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Uppdraget

• Att kartlägga den vindkraftsutbyggnad som sker med fokus på 
näringslivs- och lokal nytta

• Att använda denna kunskap för att ta fram metoder för att underlätta 
för svenskt nationellt, regionalt och lokalt näringslivs möjligheter till 
att få utökade uppdrag inom utvecklingen av förnybar energi.

• Att också visa på vilka möjligheter klimat och energiomställningen ger 
i ett vidare perspektiv för näringsliv, medborgare kommuner och 
myndigheter

• Att ta fram faktabaserade underlag för politiker och allmänhet som 
har att ta ställning till planerade vindkraftsprojekt.



Bakgrund

• Vi har kartlagt över 20 vindparksbyggen

• Ca 3 000 leverantörer inlagda i databas kopplad till respektive vindkraftpark, 
typ av arbete och huvudentreprenad. Kompletta företagsuppgifter.

• Ständig dialog med projektörer, turbintillverkare och deras underleverantörer 
har skapat kunskap om affärsmodeller och produktionsprocesser.

• Kunskap om vilka olika arbeten som utförs i olika skeden under ett 
vindkraftsprojekt.

• Identifierat vilka jobb som skulle kunna utföras av lokala företag

• Enbart sista halvåret insatser i över 30 kommuner 

• Har gjort ca 75 prognoser med arbetskraftbedömning för ökad lokal nytta som 
används av kommuner, myndigheter, näringsliv och branschföretag



Prognos
Exempel branschföretag 
som har samarbetat 
med oss för lokal nytta



Hitta lokala leverantörer för vindprojekt, digital 
affärsplattform vindkraft.umigo.se



Direkta årsanställningar driftsatta nya verk 2021-2024

• 472 nya vindkraftverk i drift 2021
• Dessa gav ca 4 500 årsanställningar varav ca 2 000 regionala under 

byggperioden
• Driftsperiod 30 år ger ca 170 årsanställningar per år och totalt 5 100 

årsanställningar, det mesta lokalt

• Fram till 2024 ytterligare 942 nya vindkraftverk i drift fram till 2024 
enligt Svensk Vindenergis prognos
• Då ger det ytterligare ca 9 200 årsanställningar varav ca 4 000 regionala under 

byggperioden
• Driftsperiod 30 år ger ca 350 årsanställningar per år och totalt 10 500 

årsanställningar, det mesta lokalt

Vindkraftcentrums 
undersökningar och prognoser 
granskade av Professor Hans 
Westlund, KTH, på uppdrag av 
Vindval/Naturvårdsverket



Yrkeshögskolemyndigheten

• Grund för beslut om finansiering

• Det ekonomiska utrymme som myndigheten beräknar att ha utrymme för att 
bevilja statsbidrag och särskilda medel för YH-programmen

• Dimensionering av redan beviljade platser och pågående utbildningar samt

• Efterfrågan på kompetens. 



Prognoser och årlig uppvaktning har skapat förutsättningar för 
finansiering från MYH



Utbildningsplatser och behov

Behov 2025-2045
Massiv utbyggnad
X antal tekniker



Var kommer det att behövas kompetens och hur många?
Bortom 2025 kan en massiv utbyggnad av havsbaserad 
vindkraft komma att påbörjas. Ett sextiotal projekt är under 
projektering och ett flertal tillståndsansökningar kommer att 
lämnas de kommande åren.

Källa: Svensk Vindenergi

Källa: Westander/Svensk Vindenergi

Onshore



Framtiden, kan det bli mycket mer utbyggnad?

1200 TWh

Nordstream 1 och 2. Kan vi bidra med mer el och vätgas till Europa?
Ett 60-tal havsbaserade vindkraftparker under projektering. Många 
veton stoppar onshore-projekt för närvarande

Artikelutdrag kopierad från Montel, 8 mars 2022



Konkurrens om arbetskraften



Exempel branscher och arbetsuppgifter 
Drift och Underhåll



Europeisk
marknad
Komponenter 
och O&M

Nästan alla 
kompetenser finns hos 
”våra” företag



Vindkraftbranschen skapar långsiktiga jobb i glesbygd
Allmänheten och politiker vet inte att även internationella 
företag har fasta arbetsställen med svensk personal

Vet kommuner, skolor, regioner, företag och 
allmänhet detta

Kan branschen bli mer synliga

Var är kvinnorna

Studiebesök

Skolbesök

Nyttja lokala företag i större utsträckning

Tre exempel

Siemens

Vestas
Statkraft



Egen vindkraftsproduktion kan bli en konkurrensfördel 
om nya industrier och arbetstillfällen

• Vindkraft ger tillgång till billig förnybar el

• Vid stor vindkraftsutbyggnad förstärks såväl region som stamnät- en förutsättning för elintensiva etableringar

• Ny marknad för reglerkraft genom vätgas och batterier

• Fortsatt industrialisering i Sverige sker där stabil billig förnybar el finns tillgänglig



KLIMATHOTET – ÄR OCKSÅ EN MÖJLIGHET 
FÖR SVERIGE, LOKALT, REGIONALT OCH 

NATIONELLT


