
HELSING FORS UNI VER SI TET
RURALIA-INSTITUTET

RAPPORTER 174

DE REGIONALEKONOMISKA EFFEKTERNA  
AV KATTERNÖKONCERNENS VERKSAMHET

JOUKO KINNUNEN, OUTI HAKALA, SUSANNA KUJALA OCH HANNU TÖRMÄ





2017

DE REGIONALEKONOMISKA EFFEKTERNA  
AV KATTERNÖKONCERNENS VERKSAMHET

JOUKO KINNUNEN, OUTI HAKALA, SUSANNA KUJALA OCH HANNU TÖRMÄ



Publicist Helsing fors uni ver si tet    
 Ruralia-institutet
 www.helsinki.fi/ruralia    
 
 Kampusranta 9 C Lönnrotinkatu 7
 60320 SEINÄJOKI 50100 MIKKELI   
 
Serie Rapporter 174

Pärmbild Oy Katternö Ab    
  

ISBN 978-951-51-0455-7 (pdf)  
      
ISSN 1796-0630 (pdf)



FÖRORD 
Herrfors är ett lokalt ägt energiföretag som tar ansvar för hela kedjan från kraftproduk-
tionen vid energikällan till slutleveransen hos kunden. Herrfors är en del av Katternö-
koncernen vars vision är att utveckla lokalsamhället till en bra plats att leva på och till en 
attraktiv miljö för företagare. Stödjandet av hemregionens utveckling i dess olika former 
är en central värdegrund för företaget. 

Nu när Finland fyller 100 år ansåg Herrfors det lämpligt att göra en studie av företags-
gruppens betydelse för regionen. Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet i Seinäjoki 
med sitt i Norden relativt sällsynta metodiska kunnande i numeriska regionala jämvikts-
modeller, även kallade för CGE-modeller (Computable General Equilibrium) var en na-
turlig partner för detta.

Ansvaret för studien låg hos professor Hannu Törmä. Utöver Törmä deltog forskningsas-
sistent Outi Hakala och projektplanerare Susanna Kujala från Ruralia-institutet samt 
forskningschef Jouko Kinnunen och statistiker Elin Sagulin från Ålands statistik- och 
utredningsbyrå i arbetet. Kinnunen ansvarade för de modellanpassningar som projektet 
krävde och för den svenska versionen av rapporten, medan Hakala och Kujala ansvarade 
för det mesta av den omfattande datainsamlingen och databearbetningen och för den 
finska rapportversionen. Sagulin deltog i insamlingen och bearbetningen av modellens 
befolkningsdata.

Denna rapport är den första som Ruralia-institutets RegFin-team ger ut både på svens-
ka och finska. Vi tackar Herrfors för förtroendet och ett särskilt tack riktas till Svenolof 
Karlsson från Storkamp Media som ansvarade för projektkoordineringen för Herrfors 
del. 

Vi önskar att rapporten är till nytta både för Herrfors, Katternökoncernen och intresse-
rade regionala beslutsfattare. 

Seinäjoki och Mariehamn, september 2017
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SAMMANDRAG

Den föreliggande rapporten fokuserar på Herrfors/
Katternökoncernens ekonomiska betydelse för dess 
primära geografiska verksamhetsområden, Öster-
botten och närliggande landskap. Svårtillgänglighe-
ten gällande regionalekonomiska data tvingar oss 
snäva in ramen något, nämligen till de ekonomiska 
verkningarna för landskapen Österbotten och Nor-
ra Österbotten, där koncernens och dess intresse-
bolags fasta driftställen finns. Det är där företagens 
förädlingsvärde skapas och statistikförs i regional-
räkenskaperna, vilka är en central datakälla för den 
modellmetodik som används i studien. Koncernens 
verksamhet i Sverige ingår inte i studien.

Vi har tacklat uppgiften med hjälp av kontrafak-
tiska modellkalkyler, gjorda med Ruralia-institutets 
numeriska jämviktsmodell RegFinDyn. Modellen 
har använts för historiska scenarier, där basscenari-
ot motsvarat regionernas faktiska utveckling under 
perioden 1995–2016 (en del av bakgrundsuppgif-
terna var tillgängliga endast till och med 2014 eller 
2015). Företagens betydelse har belysts med hjälp 
av hypotetiska scenarier, som skapat en alternativ 
historisk utvecklingsbana för Österbotten och Nor-
ra Österbotten utgående från antagandet att före-
tagen från och med 1996 inte skulle ha bidragit till 
ekonomin.

Modellkörningarna visar hur effekten av företa-
gens närvaro ackumulerats över tiden, särskilt i Öst-
erbotten, där den största delen av företagsgruppens 
verksamhet finns. Företagsgruppens betydelse har 
varit mindre i Norra Österbotten, både i absoluta 
mått och i relation till den produktion som bolagen 
haft där. Vi visar till exempel att Katternökoncernen 
genom sin verksamhet och närvaro i regionerna har 
sysselsatt drygt två personer för var och en av de 
egna anställda.

Samtidigt föreslår modellen att ju mer som skulle 
ha uteblivit av den verksamhet som Katternökon-
cernen drivit fram, desto mer omfattande skulle 
ekonomins anpassningsmekanismer ha behövt 
vara för att minska den negativa effekten. Med an-
dra ord: ju större negativa chocker en region möter, 
desto större krafter behöver mobiliseras för att be-
möta dem, vilket i sin tur leder till en resurs- och 
strukturanpassning i ekonomin som förmildrar den 
ursprungliga chocken.

Det finns vissa begränsningar i vår metod, ge-
nom att allting inte är mätbart, vilket det behöver 
vara i en numerisk modellövning. Vi har till exem-
pel inte kunnat beakta om Herrfors/Katternö ge-
nom sin närvaro i regionen haft en allmän positiv 
effekt i fråga om näringslivsklimat, framåtanda, 
samarbete etc. En annan faktor är att vi inte kunnat 
urskilja i vilken mån Katternökoncernens beteen-
de skilt sig från beteendet hos de övriga företagen 
i samma bransch. Vi antar att branschens använd-
ning av insatsvaror och faktorer överensstämmer 
med Katternökoncernens motsvarande strukturer.

Det behöver också noteras att alla bolag i Kat-
ternösfären inte inkluderas i studien. Uppdraget 
var preciserat till att omfatta koncernen Herrfors 
som är en central del av Katternökoncernen, vilket 
innebär att de företag som är Katternö Ab:s ägare 
inte räknas in. Dessa företag är fristående ifråga om 
elförsäljning men agerar integrerat med Herrfors/
Katternö i fråga om produktionsresurser, elanskaff-
ning, högspänningstransmission, nätövervakning 
och styrning. Med detta i åtanke kan modellresul-
taten ses som ett minimumestimat för Herrfors/
Katternös betydelse för regionen.
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TIIVISTELMÄ

kahdelle henkilölle jokaista omaa työntekijäänsä 
kohden.

Samaan aikaan tulokset viittaavat siihen, että 
mitä suurempi osa Katternö-konsernin käynnistä-
mästä toiminnasta olisi jäänyt toteutumatta, sitä 
voimakkaammin talouden sopeutumismekanis-
mien olisi pitänyt toimia negatiivisen vaikutuksen 
pienentämiseksi. Toisin sanoen mitä suurempi 
negatiivinen shokki alueella tapahtuu, sitä voimak-
kaammin alueella on toimittava shokkiin vastaami-
seksi. Tämä puolestaan johtaa talouden resurssien 
ja rakenteiden sopeuttamiseen alkuperäisen shokin 
lieventämiseksi.

Menetelmään liittyy joitakin rajoitteita, sillä 
kaikki ei ole mitattavissa numeerisen mallinnuk-
sen edellyttämällä tavalla. Emme ole voineet huo-
mioida esimerkiksi sitä, onko Herrforsin/Katter-
nön toiminta alueella vaikuttanut myönteisesti 
yritysilmastoon, yritteliäisyyteen, yhteistyöhön ja 
vastaaviin tekijöihin. Emme ole myöskään voineet 
erottaa, missä määrin Katternö-konsernin toiminta 
eroaa muista saman toimialan yrityksistä. Esimer-
kiksi olemme olettaneet, että Katternö-konsernissa 
käytetään tuotantopanoksia samalla tavalla kuin 
toimialalla yleensä. 

On myös muistettava, että selvityksemme ei 
kata kaikkia yhtiöitä Katternön vaikutuspiirissä. 
Tehtävänämme oli tarkastella Herrfors-konsernia, 
joka muodostaa olennaisen osan Katternö-konser-
nista. Toisin sanoen tarkastelumme ei kata Kat-
ternön omistajayhtiöitä. Ne toimivat itsenäisinä 
sähkönmyyjinä. Toisaalta ne toimivat yhteistyössä 
Herrforsin/Katternön kanssa tuotantoresurssien, 
sähkönhankinnan, sähkönsiirron, verkonvalvon-
nan ja ohjaamisen osalta. Rajaukset huomioiden 
mallinnuksen tuottamia tuloksia voi pitää vähim-
mäisarviona siitä, mikä on Herrforsin/Katternön 
merkitys alueelle.

Tässä raportissa selvitetään Herrfors/Katternö-
konsernin taloudelliset vaikutukset konsernin en-
sisijaisella toiminta-alueella Pohjanmaalla sekä 
läheisissä maakunnissa. Aluetaloutta kuvaavan 
aineiston rajallinen saatavuus pakottaa kohdista-
maan talousvaikutusten tarkastelun Pohjanmaa-
han ja Pohjois-Pohjanmaahan, joissa konsernin ja 
sen osakkuusyhtiöiden vakituiset toimipaikat si-
jaitsevat. Tarkasteltavat yritykset luovat arvonlisää 
näissä maakunnissa. Tuo arvonlisä kirjataan kysei-
sille maakunnille aluetilinpidossa, jonka tarjoama 
aineisto on keskeisessä asemassa hyödynnettäessä 
tutkimuksessa käytettyä mallinnusmenetelmää. 
Näin ollen konsernin Ruotsin toiminta rajautuu tä-
män tutkimuksen ulkopuolelle.

Taloudellisten vaikutusten selvittämisessä 
olemme hyödyntäneet vaihtoehtoisia mallilaskel-
mia. Niiden tekemisessä on käytetty yleisen tasa-
painon CGE-simulointimallia RegFinDyn, joka on 
kehitetty Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. 
Mallin avulla on luotu historiallisia skenaarioita, 
joista perusskenaario vastaa alueiden toteutunutta 
kehitystä vuosina 1995–2016 (tausta-aineisto oli 
osittain saatavilla ainoastaan vuosiin 2014 tai 2015 
saakka). Yritysten vaikutusta on selvitetty tarkas-
telemalla hypoteettisia skenaarioita, jotka luovat 
vaihtoehtoisia kehityskulkuja Pohjanmaalle ja Poh-
jois-Pohjanmaalle. Skenaariot perustuvat oletuk-
selle, että tarkasteltavat yritykset eivät olisi olleet 
mukana taloudessa vuodesta 1996 alkaen.

Mallilla tuotetut laskelmat osoittavat yritys-
ten toiminnan vaikutusten kertymisen vuosien 
kuluessa, etenkin Pohjanmaalla, minne suuri osa 
yritysryhmän toiminnasta sijoittuu. Pohjois-Poh-
janmaalla yritysryhmän vaikutukset ovat olleet 
vähäisemmät, sekä absoluuttisesti mitattuna että 
suhteessa yritysten tuotantoon alueella. Tulosten 
perusteella voidaan esimerkiksi todeta, että Kat-
ternö-konserni on toiminnallaan luonut työtä yli 

KATTERNÖ-KONSERNIN TOIMINTOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET
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The results imply also that the larger part of the ac-
tivities that assumed to vanish from the Katternö 
Group’s initiated activities, the more comprehen-
sive adjustment mechanisms would kick in to coun-
ter the negative effect. In other words, the larger the 
negative shocks are that hit a region, the more pow-
erful reactions are mobilized to tackle them, which 
in turn leads the economy into resource and struc-
tural adjustments that lessen the original shock ef-
fect.  

There are certain limitations for the domain of 
applicability of our methods, as everything is not 
quantifiable, as it needs to be for a numerical model 
exercise. For example, we have not been able to con-
sider an eventual general positive effect of the Kat-
ternö Group on the business climate, confidence, 
and cooperation within its region. Another factor is 
that we have not been able to distinguish the behav-
ior of Katternö Group from the rest of the industry. 
We assume that general structure of input usage 
and that of factors of production applies even to the 
Katternö Group.  

We also need to mention that all the companies 
within the sphere of Katternö Group are not includ-
ed in the study. The mission was to study Herrfors 
Group which is a central actor in Katternö Group, 
which means that the companies owning Katternö 
are excluded. These companies are independent in 
terms of sales of electricity, but they act coordinat-
ed with Herrfors/Katternö in terms of production 
resources, acquisition of electricity, high voltage 
transmission, as well as monitoring and steering 
of the electricity network. Therefore, our results 
should be seen as minimum estimates for the im-
pact of Herrfors/Katternö Group within the region.

This report focuses on the economic impact of the 
Herrfors/Katternö Group within its geographical 
area of operation, Ostrobothnia with its surround-
ing provinces. Restrictions in the economic data at 
the regional level forces us to narrow down the focus 
into two provinces, Ostrobothnia and North Ostro-
bothnia, where the local activity units of the concern 
and its subsidiaries reside. These are the locations 
where the value added of the company is registered 
within the regional accounts statistics that are a 
central data source for the modelling method that is 
being used in this study. The Swedish operations of 
the Group are not included in this study.

We have tackled the task with the help of con-
trafactual model analysis realized with Ruralia’s 
computable general equilibrium (CGE) model Reg-
FinDyn. The model has been used for historical 
scenarios where the base scenario corresponds to 
the factual development under 1995–2016 (a part 
of the data was available only to 2014 or 2015). The 
importance of the companies is teased out by means 
of hypothetical scenarios, which create alternative 
historical growth trajectories for Ostrobothnia and 
North Ostrobothnia, based on the assumption that 
the companies would have not contributed any-
thing to the economy from the year 1996 onwards.  

The model runs show how the effect of the 
companies’ presence accumulates over time, espe-
cially in Ostrobothnia, where the largest part of the 
Group’s activities is situated. The Group’s impact 
has been smaller in North Ostrobothnia, measured 
both in absolute terms and in relation to the pro-
duction volume that the companies have had there. 
We show, for example that all in all, the Katternö 
Group has through its operations given employ-
ment to more than two persons per each employee 
of their own.   

REGIONAL ECONOMIC IMPACTS OF THE KATTERNÖ GROUP’S OPERATIONS

ABSTRACT
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1 BAKGRUND

där utvecklingen också varit relativt gynnsam. Ned-
an visas några indikatorer för dessa regioners ut-
veckling under de senaste två decennierna. 

Förädlingsvärde brutto per capita mäter något 
förenklat den sammanlagda summan av företa-
gens löner och rörelsevinster dividerat med regi-
onens invånare. Båda regionernas utveckling har 
varit positiv. Österbotten har i stort sett utvecklats 
i takt med riksnivån, och BNP per capita är närmast 
identisk med hela landets dito (se figur 1). År 2015 
uppgick Österbottens förädlingsvärde per capita till 
ca 32 800 euro. Under de senaste åren har Norra 
Österbottens förädlingsvärdeutveckling saktat ner 
och även minskat, mätt i löpande priser. År 2015 
var Norra Österbottens förädlingsvärde brutto per 
capita endast 81 procent av det nationella genom-
snittet, ca 26 600 euro. (Statistikcentralen, 2017a) 

Sysselsättningstillväxten har varit starkast i 
Norra Österbotten, där centralorten Uleåborg med 
sitt ICT-kluster och sitt universitet har bidragit 
starkt till utvecklingen (se figur 2).  Österbotten i 
sin tur har även i det här avseendet följt hela lan-
dets utveckling, med undantag för den första hälf-
ten av förra decenniet, då Österbottens utveckling 
var något sämre än hela landets. Samma fenomen 
uttrycks även i BNP per capita i figur 1 ovan. (Statis-
tikcentralen, 2017a)

Arbetslösheten, här definierad som ej sysselsat-
ta av arbetskraften, har åtminstone sedan 1987 varit 
högre i Norra Österbotten än på riksnivå (se figur 
3). Österbottens arbetslöshet har legat signifikant 
under riksgenomsnittet under samma period. (Sta-
tistikcentralen, 2017b)

Befolkningsutvecklingen har varit mest positiv 
inom Norra Österbotten, där befolkningsmängden 
under 1995–2015 ökade med femton procent (se fi-
gur 4).  Österbottens utveckling med fyra procents 
tillväxt ligger klart under hela landets befolknings-
tillväxt på sju procent. En viktig faktor är Norra Öst-
erbottens tre gånger så stora naturliga folkökning, 
dvs. skillnaden mellan levande födda och döda, 
jämfört med Österbotten. Det har helt enkelt fötts 
fler barn per capita i Norra Österbotten. (Statistik-
centralen, 2017c)

Utbyggnaden av nya bredbandsnät av optisk fi-
ber har förbättrat utbudet av snabbt bredband. Av 
alla landskap i Finland är läget bäst i Österbotten 
gällande utbudet av fast bredband på 100 Mbit/s 
(Kommunikationsverket, 2017; se Figur 5). Som det 

Syftet med den föreliggande rapporten är att upp-
skatta Herrfors/Katternökoncernens ekonomiska 
bidrag inom de regioner där den är verksam. Till-
gängligheten av regionalekonomiska data (eller sna-
rare bristen på dem) tvingar oss att snäva in ramen 
till att omfatta de ekonomiska verkningarna för de 
inhemska regioner (landskap) där koncernens och 
dess intressebolags fasta driftställen finns. Det är 
där Herrfors/Katternökoncernens förädlingsvärde 
skapas och registreras i regionalräkenskaperna, 
vilka är en central datakälla för den modellmetodik 
som används i studien. Koncernens verksamhet i 
Sverige är sålunda utesluten från denna studie.

Det Jakobstadsbaserade bolaget Herrfors är 
ett lokalt ägt energiföretag, som tar ansvar för hela 
kedjan från kraftproduktionen vid energikällan till 
slutleveransen hos kunden. Herrfors är en del av 
Katternökoncernen vars vision är att utveckla lo-
kalsamhället till en bra plats att leva på och till en 
attraktiv miljö för företagare.

Den vägledande idén är att i varje läge kunna 
tillhandahålla el, värme och anknytande produkter 
samt service till ett konkurrenskraftigt pris och på 
ett säkert och miljövänligt sätt. Katternö prioriterar 
lokala energikällor och lokala lösningar, så länge 
de kostnadsmässigt kan försvaras. Lokalt engage-
mang, lokalt samarbete och lokalt ägande är grund-
pelare för företagets verksamhet.

Stödjandet av hemregionens utveckling i dess 
olika former är alltså en central värdegrund för före-
taget. Denna värdegrund förklarar varför koncernen 
antingen direkt eller genom ledande personer inom 
koncernen engagerat sig i en rad samhällsbyggande 
projekt, såsom det regionala telekombolaget JNT 
(med utbyggnad av regionens bredbandsnätverk 
och IT-kompetens som prioriterad verksamhet), 
byggandet av fastighetskomplexet Allegro (som bas 
och campus för specialutbildningar) och investe-
ringen i flygbolaget NextJet, som upprätthåller flyg-
trafik från den regionala flygplatsen (Kronoby) till 
Stockholm och vidare till andra destinationer.

1.1 REGIONENS UTVECKLING

Österbotten, eller Vasa och Jakobstad med 
omnejder, är en välmående region relativt sett. För-
utom i Österbotten är Katternökoncernen verksam 
(med fasta driftställen) även i Norra Österbotten, 
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nämndes ovan har Katternögruppens ledning varit 
aktivt med i bolaget Jakobstadsnejdens Telefons 
(JNT) ledning. JNT har investerat aktivt i nya och 
intelligenta internetförbindelser i Österbotten. 

Figur 1.  Förädlingsvärde brutto per capita, löpande priser, euro/invånare. Källa: Statistikcen-
tralen, 2017a.

Figur 2.  Sysselsättning, index: 1995 = 100. Källa: Statistikcentralen, 2017a.

Tillgång till stabila och snabba internetkopplingar 
kan ha en betydande produktivitetshöjande effekt 
till exempel för verksamheter som kan drivas med 
fjärrstyrning.
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Figur 3.  Arbetslösa (ej sysselsatta) av arbetskraften, procent. Källa: Statistikcentralen, 2017b.

Figur 4. Naturlig folkökning, promille av befolkning. Källa: Statistikcentralen, 2017c.
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1.2 KATTERNÖKONCERNEN

Katternö grundades på 1950-talet då Jakobstads- 
och Nykarlebynejdernas elproducenter och elle-
verantörer inledde ett samarbete för att säkra den 
framtida eltillförseln. Samarbetet började med sam-
köp av el från stamnätet och utvecklades efterhand 
allt mer. En gemensam transformatorstation togs i 
bruk 1963. År 1975 blev Katternö andelsägare i bo-
laget Perhonjoki som idkar kraftproduktion. Elpro-
ducenten och -leverantören Herrfors Ab övergick i 
Katternös ägo 1976. (Katternö, 2017)  

1.2.1 KATTERNÖKONCERNENS  
 STRUKTUR
Katternökoncernens struktur har anpassats i takt 
med verksamhetens utveckling och de krav som 
förändringar i lagstiftningen medfört. Figur 6 vi-
sar koncernens struktur 2015. Moderbolaget Kat-
ternö erbjuder sina ägare och koncernbolag tjäns-
ter gällande balanshanteringen i elsystemet och 
införskaffning av el. All annan verksamhet sker 
i underkoncernen Herrfors (vars roll förändrats 
kraftigt efter att bolaget köptes). Som moderbolag 
har Herrfors under sitt ansvar elhandel och fjärr-
värmeverksamhet och, via sitt dotterbolag Herrfors 

Figur 5. 
Utbudet av fast bred-
band i Finland. Källa: 
Kommunikationsverket, 
2017.



15DE REGIONALEKONOMISKA EFFEKTERNA AV KATTERNÖKONCERNENS VERKSAMHET 
JOUKO KINNUNEN, OUTI HAKALA, SUSANNA KUJALA OCH HANNU TÖRMÄ

Nät-Verkko, elnätsverksamhet. Herrfors dotterbo-
lag Perhonjoki och dess dotterbolag Katternö Kraft 
i sin tur tar hand om anskaffning och produktion av 
koncernens el och fjärrvärme. Koncernen, med säte 

i Jakobstad, har enbart regionala ägare, i huvudsak 
kommunala sådana, men även i form av ett privat 
aktiebolag, Esse Elektro-Kraft. (Katternö, 2017; 
Karlsson, 2005) 

Figur 6. Katternökoncernens struktur och ägare. Källa: Katternö, 2017.
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1.2.2 KATTERNÖKONCERNENS  
 AFFÄRSVERKSAMHET
Katternökoncernens affärsverksamhet kan delas i 
tre delområden: införskaffning av el, produktion av 
el och fjärrvärme samt nätverksamhet, som inne-
fattar så väl upprätthållandet av regionnätet som 
distribution av el och fjärrvärme (Katternö, 2017). 

Katternös långsiktiga strategi har varit att för-
stärka koncernens självförsörjningsgrad inom 
el- och värmeproduktion, och i det har samägda 
anläggningar spelat en stor roll. Den dominerande 
formen för samägandet har baserats på den så kall-
lade Mankala-principen: ägarna fördelar till själv-
kostnadspris den producerade elen i förhållande 
till ägandet. Katternö producerar el genom egna 
vattenkraftverk i Esse och Perho åar. Sedan 1992 
har koncernen ägt andelar i Pohjolan Voima och 
sedan 2001 i EPV Energi. Två stora samägda pro-
duktionsfaciliteter är Alholmens Kraft (i kommersi-
ell verksamhet 2001) och Kanteleen Voima (2007), 
under senare år har Katternö även initierat och bli-
vit storägare i flera vindkraftsprojekt. Vid tillfällen 
då den egenproducerade elen inte räcker till köper 
koncernen el från elbörsen Nord Pool. Omvänt säl-
jer Katternö överskottsel till elbörsen. (Katternö, 
2017)  

Katternö inledde fjärrvärmeproduktion i Norra 
Österbotten 2001 efter köp av Vieska Energis pro-
duktion och distribution av el och värme i Ylivieska 
och Alavieska. Samtidigt började man producera 
fjärrvärme i Alholmens Kraft i Jakobstad. Fjärrvär-
meverksamheten expanderade år 2014 genom kö-
pet av Jakobstads energiverk. (Katternö, 2017)  

Katternö är även med i det år 2007 grundade 
bolaget Fennovoima som investerar i ny kärnkraft 
i Finland. År 2010 inledde Katternö en serie inves-
teringar i Härjedalen, Sverige, som gjort bolaget 
till huvudägare i den regionalt betydande Härjeåns 
Kraft-koncern. (Katternö, 2017)  

År 2015 producerades nästan 80 procent av 
Katternökoncerns el av förnybara energikällor. 
Produktionen fördelade sig ganska jämnt mellan 
vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Kärnkraftens 
andel av totalproduktionen var ca 10 procent, med-
an kol och torv vardera svarade för ca fem procent. 
(Katternö, 2017)  

Regionnätet inom Katternös verksamhetsom-
råde övergick i koncernens ägo år 1997. Därefter 
har både detta nät och det lokala distributionsnätet 
byggts ut och förnyats kontinuerligt, bland annat 
genom att luftledningar ersatts av jordkablar och 
genom att nätet förstärkts för att kunna ta emot den 
vindkraftsproducerade elen. (Katternö, 2017)  

Katternös verksamhetsområde sträcker sig över 
(delar av) fyra landskap – Österbotten, Meller-
sta Österbotten, Norra Österbotten samt en aning 
in i Södra Österbotten, såsom figur 7 visar. Som 
nämnts omfattar vår analys endast Österbotten och 
Norra Österbotten där koncernens fasta arbetsstäl-
len finns.

1.2.3 VERKSAMHETEN  
 I INTRESSEBOLAGEN
Alholmens Kraft producerar el, processånga och 
fjärrvärme i världens fram till nyligen största bioen-
ergianläggning inom UPM-Kymmenes fabriksom-
råde i Jakobstad. Energikällor som används i pro-
duktionen är främst träbaserade biobränslen och 
torv. Idén till kraftverket uppkom inom Katternö 
1994 och utvecklades vidare som ett samarbete med 
bland andra UPM-Kymmene och de stora svenska 
kraftbolagen Skellefteå Kraft och Graninge. Bygget 
påbörjades år 1999, kraftverket togs i bruk 2001. I 
dag äger Katternö via Oy Perhonjoki Ab direkt en 
femtedel av Alholmens Kraft och genom Pohjolan 
Voima ytterligare en femtedel. (Katternö, 2017; Al-
holmens Kraft, 2017; Karlsson, 2005)  

Kanteleen Voima är designat för elproduktion 
i Haapavesi torvkraftverk, som en grupp initierad 
av Katternö köpte av Fortum år 2006. Kraftverket 
ingår åren 2015–2020 i Fingrids effektreserv. Utö-
ver Katternö har Kanteleen Voima 27 ägare, de fles-
ta småskaliga. (Katternö, 2017; Kanteleen Voima, 
2017)  

Ett viktigt dotterbolag till Kanteleen Voima är 
Puhuri Oy som genomför vindkraftsprojekt. Bo-
laget har i dagsläget kraftverk i drift i bland annat 
Merijärvi och Brahestad. Puhuri utvecklar dessut-
om nya projekt i Norra Österbotten och i Lappland. 
(Katternö, 2017; Puhuri, 2017)  

Ännu ett vindkraftsbolag, Rajakiiri, har som 
ägare Katternö, EPV Energia och Outukumpu. Bo-
laget har produktion i Torneå. Dessutom planerar 
bolaget ett havsvindkraftsprojekt i Brahestad och 
ett projekt i Simo, Lappland. (Katternö, 2017; Ra-
jakiiri, 2017)  

Utöver energirelaterade projekt främjar Katter-
nö den regionala utvecklingen även på andra sätt. 
Katternö har till exempel investerat i Jakobstads-
nejdens Telefon Ab i syfte att främja regionens 
IT-infrastruktur. Ett annat exempel är att Katternö 
gått in som ägare i flygbolaget NextJet Ab, som 
inledde flygtrafik mellan Stockholm och Kronoby 
2014. (Katternö, 2017)
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1.2.4 KATTERNÖKONCERNENS EKONOMI  
 OCH PERSONAL
En mängd omvärldsfaktorer påverkar energibran-
schen, som ekonomiska konjunkturer och väderför-
hållanden. Till exempel har de senaste årens milda 
vintrar och den ekonomiska recessionen minskat 
el- och värmekonsumtionen och därmed minskat 
även Katternökoncernens intäkter. En annan viktig 
faktor är att den nordiska elmarknaden allt oftare 
präglas av överproduktion, som följd av att stora 
mängder vindkraftsel subventionerats in i fram-
för allt Sverige. Elpriserna har pressats ner även i 

grannländerna till en nivå som helt stoppat investe-
ringsviljan i ny (ickesubventionerad) elproduktion. 

Trots denna kontext har Katternö ändå ökat sin 
omsättning (se figur 8).

Som framgår av figur 9 har Katternökoncernen 
under lång tid investerat för att öka verksamheten. 
År 2001 var betydelsefullt: Alholmens Kraft togs i 
bruk, Herrfors köpte Vieska Energis produktion och 
distribution av el och värme och koncernen skaffa-
de produktionsandelar i EPV Energi. Figur 9 visar 
proportionerna i Katternös investeringar i till ex-
empel produktionsandelar. Under de senaste åren 

Figur 7. 
Katternökoncernens 
verksamhetsområde.
Källa: Katternö, 2017.

Ullava

Halsua

Lestijärvi
Veteli

Evijärvi

Terjärv
Teerijärvi

Kaustinen

Kaitfors

Toholampi

Polvikoski

Sievi

Rieskaneva

Olmala

Ylivieska

Alavieska
Teikkoperä

Kanteleen
Voima Oy

Kopsa

Risti-Veto

Tynkä

Himanka

Alaviirre

Lohtaja

Kannus
Ohenneva

Kälviä

Mesilä

Kronoby
Kruunupyy

Kållby
Kolppi

Ventusneva

Alholmens Kraft

Katternö

Larsmo
Luoto

Jakobstad
Pietarsaari

Nykarleby
Uusikaarlepyy

Oravais
Oravainen

Maxmo
Maksamaa

Vorå
Vöyri

Munsala

Kaitsor

Kimo

Voltti

Kojola

Jeppo
Jepua

Kortejärvi

Kiitola

Tegelbacken

Pedersöre

Esse
Ähtävä

Vaasa
Sänkiaho

Alajärvi

Nivala

Kalajoki

Lapua

Katternö servicepunkt
Katternö palvelupiste

Fingrids stamnät
Fingridin kantaverkko
Herrfors regionnät
Herrforsin alueverkko
Annan kraftledning
Muu voimajohto
Fingrids elstation
Fingridin sähköasema
Transformatorstation
Muuntoasema
Värmekrafverk
Lämpövoimalaitos
Vattenkraftverk
Vesivoimalaitos

Vindkraftverk
Tuulivoimalaitos

Sveg

Jakobstad/Pietarsaari
Katternögruppens verksamhetsområde
Katternö-ryhmän toiminta-alue



18 DE REGIONALEKONOMISKA EFFEKTERNA AV KATTERNÖKONCERNENS VERKSAMHET 
JOUKO KINNUNEN, OUTI HAKALA, SUSANNA KUJALA OCH HANNU TÖRMÄ

har investeringarna varit större än tidigare. År 2012 
investerades i fjärrlästa elmätare och vindkraft, och 
under det följande året investerades i distributions-
nätverken, produktionsresurser samt verksamhet 
i Sverige. Den största investeringen i bolagets his-
toria genomfördes genom köpet av Jakobstads en-
ergiverk 2014. År 2015 satsade koncernen mycket 
i sitt distributionsnät och skaffade ytterligare pro-
duktionsandelar. (Katternö, 2017)  

Under perioden 1995–2001 arbetade i genom-
snitt cirka 25 personer inom Katternökoncernen, 
alla i Österbotten. När verksamheten expanderade 
till Ylivieska och Alavieska 2001, steg antalet an-
ställda till 60. Åren 2002–2007 sysselsatte koncer-
nen ca 58 personer, ungefär lika fördelade mellan 
Österbotten och Norra Österbotten. Åren 2008–
2014 var antalet anställda något lägre, 51 anställda, 

av vilka ca 73 procent arbetade i Österbotten och 
resten i Norra Österbotten. År 2015 steg antalet 
anställda genom förvärv av Jakobstads energiverk 
till dryga 90 personer. Med det ökade Österbottens 
andel av anställda till över 80 procent (se figur 10). 
Med engagemanget i Härjedalen fick koncernen an-
ställda även i Sverige. I slutet av år 2015 hade Kat-
ternö sammanlagt ca 220 anställda i Finland och 
Sverige. (Katternö, 2017; Tilastokeskus, 2017d)

Personalstyrkans storlek påverkas av många 
faktorer, såsom den allmänna utvecklingen men 
även av strategiska beslut om huruvida man ska 
utföra arbete i egen regi eller köpa in tjänster. Till 
exempel har Katternös kraftverk i Ylivieska skötts 
av Kanteleen Voimas anställda. (Katternö, 2017; 
Kanteleen Voima, 2017)

Figur 8. Omsättning för Herrfors, Katternökoncernen, Alholmens Kraft samt Kanteleen Voima-koncernen 2006–2015, 
miljoner euro. Källor: Katternö, 2017; Alholmens Kraft, 2017; Kanteleen Voima 2017; Statistikcentralen, 2017d. 
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Figur 9.  Katternökoncernens investering 1995–2015, miljoner euro. Källa: Katternö, 2017.

Figur 10.  Antalet anställda inom Katternökoncernen (finländsk verksamhet), Alholmens Kraft och Kanteleen Voima, per-
soner. Källor: Katternö, 2017; Alholmens Kraft, 2017; Kanteleen Voima, 2017; Statistikcentralen, 2017d.
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1.3 BRANSCHENS UTVECKLING

Totalförbrukningen av el ökade i Finland till 2007, 
varefter den minskade fram till 2016, då kurvan åter 
vände uppåt. I paritet med det ökade den inhem-
ska produktionen av el till 2007 men har därefter 
minskat till och med mer än konsumtionen, vilket 
hör ihop med ökad import av el. Under perioden 
2001–2011 var den importerade andelen el av den 

totala konsumtionen ca 13 procent netto och ökade 
till ca 20 procent netto under perioden 2012–2016. 
(Statistikcentralen, 2017e)

Under de senaste två decennierna har el-, gas- 
och värmeproduktionens omsättning varit i tillväxt 
både i Österbotten och i Norra Österbotten (Statis-
tikcentralen, 2017f). Katternökoncernens tillväxt 
har följt den allmänna utvecklingen (se figur 11).

Figur 11.   Försörjning av el, gas och värme i Österbotten och Norra Österbotten samt Katternökoncernens omsättning 
1997–2015, miljoner euro.Källor: Katternö (2017) och Statistikcentralen (2017f).
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2 DATA OCH METOD

utvecklingen i landet och dess 19 landskap beskrivs 
i figur 12. Modellens grunddata tar år 1995 som ut-
gångspunkt, och utifrån denna har de finländska 
landskapens ekonomiska utveckling och befolk-
ningsutveckling baserats på de officiella statistiska 
uppgifterna. Kända statistiska fakta såsom BNP-ut-
veckling, sysselsättnings- och befolkningstillväxt 
har använts för att skapa ett historiskt basscenario 
som så exakt som möjligt motsvarar kända fakta 
under perioden 1995–2016. Denna historiska ut-
vecklingsbana kallar vi i modelltermer för bassce-
nariot.

Därefter har olika hypotetiska, eller kontrafak-
tiska, scenarier skapats: Vad skulle ha hänt om en 
del av eller hela koncernens och dess intressebolags 
verksamhet skulle ha upphört år 1996? Beräkning-
en av de regionalekonomiska konsekvenserna base-
rar sig på företagens omsättning och personalstyr-
ka. Dessa jämförs med hela data för hela branschen 
i regionen. Varje företag har ett eller flera verksam-
hetspunkter till vilka omsättningen är allokerad i 
förhållande till personalstyrkan. 

Scenarierna presenteras noggrannare i nästa 
avsnitt.

För att beräkna de regionala effekterna behövs 
grunddata. Dessa är tillgängliga landskapsvis i Sta-
tistikcentralens databaser, varav de viktigaste är 
national- och regionalräkenskapsdata, som kom-
pletteras med sysselsättnings- och befolkningsupp-
gifter. Ytterligare och mer detaljerade uppgifter har 
hämtats från den regionala företagsverksamhets-
statistiken. Företagsspecifika uppgifter har hämtats 
från Statistikcentralen, Katternökoncernen själv 
samt från Patent- och registerstyrelsen.

Som beräkningsmetod har använts den nume-
riska jämviktsmodellen RegFinDyn (se t.ex. Tör-
mä, Kujala & Kinnunen, 2015) som är utvecklad 
av Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. 
Modellens ursprung kan härledas till australiensis-
ka TERM- och MMRF-modeller (Wittwer, 2012; 
Horridge & Wittwer, 2010) som är utvecklade av 
Centre of Policy Studies, Australien (ett policynära 
forskningsinstitut vid Victoria University, Melbour-
ne). Modellen är dynamisk vilket innebär att den 
producerar en tidsserie av resultat. Mer om Reg-
FinDyn-modellen kan läsas i bilaga 1 eller på Rura-
lia-institutets webbplats, www.helsinki.fi/ruralia/
asiantuntijapalvelut/regfin.htm.

Processen med att skapa databasen för model-
len och reproduktionen av den kända historiska 

http://www.helsinki.fi/ruralia/asiantuntijapalvelut/regfin.htm
http://www.helsinki.fi/ruralia/asiantuntijapalvelut/regfin.htm
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3 TRE KONTRAFAKTISKA HISTORISKA    
 SCENARIER

samtidigt vilken effekt denna minskning får för den 
övriga ekonomin. De bakomliggande siffrorna har 
tagits fram så att vi kombinerat regional företags-
statistik med information som Ruralia fått före-
tagsvis från Katternö och från offentliga källor, till 
exempel Patent- och registerstyrelsens bokslutsda-
tabas. Information per arbetsställe erhölls genom 
en begäran från Herrfors Ab till Statistikcentralen. 

Herrfors andel av energibranschen var klart 
större i Österbotten i början av studieperioden, men 
koncernens närvaro i Norra Österbotten växte kraf-
tigt fram till 2005 varefter den sjönk igen (se figur 
13).  Det är i och för sig naturligt att effekterna av 
Katternös verksamhet inte är fördelade jämnt över 
landskapen. Av naturliga skäl koncentreras effek-
terna huvudsakligen till det som är Katternös geo-
grafiska kärnområden, i landskapet Österbotten, 
med andra ord Jakobstadsregionen i vid mening 
och i Norra Österbottens Ylivieskaregion.

Katternökoncernens andel av hela branschen 
är avsevärt större än Herrfors andel i Österbotten, 
medan motsvarande skillnad i Norra Österbotten är 
liten (se figur 14). 

Slutligen utgör Katternögruppens samt in-
tressebolagens andel i det mest vidsträckta scena-
riot nära en tredjedel av branschen i Österbotten, 
närmare bestämt rör sig siffran årsvis i intervallet 
18–33 procent räknat från 2001, medan siffran i 
Norra Österbotten under samma period pendlat 
mellan 4 och 12 procent och senast (2015) var om-
kring sex procent (se figur 15). Det ska påpekas att 
den pågående investeringen och uppbyggnaden av 
kärnkraftverket Fennovoima i Norra Österbotten (i 
relation till Katternös ägarandel) har beaktats i vårt 
mest vidsträckta scenario (SCEN 2) inom regionens 
investeringar. Under studieperiodens slut (2015–
2016) kom de förberedande mark- och infrastruk-
turinvesteringarna i gång i Hanhikivi 1-anläggning-
en (Fennovoima, 2017).    

Tabell 1.  Beskrivning av scenarierna.

SCENARIER ANTAGANDE: VERKSAMHETEN UPPHÖR ÅR 1996

SCEN 0 Herrfors Herrfors-bolagets verksamhet ersätts med import från grannregioner.

SCEN 1 Katternögruppen Koncernens verksamhet ersätts med import från grannregioner.

SCEN 2 Katternö + intressebolag Utöver koncernens bolag antas att (en del av) intressebolagens verksam-
het försvinner och ersätts med import från övriga regioner.

Utöver det historiska basscenariot har vi tagit fram 
tre alternativa scenarier. I Herrfors-scenariot analy-
seras endast Oy Herrfors Ab:s regionalekonomiska 
betydelse. I Katternö gruppscenariot utökas ana-
lysen till Herrfors finländska dotterbolag samt till 
moderbolaget Oy Katternö Ab. I det här scenariot 
ingår följande bolag: Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, 
KAT-Voima Oy Ab, Katternö Kärnkraft Oy Ab, Oy 
Perhonjoki Ab, Vieskan Voima Oy samt Katternö 
Kraft Oy Ab. I det sista, mest omfattande scenariot 
har vi inkluderat två intressebolag: Alholmens Kraft 
Ab och Kanteleen Voima Oy. Katternö har haft en 
avgörande roll i utvecklingen av dessa bolag, även 
om de inte ingår i koncernen. Därför har vi inklu-
derat dem i sin helhet. Dessutom ingår följande in-
tressebolag enligt de ägarandelar som Katternökon-
cernen har i dem: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima, 
Puhuri Oy och Tunturivoima Oy. Verksamheten i 
Alholmens Kraft är allokerad till Österbotten, med-
an Kanteleen Voima i sin helhet är allokerat till Nor-
ra Österbotten. Verksamheten i andra intressebolag 
är allokerad till Österbotten eller Norra Österbotten 
enligt bolagens hemort.

I figur 12 presenteras processen i uppbyggna-
den av modellens databas och modellanalyserna. 
Flera olika offentliga statistikkällor har kombine-
rats till en sinsemellan konsistent grunddatabas, 
tillsammans med nödvändiga beteendeparametrar. 
Under dataarbetets gång kontrollerades ramvillko-
ren i flera omgångar. Ifall de preliminära resultaten 
inte såg ut att vara trovärdiga, gjordes ytterligare 
kontroller och fel söktes.

I figurerna 13–15 presenteras hur stor andel de 
ifrågavarande bolagen representerar av sin bransch 
i Österbotten och i Norra Österbotten. Dessa an-
delar utgör beräkningsgrunden för hur mycket 
branschproduktionen minskar i de olika scenarier-
na. Den samhällsekonomiska modellen beräknar 
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Figur 13.  Herrfors andel av verksamheten i Österbotten och i Norra Österbotten, miljoner euro eller procent.Källor: Sta-
tistikcentralen (2017f, 2017d), Patent- och registerstyrelsen (2017), Katternö (2017).
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Figur 14.  Katternögruppens andel av verksamheten i Österbotten och i Norra Österbotten, miljoner euro eller procent. 
Källor: Statistikcentralen (2017f, 2017d), Patent- och registerstyrelsen (2017), Katternö (2017).
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Figur 15.  Katternögruppens och intressebolagens andel av verksamheten i Österbotten och i Norra Österbotten, miljo-
ner euro eller procent. Källor: Statistikcentralen (2017f, 2017d), Patent- och registerstyrelsen (2017), Katternö 
(2017).
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4 RESULTAT

heten fått större utväxling av sina investeringar än 
de skulle ha fått om de tvingats agera isolerade utan 
draghjälp från Katternökoncernen. Den fråga som 
också kan ställas är om alla Katternöägare, utan sin 
hemhörighet i Katternösfären, i dag skulle finnas 
kvar som självständiga företag mot bakgrund av de 
uppköps- och fusionsaktiviteter som präglat energi-
marknaden efter dess avreglering 1995.

Sammanfattningsvis: Om Herrfors/Katternö 
under sin historia haft en faktiskt positiv produk-
tivitetseffekt i de ifrågavarande verksamheterna, 
kommer vår analys sannolikt att underskatta bety-
delsen av detta.

Som framgår av figur 16 är Herrfors/Katternös 
betydelse i BNP-hänseende klart störst i Öster-
botten som är en mycket mindre region än Norra 
Österbotten, både mätt i ekonomi och i befolk-
ningsantal. Vi ser även att BNP-effekterna i slutet 
av studieperioden är avsevärt större i vårt vidaste 
Katternöscenario än i Herrforsscenariot, 1,3 pro-
cent jämfört med 0,13 procent.

I fråga om sysselsättningen ges kvalitativt sam-
ma slutsats som BNP-effekten: Österbotten har 
dragit mest nytta av Herrfors/Katternös närvaro. I 
den stora, övriga ekonomin i Norra Österbotten blir 
bolagsgruppens betydelse svårurskiljbar (se figur 
17).

Flyttningsrörelserna i Finland är relativt okäns-
liga för förändringar i sysselsättningsläget i hemre-
gionen. Detta återspeglas i att befolkningsföränd-
ringarna i Norra Österbotten är svårare att skönja 
i vår analys än de övriga effekterna. I Österbotten 
är effekten av flyttrörelserna trots detta signifikant 
(se figur 18).

Även den privata konsumtionen påverkas av 
förändringarna i regionens ekonomi. Återigen är 
effekterna mycket synligare för Österbotten än för 
Norra Österbotten, vars storlek som region begrän-
sar användbarheten av vårt standardsätt att presen-
tera effekterna (figur 19).

Nedan presenteras Herrfors och Katternös betydel-
se för de två österbottniska landskapen med hjälp 
av fyra indikatorer: BNP, sysselsättning, befolkning 
och privat konsumtion. Först redovisas resultaten 
som procentuella avvikelser från den historiska ut-
vecklingsbanan och till sist i absoluta termer, i euro 
och antalet personer. 

När en bransch plötsligt tappar fart och minskar 
sin produktion, som i våra kontrafaktiska scenarier, 
sprider sig effekterna till övriga ekonomin genom 
minskade inköp och insatsvaror och insatstjänster. 
Dessutom minskar löne- och vinstutbetalningar-
na till allmänheten. Allt detta påverkar hur många 
arbetstillfällen det finns i regionen, vilket i sin tur 
påverkar var (i Finland eller utlandet) framför allt 
yngre människor kommer att bosätta sig. En region 
i tillbakagång drabbas alltså av många olika effek-
ter som förstärker varandra. Omvänt betyder detta 
att de enskilda företagens och branschernas tillväxt 
kan ge långtgående kringeffekter. Vi antar här att vi 
genom våra kontrafaktiska negativa scenarier lyck-
as ta fram en alternativ historisk utvecklingsbana 
för Österbotten och Norra Österbotten. 

Det behöver påpekas att vi i detta knappast lyck-
ats fånga alla de effekter som ett dynamiskt företag 
skapar i sin omgivning. Delvis för att det finns så-
dant i dynamiken, till exempel enskilda drivande 
personers aktiviteter, som inte går att mäta eller ens 
identifiera i bruset. Men framför allt har det bety-
delse här att alla bolag i den komplicerade Katter-
nösfären inte inkluderats i vår studie. Vårt uppdrag 
är preciserat till att omfatta koncernen Katternö, 
med dotterbolaget Herrfors som en central aktör, 
men de facto ingår i Katternösfären en rad företag 
som agerar fristående från Herrfors och Katter-
nö (Esse Elektro-Kraft, Jakobstads Energi, Jeppo 
Kraft, Korpelan Energia, Korpelan Voima, Nykarle-
by Kraftverk och Vetelin Energia), även om de sam-
tidigt utgör Katternö Ab:s ägare. 

Det kan bland annat hävdas att dessa nämnda 
företag, som äger Katternö, i den egna verksam-
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Figur 16.  Herrfors/Katternös inverkan på BNP, procentuell avvikelse från den historiska utvecklingen.  
Källa: modellkalkyler.
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Figur 17.  Herrfors/Katternös inverkan på sysselsättning, procentuell avvikelse från historiska utveckling-
en. Källa: modellkalkyler.
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Figur 18.  Herrfors/Katternös inverkan på befolkningsmängden, procentuell avvikelse från historiska ut-
vecklingen. Källa: modellkalkyler.
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Figur 19.  Herrfors/Katternös inverkan på den privata konsumtionen, procentuell avvikelse från den historiska ut-
vecklingen. Källa: modellkalkyler.
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Figur 20.  Herrfors/Katternös inverkan på regionala BNP, i fasta 2016 års priser, miljoner euro. Källa: mo-
dellkalkyler.

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Österbotten

Herrfors-Scen 0 Katternö-Scen 1 Katt+Intrbolag-Scen 2

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Norra Österbotten

Herrfors-Scen 0 Katternö-Scen 1 Katt+Intrbolag-Scen 2

Vi övergår i det följande till att presentera Herrfors/
Katternös betydelse i absoluta termer. BNP-inver-
kan presenteras nedan i miljoner euro i fasta 2016 
års priser för att få bättre jämförbarhet över tiden. 

Vi ser att även i absoluta termer är BNP-effekten 
större i Österbotten än i Norra Österbotten (figur 
20). Notera att vi i följande har vänt på effektsiffor-
na till positiva belopp.
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Figur 21.  Herrfors/Katternös inverkan på den regionala sysselsättningen, i antalet anställda.Källa: modell-
kalkyler.
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Herrfors/Katternös sysselsättningseffekt har vuxit 
till betydande nivåer över tiden. Man bör ha klart 
för sig att företagens egen direkta sysselsättning 
bara är en mindre del, kring en tredjedel av den 
totala sysselsättningseffekt som inkluderar kringef-
fekterna (figur 21). Till exempel år 2015 stod Katter-

nökoncernens egna anställda för 31 procent av den 
sysselsättande effekten (i jämförelse med bolagsin-
formationen från Statistikcentralens företagsregis-
ter och årsberättelserna). Med andra ord skapade 
varje nytt jobb inom Katternökoncernen drygt två 
nya jobb på annat håll.
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Figur 22.  Herrfors/Katternös inverkan på den regionala befolkningen sedan 1995 i antal personer. Källa: modell-
kalkyler.
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Befolkningsförändringarna är ungefär i samma 
storleksordning som sysselsättningseffekterna, vil-
ket i våra kontrafaktiska scenarier betyder att ökad 
arbetslöshet inte driver människor att flytta till an-

dra regioner (figur 22). Ett skäl till den förvånans-
värt ringa rörligheten i Finland har identifierats i 
ägarbostädernas stora andel av bostadsmarknaden 
(se till exempel Kinnunen, 2005 för en översikt). 
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Figur 23.  Herrfors/Katternös inverkan på privat konsumtion, i miljoner euro i 2016 års fasta priser. Källa: 
modellkalkyler.
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Konsumtionseffekten är mindre än BNP-effekten 
då det antas att kapitalintäkterna inte konsumeras 
i samma grad som löneinkomsterna utan fungerar 
som en buffert för att jämna ut konsumtionen. När 

kapitalintäkterna växer är de tillgängliga för inves-
teringar i den egna och i de övriga regionerna, och 
under sämre tider kan hushållens sparkvot minskas 
(figur 23).
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Figur 24.  BNP-effekt i förhållande till omsättningen. Källa: modellkalkyler.
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Slutligen kan företagens betydelse belysas mot den 
BNP som deras omsättning gett upphov till. Med 
andra ord divideras BNP-förändringen med mot-
svarande års omsättning i regionen. Då framgår 
att företagens betydelse kumuleras och växer över 
tiden. Varje euro i omsättning i slutet av perioden 
motsvaras av drygt två euro i BNP i Österbotten, 
medan effekten är omkring en euro mot en euro i 
Norra Österbotten (figur 24). 

Ett annat intressant resultat, som ges av RegFin-
Dyn-modellen, är att när de initiala förändringarna 
blir större aktiveras anpassningsmekanismerna i 

ekonomin i högre grad, vilket minskar den relativa 
effekten. Detta syns nedan i ordningen av de rela-
tiva effekterna i Österbotten: den minsta absoluta 
förändringen (Herrfors-scenariot) har de största 
relativa effekterna (i BNP/omsättning), och omvänt 
har det mest omfattande scenariot (Katternö med 
intressebolag, SCEN 2) de minsta relativa effekter-
na. Denna egenskap av icke-linjära effekter skiljer 
jämviktsmodellsanalysen från input-output-analy-
ser där den relativa effekten är oberoende av den 
introducerade (efterfråge)förändringens storlek.
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5 SLUTSATSER

etc. En annan faktor är att vi inte kunnat särskilja 
Katternökoncernens beteende från de övriga företa-
gen i samma bransch. Bland annat har vi antagit att 
branschens användning av insatsvaror och faktorer 
överensstämmer med Katternö-företagens och de-
ras intressebolags struktur.

Det behöver också noteras att alla bolag i Kat-
ternösfären inte inkluderas i studien. Uppdraget var 
preciserat till att omfatta koncernen Katternö, med 
dotterbolaget Herrfors som central aktör, vilket 
innebär att de företag som är Katternö Ab:s ägare 
inte räknas in. Dessa företag är fristående i fråga om 
elförsäljning men agerar integrerat med Herrfors/
Katternö i fråga om produktionsresurser, elanskaff-
ning, högspänningstransmission, nätövervakning 
och styrning. 

Med detta i åtanke bör modellresultaten ses som 
ett minimumestimat för Herrfors/Katternökoncer-
nens betydelse för regionen. I absoluta siffror hand-
lar detta minimum om att Herrfors/Katternö efter 
2005 ökat BNP i Österbotten med 50–60 miljoner 
euro på årsbasis, i Norra Österbotten med ytterli-
gare 10–20 miljoner euro per år. Sysselsättningsef-
fekten sedan 1995 motsvarar närmare 400 heltids-
anställda i Österbotten och 60 i Norra Österbotten; 
befolkningsökningen ligger nära dessa siffror. Herr-
fors/Katternös effekt på den privata konsumtionen 
motsvarar för år 2015 ungefär 26 miljoner euro i 
Österbotten och 5 miljoner euro i Norra Österbot-
ten. Totalt under perioden 1995–2016 har Herr-
fors/Katternö tillsammans med intressebolagen 
ökat den privata konsumtionen i Österbotten och 
Norra Österbotten med omkring 430 miljoner euro. 

I den här rapporten har Herrfors/Katternökoncer-
nens ekonomiska betydelse belysts med hjälp av 
kontrafaktiska modellkalkyler, gjorda med Rura-
lia-institutets numeriska jämviktsmodell RegFin-
Dyn. Modellen användes för historiska scenarier 
där basscenariot motsvarade regionernas faktiska 
utveckling under 1995–2016 (en del av bakgrund-
suppgifterna var tillgängliga endast till 2014 eller 
2015).

Företagens betydelse belystes med hjälp av hy-
potetiska scenarier som skapade en alternativ his-
torisk utvecklingsbana för Österbotten och Norra 
Österbotten där företagens bidrag till ekonomin 
uteblev från och med år 1996. 

Modellkörningarna visar hur effekten av före-
tagens närvaro ackumulerades över tiden, särskilt 
i Österbotten, där den största delen av företags-
gruppens verksamhet finns. I Norra Österbotten 
har företagsgruppen haft mindre betydelse, både i 
absoluta mått och i relation till den produktion som 
bolagen haft där. 

Samtidigt föreslår modellen att ju större del 
av verksamheten som skulle ha uteblivit, desto 
mer omfattande skulle ekonomins anpassnings-
mekanismer ha varit, för att minska den negativa 
effekten. Med andra ord: ju större förändringstryck 
en region möter, desto större krafter mobiliseras för 
att bemöta dem. 

Det finns vissa begränsningar i vår metod då 
allting inte är mätbart vilket det behöver vara i en 
numerisk modellövning. Vi har till exempel inte 
kunnat beakta om Herrfors/Katternö genom sin 
närvaro i regionen haft en allmän positiv effekt i 
fråga om näringslivsklimat, framåtanda, samarbete 
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BILAGA 1.  BESKRIVNING AV REGFIN/ 
  REGFINDYN-MODELLEN

Det väsentliga är konkurrensen mellan produk-
tionsfaktorer, insats- och slutprodukter samt mel-
lan inhemskt och utländskt utbud och efterfrågan.

Den privata konsumtionen baserar sig (mesta-
dels) på arbetsinkomster och offentlig konsumtion 
av skatteinkomster. Produkterna säljs på produkt-
marknader i den egna regionen, i Finlands andra 
regioner eller utomlands. Den regionala produk-
tionen behöver även importerade insatsprodukter. 
Dessa köps in från övriga Finland eller från utom-
lands. Investeringarna riktas till branscher vars lön-
samhet är högst. Kapitalinkomsterna och eventuellt 
överskott i utrikeshandeln finansierar (mestadels) 
investeringar.

Den regionala modellens simuleringsresultat 
visar hur stora effekter förändringarna i de ekono-
miska förhållandena i en sektor förorsakar i t.ex. föl-
jande indikatorer: BNP, sysselsättning, privat kon-
sumtion, skatteinkomster, offentlig konsumtion, 
investeringar samt inhemsk och utrikeshandel. 
Simuleringsresultaten är till sin natur nettobelopp, 
t.ex. när man räknar BNP subtraheras importen (en 
kostnadspost), medan exporten ingår i den inhem-
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Figur A. 
Simuleringsmodellens 
struktur. 

RegFinDyn-modellen beaktar utöver produktion 
och inkomster även förändringar i relativa priser, 
de ekonomiska aktörernas (optimerings-) bete-
ende (hushåll, företag och offentlig sektor) samt 
ekonomins resursbegränsningar såsom utbud av 
arbetskraft. Modellen bygger på antagandet att i en 
ekonomi ”allting påverkar allting”. Det väsentliga är 
att anpassningen i ekonomin styrs av förändringar 
i de relativa priserna och ekonomin hittar ett nytt 
jämviktsläge. Modellen fungerar med en anpass-
ningsbar branschindelning, och sålunda kan man 
analysera allting som går att uttrycka i termer av 
förändringar på branschnivå. En numerisk analys 
av värdekedjor för specifika projekt och fenomen är 
därmed möjliga.  

Modellen beskriver både produkt- och faktor-
marknader. Varje bransch producerar produkter 
(varor och tjänster) genom att kombinera två fakto-
rer: kapital (bl.a. byggnader, maskiner, fordon) och 
arbete. Inom primärproduktion och även i andra 
branscher kan man särskilja landareal som en egen 
kapitalfaktor.  Produktionsfaktorer, insatsvaror 
samt slutprodukter är delvis utbytbara sinsemellan. 
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ska konsumtionen (inkomstpost för produktionen).
Modellens grunddata täcker Finlands samtliga 

fem storregioner och 19 landskap. Ett landskap kan 
vid behov delas in i ekonomiska regioner. I en stan-
dardtillämpning finns det 29 branscher på land-
skapsnivå och 17 branscher för varje ekonomisk 
region.  Man kan även dela upp huvudbranscher till 
delbranscher om man har nödvändig tilläggsinfor-
mation över delbranschernas kostnads- och efter-
frågestruktur. För varje forskningstema samlas det 
in nödvändig tilläggsinformation enligt behov för 
att kunna kalibrera modellens parametrar och koef-
ficienter så noggrant som möjligt. Materialet kont-
rolleras med delvis automatiska kontrollrutiner för 
att säkerställa uppfyllandet av alla ramvillkor som 
national- och regionalräkenskaperna samt den eko-
nomiska teorin på mikro- och makronivån ställer. 

RegFinDyn är en dynamisk modell med vilken 
man kan granska förändringar över tiden. I en dy-
namisk modell jämförs resultaten mot ett bassce-
nario, en tidsserie för sannolik förändring utan de 
förändringar vars effekter som ska studeras. Det 
finns även en statisk version av modellen, RegFin, 
som saknar en explicit tidsdimension.

Det har redan genomförts över 50 studier med 
RegFin/RegFinDyn-regionmodeller. Modellerna 
har sitt ursprung i den australiensiska TERM-mo-
dellen från CoPS (Centre of Policy Studies) vid 
Victoria University i Melbourne (Wittwer, 2012; 
Horridge and Wittwer, 2010).

Mer information om metoder finns i tidigare 
publikationer (bl.a. Törmä, Kujala & Kinnunen, 
2015; Rutherford and Törmä, 2010) samt på webb-
platsen: www.helsinki.fi/ruralia/asiantuntijapal-
velut/regfin.htm
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