och befolkning av en ny stor anläggning i en 
liten kommun. Effekten på ytterligare sysselsättning, omflyttning och befolkning 
blir oftast begränsad. Flera studier visar att inte mer än 20-25 % av omflyttningen, 
varken i Sverige eller i övriga Nordiska länder, är relaterad till att personen blivit 
arbetslös, sökte arbete, ville byta arbete eller fått ett nytt arbete i den nya 
bostadsorten. En mycket högre andel av den regionala omflyttningen än för en till 
två generationer sedan är idag är koncentrerad till åldrarna före familjebildning och 
avklarad utbildning. Den gamla familjeförsörjarnormen har ersatts av normen att 
både mannen och kvinnan ska bidra med arbetsinkomster och få tillgång till 
självrealisering via arbete. Om inte bägge ungefär samtidigt får passande jobb och 
plats i förskolan för barnen i en tilltänkt destination blir det sällan någon flyttning 
dit. De flesta vuxna blir kvar där de hamnade efter studier, familjebildning och 
första jobb och får med tiden och åldern allt svårare att värdera fördelarna på en ny 
bostadsort så högt att det motiverar flyttning och uppbrott från nätverk och allt 
annat som fungerar bra där man bor. !

16.Den sammanlagda effekten av alla skattningar och antaganden i modellen som styr 
beteendet hos var och en av alla invånare i landet varje år blir för Oskarshamn utan 
ny fritidsanläggning en i stort sett oförändrad befolkning jämfört med 2000-talets 
första decennium. En svag ökning med några hundra personer fram till år 2025 och 
därefter en lika långsam återgång till ungefär dagens nivå år 2050.  !

17.Alla de tre scenarierna för utvecklingen av arbetskraftsbehovet via 
fritidsanläggningen ger enligt simuleringen en påtaglig effekt på befolkningen. 
Effekten tilltar långsamt men kontinuerligt och fortsätter långt efter 
investeringsfasens slut. Med huvudalternativet för anläggningsutvecklingen har 
befolkningen i Oskarshamn vid slutet av etableringsperioden (2023) ökat med 200 
fler personer än i referensalternativet utan ny fritidsanläggning.  Den skillnaden 
fortsätter därefter att öka under driftsfasen till 600 fler personer fram mot år 2050. !

18.På motsvarande sätt ökar skillnaden i befolkning i minimialternativet till 300 
personer år 2050 och 700 personer i maximialternativet. !
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19.Med något års fördröjning ökar, i alla tre scenarioalternativen, sysselsättningen 
(dagbefolkningen) i kommunen i takt med den tillförda nya efterfrågan på 
arbetskraft via fritidsanläggningen. !

20.Antalet jobb som fritidsanläggningen direkt och indirekt skapar i kommunen (som 
går till lokalt boende eller inpendlare) fortsätter att öka några år efter att toppen på 
behovet för anläggningen passerats. När sedan anläggningen är färdigbyggd 
reduceras, med något års förskjutning denna nya dagbefolkning, men inte lika 
mycket som antalet tillförda jobb minskar. !

21. I alla tre scenarioalternativen kvarstår en total sysselsättningseffekt i kommunen 
efter etableringsfasen som är ungefär dubbelt så stor som antalet jobb som behövs 
för driften av anläggningen.  !

22. I huvudalternativet ökar dagbefolkningen (sysselsättningen) med nästan 600 fler 
personer fram till mitten av seklet jämfört med referensscenariot utan 
fritidsanläggning. !

23.  Jobbskapandet i modellen avbildar observerade agglomerations- och skalfördelar 
operationaliserat som potentialen av arbetskraft och storleken på marknaden inom 
räckhåll från arbetsplatsen. Modellen tar hand om att skapa de sekundära jobb som 
blir en indirekt följd av de utifrån tillförda. Detta, plus bättre matchning på den 
lokala arbetsmarknaden, är anledningen till att sysselsättningen i kommunen 
fortsätter att växa utöver antalet tillförda jobb i alla tre scenarier. !

24.En sammanfattning av den beräknade effekten blir att ett tillfört jobb via 
fritidsanläggningen på lång sikt skapar två jobb i kommunen och ökar kommunens 
befolkning med två personer. Det betyder att de tillförda jobben har en 
sysselsättningsmultiplikator på 2 och en befolkningsmultiplikator på 2.  Det är en 
relativt kraftig effekt jämfört med resultaten i flera andra studier i mindre 
kommuner. !

25.Simuleringsexperimenten tyder också på att de nya, direkt och indirekt skapade 
jobben i högre grad går till boende i kommunen än till nya inpendlare. Netto ökar 
även inpendlingen men inte lika mycket som sysselsättningen bland de som bor i 
kommunen. !

26.Det är en effekt som avviker från resultaten i tidigare studier där nya industrijobb 
lagts till redan existerande industrijobb. Då blir effekten, i mindre kommuner, ofta 
att de nya jobben mest går till inpendlare. I det här fallet handlar det om nya jobb 
som i högre grad ger kvinnor jobb och att modellen tar hänsyn till att män och 
kvinnor har olika arbetsmarknader i kombination med att de har olika pendlings- 
och flyttningsbeteende. 
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27.Att nattbefolkningen i kommunen ökar mer än inpendlingen beror, under 

investeringsperioden, delvis på att männens sysselsättningsgrad ökar. För hela 
perioden beror dock ökningen huvudsakligen på att det blir alltfler personer i 
arbetsålder att tillgå lokalt. !

28.Under investeringsfasen består den genererade befolkningsökningen i kommunen 
huvudsakligen av en ökning av antalet personer i arbetsålder. !

29. I driftsskedet är det fr.a. äldre och yngre personer som står för ökningen i 
totalbefolkning jämfört med utvecklingen i referensscenariot utan 
fritidsanläggning. !

30.Fritidsanläggningen genererar i huvudalternativet ett årligt inflyttningsöverskott på 
drygt 10 personer. Samtidigt föds det under en stor del av perioden ungefär 5 fler 
personer per år än antalet som dör. Till det kommer en ökad årlig nettoinvandring 
på ca 5 personer. Sammantaget ger det en befolkningsökning på ca 20 fler personer 
per år än i referensalternativet utan fritidsanläggning. !

31.De presenterade resultaten är ett genomsnitt av tio modellexperiment för varje 
scenario. De slumpmässiga skillnaderna mellan enskilda experiment är betydande. 
Att framtiden är oviss talar modellen om med eftertryck. Även om effekten på 
befolkning och sysselsättning blir den beräknade är osäkerheten i den basala 
referensprognosen större. Med lite otur minskar befolkning och sysselsättning fram 
till år 2050 av andra okända skäl mer än vad som kompenseras av det tillskott som 
fritidsanläggningen genererar. Men, å andra sidan, med lite tur ökar befolkning och 
sysselsättning fram till år 2050 mer av andra okända skäl än av samma tillskott. I 
vilket fall sticker den beräknade effekten upp ovanför ytan som en båt som färdas 
mot framtiden på ett stormigt hav.  Eller så ökar effekten successivt som storleken 
på en snöboll som rullar utför en backe – så länge backen lutar och snöbollen inte 
kraschar mot ett träd. !

    !!!!!
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