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Koncernen grundades 2014 av två entreprenörer från Västerbotten med bakgrund inom el- och 
gruvbranschen. Syftet var att skapa en snabb och flexibel lokalt förankrad firma för vindkraftservice.

S weden

Bakgrund

• Maj 2014: 2 service tekniker anställda

• Januari 2015: Kontor öppnas i Piteå och VD anställs

• Juli 2016: 20 tekniker anställda på flertal servicestationer i norra Sverige

• augusti 2016: Gallring Norr Ab startas

• September 2017: Ny VD och delägare kliver in hos WPS.

• Januari 2018: IBS Sweden Ab startas.

• April 2018: 25 tekniker anställda. Ny firma startas: WPS Telecom

• Maj 2018: BRS – Blade Repair Service startas

• januari 2019: Ny koncernstruktur med WPS core som huvudägare
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WPS Group:

WPS 
moderbolag



Blade Repair Service
Inspektion och reparation av rotorblad på vindkraftverk



Blade Repair Service
Rotorbladsinspektion med AI-styrd drönare



Installation och service av
Telecom-master och andra 
arbeten på hög höjd.



24/7 serviceberedskap 

Oberoende servicepartner för vindkraftoperatörer och tillverkare. WPS arbetar som underentreprenör åt den 
aktör som innehar servicekontraktet för en viss vindkraftspark.  

Snabba och flexibla: Lokalt anställda tekniker som bor nära de stora 
vindkraftsparkerna i norra Sverige
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Service, reparationer och driftsättning av samtliga typer av vindkraftverk 
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WPS gör:

Vi utför arbeten inom hela Skandinavien med tonvikt pa ̊ den nordliga delen. 
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Utmaningen: 

 Konkurrens från utländska UE

 Prisjakt; ”race to the bottom”

 Avsaknad av kompetens

 Bryta kundens vanemönster för UE
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Nyckelord till framgång

 Flexibel. Tvära kast - förbered organisationen för det!

 Lyhörd: Vad behöver kunden? Hur kan vi som företag förbättras?  
Utbildningar? Verktyg? Vad är på gång?

 Närvarande – Finnas med på alla nivåer. 
Både hos tekniker och chefer.

 Ta väl hand om teknikerna/personalen!
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Tänk på:

 Ta reda på kundens krav i förväg:
PPE, utbildning, bilar, kläder, site regler

 Konservativ bransch – Successivt skapa förtroende 
Vi måste förtjäna våra kunders förtroende.
Viktigt att gå balansen mellan kund och turbintillverkare

 Våga sticka ut hakan: Berätta om vad man kan! 
Ständigt påminna att företagets kompetens och 
resurser…

 Bygg långsiktiga relationer
Håll kontakten löpande kring vad som sker. 
Var där i med och motgångar!

 Skapa ett stort kontaktnät, och underhåll det!
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Tänk på:

”Inga stekta sparvar som flyger rakt in i mun” 

- Mycket hårt och långsiktigt arbete

- 2 steg fram och ett steg bak
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Kunder i ett urval
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Kontakta oss, vi 

tycker om vänner!

072-5061144 

jonas.lundmark@wpssweden.com

wwpssweden.se/


