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• Vilka kompetenser behövs?

• Vilka utbildningar finns?

• Nuläge - kompetensförsörjning

Utbildning och kompetens 

för vindkraft



Sprider kunskap om vindkraftens speciella 

förutsättningar

• Oberoende och trovärdig

• Verkar för att beslut ska baseras på kunskaper 

• Forskningsrön och utbildning ska vara 

lättillgängliga

Noden för utbildning och 

kompetens



Vad gör vi?

• Rapporter om forskning, artiklar och uppsatser 

• Inventerar utbildningar, analyserar utbildningsläget

• Genomför forskningsstudier

• Utvecklar och ger utbildningar

• Utbildningsdagar

• Seminarier

• Workshop

• Onlinekursen Vindkraftskurs.se

• Universitetskurser och program 

Noden för utbildning och 

kompetens



Studie: Samexistens örnar och 

vindkraft på Gotland 



En öppen webbutbildning för 

handläggare på kommuner 

och länsstyrelser samt alla andra som vill 

veta mer om vindkraft

Vindkraftskurs.se



Vad händer inom 

vindkraftsforskning?



Vilken kompetens behövs?



Vilken kompetens behövs?

Rapport av Garrad Hassan 

• 18 000 personer varav 10 000  i drift och 

underhåll saknas 2030

• Mer utbildning för att klara den ökade 

komplexiteten

• Brist på rätt erfarenhet



Vilken kompetens behövs?

European Wind Energy Technology Platform

• 78% arbetsgivare sa att det var svårt eller 

mycket svårt att hitta rätt utbildad personal

• Vindkrafttekniker

• Ingenjörer

• Projektledare



Vilken kompetens behövs?

Utbildning i Europa

• Vindkrafttekniker – olika nivåer och längd

• Praktikplatser – en utmaning

• Specifik för olika vindkraftstillverkare

• Universitetsutbildade 

• Ingenjörer

• Projektledare



Vilken kompetens behövs?



Vilken kompetens behövs?

Källa: 

Siemens



Vilken kompetens behövs?

• 10 000 ingenjörer i Europa till 2020

• Specialiserade/Integrerade utbildningar

• Breda utbildningar med nya kombinationer av 

kompetenser

Källa: S Jacobsson, K Karltorp - Formation of competences to realize the 

potential of offshore wind power in the EU



Vindindustrins behov av kompetens

(26 intervjuer) 

Respondenterna kommer från:

Sverige Danmark

Nederländerna Tyskland

Grekland Belgien

Cypern Storbritannien

Spanien Kanada

Estland

• Universitet och högskolor (8)

• Konsultbolag (7)

• Myndigheter (2)

• Projektledare, projektörer, vd, chefer (9)



Vindindustrins behov av kompetens

Question 1: What important skills and knowledge 

are you looking for when hiring?

Viktiga färdigheter och kunskapsområden

Ekonomi/kostnader/finansering ~ 19 %

Projektledning ~ 13 %

Elnätsanslutning/elmarknad ~ 12 %



Vilken kompetens behövs?

• Finansierings-, marknads- och tillverknings-

kunskaper för vindkraft är mycket viktiga för 

branschens fortsatta framväxt (Backwell, 2018).

• Kunskap och erfarenhet om planeringsprocesser, 

inklusive tillstånd och finansiella frågor, samt

befrämjande av allmän acceptans är särskilt

önskvärda och nödvändiga inom området (Matilda 

Afzelius, 2019)



Utbildning inom vindkraft



Utbildningsprogram vindkraft i Sverige

• Master och magister i vindkraftprojektering

 Uppsala Universitet Campus Gotland

• Huvudämne vindkraftsprojektering i 

kandidatexamen
Uppsala Universitet Campus Gotland



Feasibility 
Study of a Wind 
Power Project

(10 credits)

Förslag till masterprogram år 1

Master Programme in Wind Power Project Management (60/120 credits) 1st Year

Fall Term

Wind Power 
Development 

and 
Management      
(15 credits)

Spring Term

Wind Power 
Grid Integration                

(5 credits)

Wind Resource 
Assessment
(5 credits)

Planning for 
Wind Energy  

(5 credits)

Wind Turbine 
Technology
(5 credits)

Scientific 
Methods

(5 credits)

Course for 1 Year MasterCourses for 2 Year Master

Trends in the 
Wind Industry    

(5 credits)
Thesis 

(15 credits)



Förslag till masterprogram år 1

Master Programme in Wind Power Project Management (120 credits) 2nd Year

Fall Term

Specialisation 
in 

Wind 
Resource 

Assessment
(15 credits)

Construction, 
Operation and 

Maintenance of 
Wind Farms 
(10 credits)

Specialisation 
in 

Wind Power
Project 

Management 
(15 credits)

Specialisation in one of the 
following courses

Wind Project 
Management and 

Financing (5 credits)

Specialisation 
in 

Planning 
for 

Wind Energy 
(15 credits)

Specialisation
in 

Wind 
Energy 

Technology
(15 credits)

Specialisation
in 

Decision 
Analysis for 
Wind Power 

Project 
Management
(15 credits)

Spring Term

Thesis
(30 credits)



Högskoleutbildning i vindkraft

Kursnamn Kursnivå

Vindkraft – grundkurs (7,5 hp) Baskurs på grundnivå

Energi och miljö (7,5 hp) Baskurs på grundnivå

Vindkraft – planering (7,5 hp) Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – teknik (7,5 hp) Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – elsystem och nätsanslutning 

(7,5 hp)

Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – vindresurser (7,5 hp) Fortsättningskurs på 

grundnivå

Beslutsanalys i energiplanering med 

fokus på vindkraft (7,5 hp)

Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – installation, drift och 

underhåll (7,5 hp)

Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – energiberäkningar (7,5 hp) Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – projektplanering och 

ekonomi (7,5 hp)

Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – projektering (7,5 hp) Fortsättningskurs på 

grundnivå

Vindkraft – kandidatuppsats i 

vindkraftsprojektering (15 hp)

Fortsättningskurs på

grundnivå



Fristående vindkraftskurser

 Högskolan i Halmstad

 Mälardalens Högskola

 Umeå universitet

 Uppsala Universitet

 Uppsala Universitet Campus Gotland



Utbildning inom vindkraft i Sverige

Vindkrafttekniker

inom YH 
Teknisk universitets-

och

högskoleutbildning

Master/Magisterprogram

i vindkraftprojektering

Kandidatspår

YH förnybar 

energi



Högskoleutbildning – många 

vindkraftsstudenter

Källa: UHR, 2019
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Färre utbildningsplatser till 

vindkrafttekniker
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Vindkraftteknikerutbildning -

minskning av ansökningar
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Totala antalet studieplatser, sökande och utexaminerade på utbildningar till 

vindkraftstekniker i Sverige (Universitets- och högskolerådet, UHR, 2019).



Vindkraftteknikerutbildning -

minskning av utexaminerade

Antalet utbildningsplatser och utexaminerade

vindkraftstekniker

Examensår 2015 2016 2017 2018 2019

Antal utbildningsplatser 150 130 45 25 55

Studenter med examens- eller 
utbildningsbevis 107 65 20 11 15*



Kompetensförsörjning av 

vindkrafttekniker

Källa: Andersson, C., 2019. Behov av vindkrafttekniker för 

perioden 2019 - 2023

Behov av vindkrafttekniker åren 2019 – 2023

• Minst 962 eller ca 190 per år



Kompetensförsörjning av 

vindkrafttekniker

Hur många utbildningar behövs och hur kan de organiseras?

• Under 2018 och 2019 utexaminerades 11 respektive 15 
vindkrafttekniker

• Det finns nu 55 utbildningsplatser men det har varit svårt att 
fylla dem

• Det finns flera mindre kommuner med vindkraftsutbyggnad i 
närheten som gärna vill ha 5 utbildningsplatser men inte har 
möjlighet att starta en egen utbildning

• Certifiering av vindkraftteknikerutbildning

• För att fylla behovet av ca 200 per år behövs fler 
utbildningsanordnare samt möjligheter till ”satelitutbildningar”



Kompetensförsörjning av 

vindkrafttekniker

• Marknadsföra yrket 

vindkrafttekniker och 

utbildningar/utbildningsvägar

• Fler sökande till 

utbildningarna inom vindkraft 

och främst YH utbildningarna 

för vindkrafttekniker

• Öka attraktiviteten för yrket 

samt synliggöra branschens 

behov (arbetskraftsbehovet). 



Nuläge – kompetensförsörjning

• Högskoleutbildning – Utbildade mycket attraktiva

• Vissa kompetenser svåra att hitta

• Vindkrafttekniker

• Behov av ca 200 per år

• 55 utbildningsplatser

• Behöver fler intresserade

Noden för utbildning och 

kompetens



Utbildning och kompetens behövs för en hållbar 

utbyggnad av vindkraft!



Noden för utbildning och 

kompetens


