
 

  

 

Torbjörn Laxvik 

Vindkraftcentrum.se 

2017-05-31 

Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se 

Projektnummer: 42423-1 
Utbildningsformer för personal drift och underhåll torn & turbin och blad. 



1 
 

 Sammanfattning   

Enligt våra beräkningar så kommer antalet personer som jobbar med drift och underhåll i torn, turbin 

och vingar att behöva öka till 900 personer under perioden 2017-2021. Med branschorganisationens 

scenarier som grund uppskattas rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker vara drygt 100 personer 

årligen de närmaste fem åren. 

Antalet utbildningsanordnare för vindkrafttekniker har minskat från ett tiotal till idag endast två. 
Detta har medfört att antalet utbildningsplatser minskat från närmare 200 till 20. Att det blivit färre 
utbildningsanordnare beror främst på att Yrkeshögskolemyndigheten har skärpt kraven på 
eftergymnasial påbyggnad på vindkraftteknikerutbildningen och att många utbildningsanordnare fått 
avslag på att starta nya utbildningsomgångar. 
 
För utbildning till vindkrafttekniker finns ett antal olika skolformer. Här nedan presenteras vilka 
åtgärder som behövs för att möta arbetsmarknadsbehovet av vindkrafttekniker under respektive 
skolform.  Några mer allmänt hållna förslag ges också. 
 
Yrkeshögskoleutbildning 

 Att Yrkeshögskolemyndigheten prioriterar ansökningar för vindkraftteknikerutbildning så att 
utbildningsplatserna kommer upp till minst 100 platser per år. 

 Att studenter får möjlighet att läsa in de förkunskaper som krävs i preparandkurser innan 
skolstart. 

 Att utbildningsanordnarna får möjlighet att få statsbidrag för längre tid än två startomgångar 
för att kunna bygga upp en stabil kompetens och utrustning. 

 Att utbildningsanordnarna får full kostnadstäckning genom statsbidrag. 
 
Yrkesvux 

 Kompletterande utbildning till vindkrafttekniker anordnas för industritekniker och andra 
lämpliga tekniker inom Yrkesvux. 

 
Arbetsmarknadsutbildningar 

 Att arbetsmarknadsutbildningar anordnas på platser där vindkraftutbyggnad planeras, för att 
ge lokala jobb. 

 Att om så sker kan det göras i samarbete med regionala drifts- och underhållsbolag som även 
fungerar som bemanningsföretag. 

 
Gymnasieutbildning 

 Inriktning till vindkrafttekniker startas inom El- och energiprogrammet. 
 
Rekrytering och planeringsverktyg. 
 
Oavsett utbildningsform kan Vindkraftcentrum.se prognosticera arbetskraftsbehovet under 
driftstiden av en vindkraftspark som ska byggas. Sådana prognoser kan levereras till berörda aktörer i 
samband med investeringsbeslut. (Se bilaga 3) 
 
Inom ramen för Planeringsverktyget kan Vindkraftcentrum.se även bidra med att tillsammans med 
andra aktörer som projektör, berörda kommuner, driftsföretag och arbetsförmedling aktivt rekrytera 
lämpliga lokala personer till de utbildningar som finns eller startas. Detta för att optimera den 
regionala nyttan där vindkraft byggs.  
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1. Introduktion 
 
Strömsunds kommun genomför i samverkan med Uppsala universitet Campus Gotland en förstudie i 
projektet Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se om vilka åtgärder som krävs 
för att skapa en god tillgång på vindkraftstekniker. I förstudien ingår en kartläggning av branschens 
kompetensbehov för drift och underhåll av vindkraftsparker samt en beskrivning av möjliga 
utbildningsformer för att möta branschens kompetensbehov.  
 
För att ta reda på behoven har 45 företag intervjuats om hur många tekniker man har anställda idag 
och vilka kompetenser man efterfrågar. Med hjälp av Svensk Vindenergis framtidsscenarier görs en 
prognos av behoven av vindkrafttekniker för perioden 2017-2021. Det sker också i ljuset av 
Energikommissionens arbete och de mer långsiktiga spelregler som ges branschen, bland annat 
genom ett utbyggnadsmål om ytterligare 18 TWh förnybart inom ramen för Elcertifikatsystemet fram 
till 2030. Och kanske än mer om målsättningen om ett förnybart elsystem i Sverige år 2040 ska bli 
verklighet. 
 
Frågor som ställts till och diskuteras med större och mindre aktörer i branschen är: 

 Vilken utbildningsnivå efterfrågas? 

 Vilka kompetenser behövs? 

 Behövs en lokal aspekt dvs att vindkrafttekniker har en lokal anknytning? 

 Hur ser önsketeknikerna ut och vad är tillräckligt bra? 
 
Bakgrunden till projektet/förstudien är att tidigare studier har visat att pågående utbildningar av 
vindkrafttekniker inte täcker det kommande behovet i branschen. Denna situation har uppkommit 
främst på grund av:  

 Yrkeshögskolemyndigheten ställer högre krav på att tekniska yrkeshögskoleutbildningar ska 
bygga vidare på tekniska och/eller teoretiska kunskaper från gymnasiet. Detta har lett till att 
färre utbildningar har fått statsstöd och därmed har färre utbildningar startat.  

 Högre förkunskapskrav vid nu pågående vindkraftteknikerutbildningar har gett färre behöriga 
sökanden. Därmed har det blivit svårt att fylla alla utbildningsplatser samt att få ekonomi i 
utbildningen.  

 
En ytterligare utmaning för att tillgodose behovet av vindkrafttekniker är att attrahera dem att 
stanna en längre tid i jobbet. Speciellt på mindre orter är detta en stor utmaning.  
 
I diskussionen och slutsatser analyseras de olika utbildningsformerna och utvecklingen av 
vindkraftteknikerutbildningar. Här ges även förslag för att öka antalet utbildningsplatser till en nivå 
som kan försörja vindkraftsbranschens behov. Undersökningen av utbildningsformer för 
vindkrafttekniker är bifogad längst bak i denna sammanställning medan ett urval av innehållet lyfts 
fram redan i sammanställningen.  
 
Denna undersökning av utbildningsformer är främst baserad på litteraturstudier av dokument och 
rapporter om skolsystem, utbildningar och författningsförändringar. Litteraturstudierna har 
kompletterats av intervjuer och personlig korrespondens med personer med expertkunskap.  
 
Projektet Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se är en aktivitet inom 

Nätverket för vindbruk och genomförs med stöd från Energimyndigheten. Projektet pågår mellan 

augusti 2016 och maj 2017.1Inom Nätverket för vindbruk har Uppsala universitet Campus Gotland 
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nodansvar för utbildning och kompetens och Strömsunds kommun nodansvar för 

arbetskraftsförsörjning. 

2. Kartläggning av personal  

- Sysselsatt personal anställda i Sverige för drift och underhåll av torn, turbin och turbinblad 

inom vindkraft 

Nätverket för vindbruk - Noden för arbetskraftförsörjning drift och underhåll - har tidigare genomfört 

undersökningar av hur många vindkraftstekniker eller annan underhållspersonal med likartade 

arbetsuppgifter som fanns anställda i Sverige vid årsskiftet 2013-2014. Dessa siffror har reviderats 

genom nya genomförda undersökningar i februari 2015 samt mars 2016. Med dessa siffror som 

grund och med Svensk Vindenergis statistik på befintlig vindkraft i landet samt deras bedömningar 

om den fortsatta utbyggnaden av vindkraften görs här en uppskattning av rekryteringsbehovet för 

åren 2017-2021. 

Definition av vindkrafttekniker i denna undersökning är:  
”En person som arbetar med drift och underhåll kopplat till torn, turbin och vingar i vindkraftverk”. 
Ett brett urval av utbildningar och personlig bakgrund ryms inom denna definition, ett urval. 

 YH-utbildad vindkrafttekniker 

 Elektriker med vidareutbildning 

 Personer med industrigymnasium med vidareutbildning 

 Allmänt tekniskt lagda personer med vidareutbildning 

 De som sysslar med reparbete och har exempelvis licensenser för målning, epoxy och 
polyester. 

 Personal för uppföljning och serviceplanering som också utför praktiskt arbete. 

 Besiktningar. 

Ägare eller av ägare utsedd förvaltare ansvarar för drift och underhåll och kan välja flera olika 
lösningar 

 Fleråriga serviceavtal med turbinleverantören. Ägaren eller ägarens förvaltare har då inte 
egen personal som följer upp servicen. 

 Ägaren eller ägarens förvaltare sköter service och underhåll själva med egen personal. 

 Någon av ovanstående kompletterat med tredjepartsleverantör. 

 Ägaren eller ägarens förvaltare anlitar tredjepartsleverantörer för all service. 

Oavsett val av serviceorganisation så är nästan alltid arbetet organiserat att man har två 
servicetekniker i varje team. Till dessa team finns arbetsledning och personal för serviceplanering 
kopplade. Teamen utför såväl planerade serviceåtgärder som akut felavhjälpning. Dessa team utför 
aldrig samtliga åtgärder kopplat till drift och underhåll utan olika typer av specialister kompletterar 
dessa. 

Tredjepartsleverantörer används ofta som bemanningsföretag, dvs de som har teknikerteam hyr in 
personal som täcker arbetstoppar och frånvaro hos den egna personalen. 

I tidigare undersökningar identifierades ca 70 företag som enligt sin verksamhetsbeskrivning skulle 
kunna ha vindkrafttekniker anställda. Efter närmare efterforskning kunde vissa företag strykas och 
slutligen blev ca 45 företag kontaktade via telefon och mail. Sedan föregående års undersökning har 
ytterligare 3 företag identifierats, 2 svenska som breddat sin verksamhet och en tysk 
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tredjepartsleverantör som etablerat sig i Sverige. Totalt har i denna undersökning 52 företag 
kontaktats som kunde antas syssla med service och underhåll. 38 av dessa rymdes inom begreppet 
som definieras ovan och hade sådan omfattning av sin verksamhet att det motsvarade minst en 
årsanställd. 

 
De som tillfrågades var följande: 

 Turbinleverantörer 

 Ägare 

 Tredjepartsleverantörer 

 Företag som besiktar och genomför bladreparationer. Denna kategori fanns ej med i 

undersökningen 2014 

 

Undersökningen visade att 752 personer i Sverige jobbade med drift och underhåll kopplat till torn, 

turbin och blad vid början av 2017. En ökning med 93 personer jämfört med 2016 års undersökning.  

Enligt Svensk Vindenergi finns 3 384 vindkraftverk i drift vid årsskiftet 2016-2017, en utökning 

jämfört med föregående årsskifte med 149 verk. Enligt Svensk Vindenergis prognos skall svensk 

vindkraft ska nå 20 TWh vid utgången av 2020, motsvarande knappt 8.000 MW. Vid årsskiftet 

2016/2017 låg den installerade kapaciteten på 6.495 MW, med en normalårsproduktion på 16,7 TW.  

 Sett till effektiviteten och nyckeltalen med antal vindkrafttekniker per verk borde antalet 

vindkrafttekniker inte ha ökat så pass mycket som det gjort. En av anledningarna är att i takt med att 

det totala antalet verk i Sverige ökar ökas också förutsättningarna att ha fler specialutbildade team 

baserade i landet.  Nedan tabell på utvecklingen de senaste fyra åren. 

År Antal vindkraftverk Antal tekniker Antal vindkraftverk per 
tekniker 

2014* 2663 432 6,2 

2015 3048 572 5,3 

2016 3233 659 4,9 

2017 3384 752 4,5 

*Bladreparationstekniker fanns ej med detta år. 

Sannolikt finns fler vindkrafttekniker som arbetar som ägares upphandlare och beställare samt 

uppföljare av drift och underhåll. Dessa är inte medräknade i diagrammet nedan. Likaså finns fler 

kategorier av tjänster kopplade till service och underhåll av torn och turbin som inte redovisas i 

denna undersökning. Exempelvis sker löpande besiktningar av stegar, hissar och fallskydds-

utrustningar som utförs av exempelvis sådana företag som Inspecta och Certex.  Företag som 

sysselsätter sig med inspektion och reparationer av blad väntas få en stark ökning när de vindparker 

som finns nu börjar få några år på nacken. 

Reptekniker för inspektion, reparation och målning av turbinblad är en yrkeskategori som ökar och 

fler personer arbetar med dessa tjänster jämfört med tidigare års undersökningar.  

Hur många tekniker som används totalt medräknat tillfällig utländsk personal som reser in i landet 

för punktinsatser eller som del av ordinarie bemanning är inte känt. 
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Fördelningen blev enligt nedanstående bild: 

 

2.1 Slutsats 

Antalet vindkraftverk i drift första kvartalet 2017, enligt Svensk Vindenergis undersökning uppgår till 

3 384 stycken. Antalet vindkrafttekniker som är anställda i Sverige med service, drift underhåll av 

torn och turbin uppgår under samma period till 752 personer enligt vår undersökning. Detta ger ett 

nyckeltal på 4,5 vindkraftverk per vindkrafttekniker.  Fjolårets nyckeltal var 4,9 vindkraftverk per 

tekniker. 

3. Rekryteringsbehov av vindkrafttekniker  

- För perioden 2017-2018 samt en prognos för tiden 2018-2021 

Rekryteringsbehovet beräknas utifrån Svensk Vindenergis projektstatus och deras antaganden för 

framtida utbyggnad av vindkraft enligt bilderna nedan. 

Projektstatus i vindkraftutbyggnaden enligt Svensk Vindenergis kvartalsstatistik Q4 2016:  

 

 

65% 
13% 

22% 

Fördelning drift- och underhållspersonal med 
svensk anställning 

Turbintillverkare

Ägare

Tredjepartsleverantörer

Status enligt Svensk Vindenergi jan 2017

Antal verk i drift 

årsskiftet 2016-

2017

Antal verk i 

byggskede klar 

2017

Antal verk i 

byggskede klar 

2018

Antal verk med alla 

tillstånd

Antal verk under 

tillståndsprövning

3384 163 0 3341 3092
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3.1 Antaganden 

Antaganden efter Q 4 om framtida utbyggnad enligt Svensk Vindenergi. 

Tre framtidsscenarier är framtagna utifrån olika antaganden om hur många av de pågående 

projekten som kan komma att realiseras. 

 
Bild från Svensk Vindenergis kvartalsstatistik. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vid årsskiftet 2016-2017 fanns 3 384 vindkraftverk i landet. Enligt Svensk vindenergis prognos 

kommer det i slutet av 2017 finnas 3 547. 

Med branschorganisationens scenarier som grund uppskattas rekryteringsbehovet av 

vindkrafttekniker vara drygt 100 personer årligen de närmaste fem åren. 

Antalet verksamma idag är 752. Blickar vi fram, till 2040, det år som Energikommissionen anger att 

Sverige ska ha 100 % förnybart elsystem kan det handla om ett behov detta år på uppemot 2000 

tekniker. Detta är beräknat på att vindkraften kommer att stå för mellan 50 och 100 TWh och att den 

genomsnittliga effekten på turbinerna är fyra MW. (Martin Johansson vid Energimyndigheten om 

andelen vindenergi 2040) 

Trots ökande behov och en god arbetsmarknad så minskade antalet beviljade utbildningsplatser mot 

vindkrafttekniker kraftigt, från 187 till 20 beviljade platser mellan 2014 och 2018. Endast 10,7 

procent av de tidigare utbildningsplatserna finns kvar. (se sid 8 i bilagan från Uppsala Universitet) 
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3.2 Beräkningsmetod 

I vår beräkning används Svensk Vindenergis siffror av antalet vindkraftverk i drift vid årsskiftet 2016-

2017 dividerat med antalet tekniker enligt gjord undersökning. Det gav ett nyckeltal på 4,5 

vindkraftverk per tekniker anställd i Sverige. 

I grundutförandet har Svensk vindenergis kvartalstatistik och antaganden om framtida utbyggnad 

använts enligt de tre nivåerna låg, bas och hög.  

Andelen vindkraftverk med alla tillstånd och under tillståndsprövning som antas byggas har fördelats 

ut jämt över åren 2018-2021. Fördelningen när verken de facto byggs över åren kan ändras beroende 

på en mängd faktorer som inte kan förutses i denna sammanställning.   

I beräkningsmetoden har vi även tagit hänsyn till en personalomsättning (tio procent) då 

vindkraftteknikerna blir befordrade till andra arbetsuppgifter eller byter bransch och behöver 

ersättare. 

3.3 Rekryteringsbehov för år 2017-2021 

 
Tabell 1.  

Sammanställning av totala behovet av vindkrafttekniker 2017-2021 enligt Svensk Vindenergis 

scenarion, ger följande utfall med vårt nyckeltal. Siffrorna anger antalet personer som behöver 

nyanställas under perioden.  

 

Enligt våra beräkningar så kommer antalet personer som jobbar med drift och underhåll i torn, turbin 

och vingar att behöva öka till 900 personer under perioden 2017-2021, detta beroende på 

utbyggnadstakten. Dessa siffror kan säkerställas så snart vindkraftprojekten kommit till byggfas. För 

2017 bedöms tillförlitligheten i siffrorna hög.  Kontinuerliga uppdateringar är dock nödvändiga för att 

säkerställa tillförlitligheten i prognosen för åren 2018-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Rekryteringsbehov 

2017-2021 

sammanställning

Utbyggnadstakt I byggskede
I byggskede ej 

klart 2017
Tillstånd Prövning Personalomsättning

Behov nya 

tekniker

Eftereffektiviserings-

antagande

Låg, antal personer 36 0 0 0 394 430 409

Bas, antal personer 36 0 74 37 422 570 541

Hög, antal personer 36 0 111 69 439 655 623
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Tabell 2.  

Tabellen visar en sammanställning av antalet anställda totalt för åren 2017-2021 enligt Svensk 

Vindenergis olika scenarion baserade på vårt nyckeltal. Siffrorna anger antalet vindkrafttekniker som 

behövs i Sverige för de vindkraftverk som är i driftfas under åren 2017-2021 

 

*Siffrorna är avrundade till närmaste heltal. 

Arbetet i Energikommissionen har utmynnat i regeringsförslag som syftar till långsiktiga spelregler, 

något som branschen efterfrågat. Detta tillsammans med den kunskap vi har om projekt i framförallt 

Norrland gör att vi bedömer att utbyggnadstakten kommer att motsvara scenario hög enligt Svensk 

Vindenergi. 

Nivå hög kommer därför att innebära att antalet vindkrafttekniker som behöver rekryteras för åren 

2017-2021 är minst 623 personer. Då är också antagandet att arbetet under perioden kommer att 

effektiviseras med fem procent. 

Siffran kan dock öka då fler arbetstillfällen för vindkrafttekniker kan växa fram i och med ökad 

erfarenhet och kompetens. Finns specialkompetens i Sverige för t ex reparation av växellådor och 

vingar, så behöver inte utländska experter anlitas. Nya arbetsområden växer också hela tiden fram 

för vindkrafttekniker, som t ex instruktöryrket, och nya företag etableras på marknaden 

kontinuerligt. Vidare är det ett känt faktum att tätare geografisk placering av vindkraftparkerna torde 

generera effektivitetsvinster genom kortare resor. Dessa möjliga effektivitetsförbättringar har inte 

tagits med som variabel i våra beräkningar. 

Utsikterna för svenska vindkrafttekniker att få anställning i våra grannländer ökar kraftigt bland annat 

mot bakgrund av utbyggnaden som sker i Tröndelagsregionen i Norge. Där uppförs nu 278 

vindkraftverk som ska stå klara 2020. Ytterligare 129 verk  i södra och norra Norge omfattas av 

investeringsbeslut. (Enligt Vindkraftsportalen.no i maj 2017) I och med att Norge lämnar 

elcertifikatsystemet 2021 förväntas utbyggnadstakten där accelerera de närmaste åren. 

 

  

Utbyggnadstakt 2017 2018 2019 2020 2021

Låg, antal anställda 788 788 788 788 788

Låg, personalomsättning 79 79 79 79 79

Låg, rekryteringsbehov 115 79 79 79 79

Bas, antal anställda 788 816 844 872 900

Bas, personalomsättning 79 82 84 87 90

Bas, rekryteringsbehov 115 109 112 115 118

Hög, antal anställda 788 833 878 923 968

Hög, personalomsättning 79 83 88 92 97

Hög, rekryteringsbehov 115 128 133 137 142

Antal anställda och rekryteringsbehovbehov 2017-2021
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4. Undersökning av branschens kompetensbehov. 

4.1 Intervjuresultat 

I samband med inventering av antal anställda för att få underlag att beräkna rekryteringsbehov 

ställdes ett antal diskussionsfrågor till ansvariga för drift och underhåll. Av de 45 företag som 

kontaktades genomfördes en diskussion med 23 stycken rörande följande grundfrågor. 

- Vilken utbildningsnivå efterfrågar ni vid rekrytering? 

- Utöver utbildningsnivå, vilka kompetenser efterfrågar ni? 

- Vilka utbildningsformer önskar ni skulle finnas tillgängliga på marknaden? 

- Föredrar ni personal med lokal anknytning? 

Dessa frågor ledde, vid intervjutillfället, till en diskussion där något entydigt svar inte kunde uttydas. 

Diskussionerna visade på olika alternativ som skapade en attraktiv kombination av erfarenhet och 

utbildning som var unikt för respektive företag. Genomgående kunde ”rätt” person få 

kompletterande utbildningar genom företagens försorg. 

Det som entydigt kom fram rörande utbildning var 

- YH-utbildning var en attraktiv kompetens vid rekrytering. 

- Yrkesintroduktionskurser skulle kunna vara ett bra komplement för de personer som hade el, 

energi eller mekanisk bakgrund. 

- Helst riktad aktiv rekrytering av personer på orter där vindkraft byggs till utbildningar som är 

relevanta. Lokal förankring stort plus vid rekrytering. 

Kompetenser som var viktiga utöver adekvat utbildning 

- Motsvarande industrielektriker 

- Erfarenhet av mekanik 

- Kunskap om schemaläsning av el 

- Praktik, ger också möjlighet till urval vid rekrytering. 

- Kunna hantera besiktningsintyg 

- Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete i vindkraftpark 

- Elsäkerhet (ESA)* 

- Arbetsmiljölagstiftning,  

- Riskanalys (BAM Energibranschen). Framtagen av Prevent: Arbetsmiljö i samverkan Svenskt 

Näringsliv, LO & PTK** 

- Allmän branschkunskap (tredjepartsleverantörer) 

___________________________________________________________________________ 

*  ESA ges ut av Svensk Energi och är en anvisning som uppfyller myndighetens föreskrift och svensk standard SS-EN 50110-

1. ESA reglerar bl.a. organisation, terminologi, riskhantering och arbetsmetoder. Arbetsbevis, driftbevis och kopplingssedel 

är exempel på ESA-blanketter. ESA anger också vilken roll arbetsgivaren, innehavaren och elsäkerhetsledaren har. 

** BAM är ett informationsmaterial om arbetsmiljön i energibranschen. Målgruppen är chefer, skyddsombud och 

arbetstagare. Materialet kan med fördel användas vid introduktion av nya arbetstagare, vid utbildningar eller som en 

uppslagsbok i vardagen. Materialet innehåller både fakta om arbetsmiljö – lagar, regler, kollektivavtal, roller och arbetssätt 

– och exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken. Exemplen utgår från de arbetsförhållanden som råder inom 

energibranschen och de särskilda risker och förutsättningar som finns på olika arbetsplatser. 
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- Erfarenhet av kundkontakter och kundvård (tredjepartsleverantörer) 

- Datorvana 

- Analytisk förmåga 

- Relevanta certifikat 

- Allmän arbetslivserfarenhet 

Exempel på kompetenser som företagen utbildar nyanställd personal i om rätt kompetenser saknas. 

- GWO och BTT  

- Certifieringar för respektive turbintyp 

- Bladcertifieringar hos turbintillverkaren 

- Blade Care certifikat 

- IRATA* certifiering för reparbete 

- Sprat** certifiering för reparbete 

- Licensmålare 

- Polyester och Epoxyutbildning 

4.2 Slutsats 

Över tid har det för den enskilde teknikern funnit ett spektrum av vägar in i branschen och yrket. 

Yrkeshögskoleutbildningarna som getts på flera orter har varit viktiga. I andra fall har 

gymnasieutbildningar kunnat kompletteras genom internutbildningar i företagen, eller att personen 

ifråga har visat prov på yrkeskunskaper från andra mer eller mindre näraliggande branscher som 

sedan kompletterats.  Vi tror att det även fortsättningsvis kan handla om flera vägar som kan 

tillfredsställa kompetensbehoven som anges ovan. Det gäller YH-utbildning, som också genom sin 

bredd, kan bereda vidare karriärvägar inom aktuellt företag.  Det kan handla om Komvux, eller 

Yrkesvux som ju är den skolform som pekas ut av statsmakterna som instrument för omskolning. 

Arbetsmarknadsutbildning som ges på orter där mycket vindkraft ska byggas blir vad man kan kalla 

en regionalpolitisk insats. Det kan ske i samarbete mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och 

projektör. Eventuellt kompletterat med regionala företag som idag sköter drift och underhåll som 

tredjeparts- eller underleverantörer, och som i praktiken delvis agerar som bemanningsföretag. 

Den regionala nyttan genom lokalt förankrad arbetskraft kan tillfredställas även av yrkeshögskola 

och/eller yrkesvux. Bakom sin kommande ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten samlar Strömsunds 

kommun ett 20-tal norrländska inlandskommuner. Tanken är att ge utbildningen på distans där det 

ska byggas vindkraft, men också sprida delkurser till berörda orter. Även om Strömsund anges som 

utbildningscentrum, kan fler sådana finnas. 

 

__________________________________________________________________________________ 

* IRATA, the Industrial Rope Access Trade Association är en medlemsorganisation som har standarder för cerifieringar i 

reparbete 

** Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT) är en medlemsstyrd organisation som främjar säker användning 

av repåtkomst genom utbildning, standardutveckling och administrering av certifieringar. 
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Det finns krav att personal som arbetar med drift och underhåll i vindkraftparker ska ha GWO-

utbildningar som finns i ett antal olika moduler. När nyanställd personal ej har fått dessa kurser via 

YH-utbildning eller yrkesintroduktionskurser tillhandahåller arbetsgivaren dessa. Det finns flera 

utbildningsanordnare av dessa kurser i Sverige.  Bedömningen är att detta inte i nämnvärd grad är ett 

hinder för nya företags möjligheter att etablera sig på marknaden. (se bilaga 2) 

5. Utbildningsformer 

Följande avsnitt ger en översiktlig beskrivning av utbildningsformerna i det svenska skolsystemet 
med fokus på inriktningar som kan leda till en vindkraftteknikerutbildning. Texten är hämtad från 
bilagan Utbildningsformer för vindkrafttekniker, Uppsala Universitet. 

5.1 Gymnasieskola  

Idag finns 18 nationella gymnasieprogram, varav 12 är yrkesinriktade och sex är högskole-
förberedande. Samtliga program är treåriga, men på det högskole-förberedande Teknikprogrammet 
finns en möjlighet att läsa ett fjärde år. Utöver 18 nationella program finns sex riksrekryterande 
yrkesförberedande gymnasieutbildningar. Alla elever som läser ett yrkesprogram har möjlighet att 
uppnå grundläggande högskolebehörighet.  

Ett nationellt program, El- och energiprogrammet, bedöms i sin helhet ha en inriktning som är 
relevant för den som vill vidareutbilda sig mot vindkrafttekniker. Efter att ha läst El- och 
energiprogrammet är det möjligt att påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom 
yrkeshögskolan. Inriktningen och kursinnehållet i ytterligare ett nationellt program, det 
Industritekniska programmet, samt två riksrekryterande gymnasieprogram, Flygteknik-utbildningen 
och Spårteknikutbildningen, bedöms i viss mån vara relevanta för elever som senare väljer att utbilda 
sig till vindkrafttekniker.  

Kommunala och fristående skolor liksom riksrekryterande yrkesutbildningar kan ansöka om att 
bedriva speciella varianter av gymnasieprogram. Det är möjligt att ansöka om att specialinrikta ett 
helt program, såväl som en viss inriktning inom ett nationellt eller riksrekryterande program. En 
gymnasieskola, Jämtlands gymnasieskola, bedriver en inriktning mot energiutvinning där 
utbildningen möjliggör en yrkesutgång som vattenkrafttekniker. Denna utbildning drivs vid 
Bispgården Tekniska College i samverkan med vattenkraftsföretag.  

5.2 Kommunal vuxenutbildning  

Kommunal vuxenutbildning ges på både gymnasial och grundläggande nivå. Det är kommunerna som 
avgör vilka vuxenutbildningar de ska bedriva. I första hand ska de läsas i hemkommunen, men om en 
vuxenutbildning endast ges i en annan kommun har man rätt att läsa den där. Det är dock 
fortfarande hemkommunen som avgör om man är behörig eller inte.  

Yrkesinriktad vuxenutbildning  

Kommuner kan bedriva yrkesinriktad vuxenutbildning, som benämns yrkesvux, på gymnasial nivå. 
Syftet med yrkesvux är att ge fler vuxna möjlighet att gå en yrkesutbildning. Utbildningen bedrivs 
regionalt inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Den kan också upphandlas. För att kunna 
ansöka om statsbidrag för yrkesvux krävs samverkan mellan minst tre kommuner.   
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Preparandkurser för utbildning inom yrkeshögskolan kan ges inom yrkesvux. Genom en sådan 
förutbildning kan nödvändig behörighet för utbildning mot exempelvis eltekniker eller vind-
krafttekniker uppnås av studenter som inte studerat El- och energiprogrammet på gymnasiet. 
Strömsund kommun planerar en utbildning inom yrkesvux med inriktning mot vindkrafttekniker med 
start tidigast hösten 2017. Utbildningen fungerar som en spetsinriktning eller fördjupning för redan 
yrkesverksamma som vill komplettera sin kompetens för att kunna arbeta som vindkrafttekniker. 

Behörighetskraven till utbildningen är tidigare utbildning från gymnasium eller yrkesvux 
(vuxenutbildning) med inriktning mot el, såsom Installations- eller Industrielektriker, 
Mekanikerutbildning med hydraulikutbildning (fordon eller industri), eller motsvarande utbildning 
och arbetslivserfarenheter. Det krävs även giltigt läkarintyg för höghöjdsarbete samt Körkort B. 
Utbildningen är totalt tio veckor lång, varav sex veckor består av teoretiska kurser inom säkerhet, 
certifiering och lagar, och fyra veckor består av arbetsplats-förlagt lärande (APL) på ett företag.  

5.3 Yrkeshögskoleutbildning, YH  

Inom yrkeshögskolan (YH) ges yrkesinriktade vuxenutbildningar med en tydlig eftergymnasial prägel 
som normalt pågår mellan ett och tre år (200-600 poäng). YH-utbildningar drivs av offentliga 
utbildningsanordnare, verksamheter inom industrin eller organisationer i samarbete med företag 
eller andra arbetsgivare. Myndigheten för yrkeshögskolan avgör vilka utbildningar som får ingå i 
yrkeshögskolan och då den är behovsanpassad varierar utbildningarna över tid. När 
kompetensbehovet ändras, så ändras även utbudet av utbildningar.  

Yrkeshögskoleutbildningar kan leda till en yrkeshögskoleexamen efter minst ett års heltidsstudier och 
en kvalificerad yrkeshögskoleexamen efter minst två års heltidsstudier. För en kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen behöver minst 25 % av utbildningstiden bestå av praktik.  

Under våren 2017 bedrivs två YH-utbildningar mot vindkrafttekniker, en i Söderhamn (klass med start 
hösten 2015) och en i Varberg (klasser med start hösten 2015 och hösten 2016). Ett flertal anordnare 
bedriver YH-utbildningar mot service-, underhåll- och drifttekniker samt elkrafttekniker vilka bedöms 
vara relevanta för de som eventuellt kommer att arbeta som vindkrafttekniker.  

5.4 Arbetsmarknadsutbildning  

En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning inom yrkesområden där det råder brist 
på kompetent personal. Vanligtvis rapporterar lokala arbetsförmedlingar om utbildningsbehov på en 
specifik ort till Arbetsförmedlingens huvudkontor, som därefter bedömer om en utbildning ska starta 
och i så fall var i landet denna ska förläggas. Arbetsmarknadsutbildningar upphandlas hos olika 
utbildningsföretag och ska rymmas inom de arbetsmarknadspolitiska program som 
Arbetsförmedlingen ansvarar för. 

Arbetsmarknadsutbildningar inom installation, drift och underhåll bedöms vara mest relevanta för de 
som eventuellt kommer att arbeta som vindkrafttekniker. Hit hör exempelvis en 40 veckor lång 
elteknikutbildning med inriktning service- och underhållstekniker där målet är att arbeta med 
felsökning, underhåll och reparationer av elektriska anläggningar, hydraulisk, mekanisk och 
pneumatisk utrustning.  

Ett annat exempel på relevant arbetsmarknadsutbildning för den som vill arbeta som 
vindkrafttekniker är en Elteknikutbildning med inriktning industrielektriker. Industrielektriker 
arbetar med felsökning, drift och underhåll av industriprocesser med både hög och låg 
spänning. Industrielektrikern behöver ha kunskap om programmerbara styrsystem, men 



14 
 

även kunna arbeta hantverksmässigt. Utbildningen är 60 veckor lång och ett behörighetskrav 
är att ha genomgått delar av El- och energiprogrammet eller ha motsvarande kunskaper. 

I samband med planeringen av vindkraftsparken Markbygden gjordes 
arbetsmarknadsinsatser i Piteå. Lernia fick i uppdrag att driva sex stycken utbildningar om 20 
veckor vardera inom montering av vindkraftverk. Efter den första kursen drog sig dock det 
medverkande företaget ur. Andra samarbetslänkar slöts och utbildningen gjordes om till en 
mer allmän utbildning inom montering av master. Därefter genomfördes de resterande 
kurserna med god anställningsstatistik. I Strömsund kommun genomfördes också liknande 
utbildningar för montörer. 

6. Diskussion om utbildningsvägar  

Texten är hämtad ur bilagan Utbildningsformer för vindkrafttekniker, Uppsala Universitet. 

6.1 Yrkeshögskoleutbildningar 

Krav på tydligare eftergymnasial utbildning  

De första vindkraftteknikerutbildningarna hade grundläggande gymnasiekompetens som 
behörighetskrav. Några av utbildningarna hade också krav på någon teoretisk och/eller teknisk kurs. 
En jämförelse visar hur behörighetskraven under senare år blivit fler och mer specifika med 
yrkesämnen som t.ex. ellära och mekatronik.  

Förändringen av behörighetskraven sammanfaller med att Yrkeshögskolemyndigheten har skärpt 
kraven på att utbildningarna ska visa på en tydlig eftergymnasial påbyggnad. Flera av utbildningarna 
har fått avslag på sina ansökningar för att de inte har visat på tillräcklig eftergymnasial påbyggnad 
och de bedömdes att inte ha tillräckligt höga krav på förkunskaper. Detta gäller bland annat 
Lapplands lärcentra och Strömsunds kommun.  

Högre förkunskapskrav gör det svårare att bli vindkrafttekniker  

De mer specialiserade kraven innebär att det blivit svårare för studenter att bli behöriga till 
utbildningarna vilket minskar söktrycket och försvårar lokal anknytning. I närområde till planerade 
vindkraftsparker finns ofta personer som vill utbilda sig till vindkrafttekniker för att få stadigvarande 
jobb. Men det är inte säkert att de har en teknisk gymnasiekompetens. Utökade förkunskapskrav gör 
att en planerad yrkesbana mot vindkrafttekniker kan innebära längre studietid än tidigare. 

En del utbildningsanordnare erbjuder preparandkurser för att läsa in den specifika behörighet som 
krävs till vissa YH-utbildningar. Detta underlättar för den som vill söka sig till yrket men som saknar 
de nödvändiga förkunskaperna. För närvarande erbjuds en sådan kurs i Piteå och en i Visby. Att 
erbjuda förutbildning som ger behörighet till YH-utbildning välkomnas av Myndigheten för 
yrkeshögskolan som då kan ge finansiellt stöd. 

En annan möjlighet skulle kunna vara att de olika utbildningsanordnarna samarbetar för att erbjuda 
gemensamma preparandkurser. 

De specifika behörighetskraven motsvarar som längst åtta veckors heltidsstudier. De flesta 
utbildningarna har dock lägre behörighet och kan läsas in snabbare.  
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Söktrycket på utbildningarna har minskat  

Antalet sökanden i Strömsund har minskat något från 2011 till 2014 med flest antal ansökningar 
2012. Strömsund har valt att ha grundläggande behörighet som förkunskap under dessa år. Varberg 
har sett en betydande minskning från 2015 till 2016, från 100 till 50 sökanden. Samma trend delar 
Söderhamn som från 2012 har haft högre förkunskapskrav där antalet sökanden sjönk från mellan 50 
till 60 ner till 35 år 2016. Vi kan konstatera att det finns en nedgång i antalet sökanden de senaste 
åren.  

Högre förkunskapskrav ger halvfulla klasser/kan ge svag ekonomi  

I Piteå syns en tydlig skillnad i ansökningstal när de högre förkunskapskraven infördes med en 
nedgång från över 100 till 35 sökande från år 2014 till 2015. Samma trend kan ses i Visby, framförallt 
när man ser på hur många som är behöriga och jämför år 2012 och 2015. Överhuvudtaget har antalet 
behöriga och de som påbörjat utbildningarna under åren 2015 och 2016 varit betydligt färre vilket 
har medfört svårigheter att fylla utbildningsplatserna. Vindkraftteknikerutbildning är dyr att utföra 
med många specialmoment till exempel höghöjdutbildning. Med fulla klasser kan man i bästa fall få 
full finansiering men med halvfulla klasser blir utbildningen en förlustaffär. Det ledde till att CFL i 
Söderhamn ställde in vindkraftsutbildningen med start höstterminen 2016.* 

Svårighet med få startomgångar och risker med/för avslag 

Utbildningsanordnare inom YH blir beviljade två utbildningsomgångar i taget. De måste alltså ansöka 
om nya utbildningsplatser vartannat år och då visa på ett behov inom branschen samt en regional 
koppling.  

De flesta utbildare av vindkrafttekniker har vid något tillfälle fått avslag på ansökan om att driva 
utbildning trots att de hållit utbildning tidigare, att de haft många sökanden till utbildningarna och att 
klasserna har varit fulltaliga. Detta visar vilken osäkerhet det innebär att bedriva YH-utbildning. Det 
tar också tid och resurser att bygga upp kompetens inom ett ämnesområde. Med denna osäkerhet är 
det svårt att långsiktigt bygga upp utbildningar och behålla kompetens på plats. När 
utbildningsomgångar får avslag så krävs nerskärningar och nyckelkompetens försvinner.  

Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår nu att det ska bli möjligt att bli beviljad tre (och eventuellt 
upp till fem) utbildningsomgångar i taget. Detta skulle naturligtvis underlätta för anordnaren att 
behålla kompetens inom organisationen samt att bygga upp en långvarig verksamhet inom området.  

6.2 Yrkesinriktad vuxenutbildning, Yrkesvux  

Kompletterande utbildningar inom Yrkesvux  

Förutom de befintliga vindkraftteknikerutbildningarna inom YH finns fler utbildningsvägar som kan 
vidareutvecklas för att ge behörighet till yrket. Till dessa hör utbildningen till industrielektriker och 
andra närliggande YH-utbildningar, till exempel utbildningen till drifttekniker som anordnas av 
Region Gotland. Sådana utbildningar och erfarenheter kan kompletteras med relevanta kurser, som 
till exempel höghöjdsarbete, för att studenten ska få behörighet att arbeta som vindkrafttekniker.  

Påbyggnad och specialisering kan ges inom ramen för Yrkesvux. Den utbildning som planeras i 
Strömsund inom Yrkesvux är ett exempel på hur lokala initiativ kan göras inför kommande 
etableringar.  
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6.3 Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildningar ger lokal kompetens på platser med vindkraftutbyggnad  

På platser där vindkraftsutbyggnad planeras kan lokal utbildning anordnas som arbetsmarknads-
utbildningar. Då vindkraftetableringar är kända flera år i förväg kan ett samarbete mellan 
kommunen, Arbetsförmedlingen och aktuella företag etableras så att behovet av vindkraft-tekniker 
kan täckas lokalt. 

Detta ger lokal förankring och acceptans för projektet. En lokal arbetsmarknadsutbildning kan också 
hjälpa till att behålla vindkrafttekniker i glesbygd. Det ger en större chans att teknikerna stannar 
längre i jobbet då de redan är etablerade på platsen.  

6.4 Gymnasieutbildning  

Vindkraftteknikerinriktning inom El- och energiprogrammet  

Gymnasielinjen mot vattenkrafttekniker inom El- och energiprogrammet visar på ytterligare en möjlig 
utbildningsväg. En liknande gymnasieutbildning med inriktning mot vindkrafttekniker skulle kunna 
skapas.  

7 Sammanfattning och slutsatser  

Stor brist på utbildad personal för drift och underhåll de närmaste åren. 
 
Enligt våra beräkningar så kommer antalet personer som jobbar med drift och underhåll i torn, turbin 

och vingar att behöva öka till 900 personer under perioden 2017-2021. Med branschorganisationens 

scenarier som grund uppskattas rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker vara cirka 125 personer 

årligen de närmaste fem åren. 

Den parlamentariskt sammansatta Energikommissionen har utmynnat i regeringsförslag som syftar 

till långsiktiga spelregler, något som branschen efterfrågat. Detta tillsammans med den kunskap vi 

har om projekt i framförallt Norrland gör att vi bedömer att utbyggnadstakten kommer att motsvara 

scenario hög enligt Svensk Vindenergi. 

Nivå hög kommer därför att innebära att antalet vindkrafttekniker som behöver rekryteras för åren 

2017-2021 är minst 623 personer. Då är också antagandet att arbetet under perioden kommer att 

effektiviseras med fem procent. 

Antalet utbildningsanordnare för vindkrafttekniker har minskat från ett tiotal till idag endast två. 
Detta har medfört att antalet utbildningsplatser minskat från närmare 200 till 20. Att det blivit färre 
utbildningsanordnare beror främst på att Yrkeshögskolemyndigheten har skärpt kraven på 
eftergymnasial påbyggnad på vindkraftteknikerutbildningen och att många utbildningsanordnare fått 
avslag på att starta nya utbildningsomgångar. Antalet behöriga studenter har därför minskat och 
därmed har det blivit svårt ekonomiskt att genomföra utbildningarna.  
För utbildning till vindkrafttekniker finns ett antal olika skolformer. Här nedan presenteras vilka 
åtgärder som behövs för att möta arbetsmarknadsbehovet av vindkrafttekniker under respektive 
skolform.  
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Yrkeshögskoleutbildning  

 Att Yrkeshögskolemyndigheten prioriterar ansökningar för vindkraftteknikerutbildning så att 
utbildningsplatserna kommer upp till minst 100 platser per år.  

 Att studenter får möjlighet att läsa in de förkunskaper som krävs i preparandkurser innan 
skolstart.  

 Att utbildningsanordnarna får möjlighet att få statsbidrag för längre tid än två startomgångar 
för att kunna bygga upp en stabil kompetens och utrustning.  

 Att utbildningsanordnarna får full kostnadstäckning genom statsbidrag.  
 
Yrkesvux  

 Kompletterande utbildning till vindkrafttekniker anordnas för industritekniker och andra 
lämpliga tekniker inom Yrkesvux.  

 
Arbetsmarknadsutbildningar  

 Att arbetsmarknadsutbildningar anordnas på platser där vindkraftutbyggnad planeras, för att 
ge lokala jobb.  

 Att om så sker kan det göras i samarbete med regionala drifts- och underhållsbolag som även 
fungerar som bemanningsföretag. 

 
Gymnasieutbildning  

 Inriktning till vindkrafttekniker startas inom El- och energiprogrammet.  
 
Validering av nyanlända 
 
På många orter där vindkraft har byggts eller kommer att byggas har många nyanlända sin första 
boendeplacering. Bland de nyanlända finns sannolikt elektriker, mekaniker, ingenjörer och andra 
yrkeskategorier som efter en validering skulle kunna erbjudas en yrkesintroduktionskurs alternativt 
en YH-utbildning till vindkraft- eller bladtekniker.  
 
MYH har tagit fram en standard för branschvalidering av yrkeskompetens. Enligt MYH i olika 
nationella och internationella studier har frågan om branschgemensamma kompetenstaxonomier 
lyfts upp som en möjlighet att skapa en rationell infrastruktur för validering, utbildning, omställning 
och matchning. Bristen på branschgemensamma kompetensbegrepp som följer en logisk 
klassificerings- och progressionsstruktur, innebär att det är svårt att ta vara på de synergieffekter 
som de överförbara kompetenserna skulle kunna ge. Detta gäller i hög grad även de generella 
arbetslivskompetenser som har ett högt värde vid anställning och som skulle möjliggöra mer 
rationella validerings - och matchningsprocesser. 
 
För ett arbete med drift och underhåll i vindkraftparker finns ett antal olika yrkesbakgrunder som 
skulle kunna vara relevanta och som behöver identifieras. Ett system för att skapa 
utbildnings/praktikplatser som är personanpassade bör tas fram kopplat till vindkraftbranschen. 
 
Initiativ bör tas där branschföreträdare, Arbetsförmedling, berörda orter och aktuella 
branschorganisationer (Svensk Energi, Elinstallatörerna med flera) försöker hitta samarbetsformer 
för att i tre steg möjliggöra adekvat utbildning och yrkesintroduktion för nyanlända.  Steg ett innebär 
att hitta personer med rätt bakgrund, steg två innebär att validera dessa mot den yrkeskompetensen 
och steg tre att ge branschspecifik mutbildning. 
 
I vindkraftbranschen används oftast engelska på arbetsplatserna beroende på den mångkulturella 
blandningen av personal från olika länder vilket kan innebära att en som behärskar engelska språket 
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kan ha en kortare väg till arbete. Detta under förutsättning att validering och utbildning sker på 
engelska. 
 
Attrahera fler kvinnor till branschen breddar urvalet och är efterfrågat av företagen. 
 
Tidvis har Strömsunds kommun haft hög andel sökande till sin vindkraftsutbildning och vid ett intag 
innebar det att fjärdedel var kvinnor. Genom marknadsföring och aktiv rekrytering bör det vara 
möjligt att bidra till en jämnare könsfördelning i branschen. Det är något som också framförs av våra 
intervjupersoner bland företagen – man föredrar blandade arbetsplatser. 
 
Rekrytering och planeringsverktyg. 
 
Oavsett utbildningsform  kan Vindkraftcentrum.se – Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och 
underhåll prognosticera arbetskraftsbehovet under driftstiden av en vindkraftspark som ska byggas. 
Sådana prognoser kan levereras till berörda aktörer i samband med investeringsbeslut.  Se bilaga 3 
med exempel på prognos som underlag för planering. (Kölvallens vindkraftpark) 
 
Inom ramen för Planeringsverktyget  kan Vindkraftcentrum.se även bidra med att tillsammans med 
andra aktörer som projektör, berörda kommuner, driftsföretag och arbetsförmedling aktivt rekrytera 
lämpliga lokala personer till de utbildningar som finns eller startas. Detta för att optimera den 
regionala nyttan där vindkraft byggs. 


