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Ett stort tack riktas för god samverkan till YH-skolorna Campus Varberg och Hjalmar Strömerskolan, 
Sandvikens kommun och branschen. 



3 

 

 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
 
 

1. Introduktion ...................................................................................................................... 4 
 

2. Bakgrund .......................................................................................................................... 5 
 

3. Sammanfattning och rekommendationer ................................................................... 6 

 

3.1. Enkäter ........................................................................................................................... 7 

 

3.1.1 Våra rekommendationer ............................................................................................ 8 

i. Samverkan och samarbete mellan YH-skolorna och branschen ................... 8 

ii. Marknadsföring och kommunikation .............................................................. 8 

iii. Kanaler för marknadsföring och kommunikation .......................................... 9 

iv. Framtidsutveckling i Sverige AB .................................................................... 13 

v. Distansutbildning vindkrafttekniker ............................................................. 15 
 

3.2. Endagskonferensen .................................................................................................. 16 
 

3.2.1 Workshop ................................................................................................................... 17 

 

3.2.2 Våra rekommendationer ........................................................................................ 19 

vi. Film ................................................................................................................... 19 

vii. Storytelling ....................................................................................................... 19 

viii. Digital informationsbroschyr ......................................................................... 20 

ix. Kommunikation och förankring vid vindkraftsprojekt över hela landet, 
främst på regional och lokal nivå.......................................................................... 21 

x. Förankring regionalt och lokalt ...................................................................... 22 

xi. Viktigt att marknadsföra hela vindkraftparken ............................................ 23 

xii. Headhunting kandidater utbildning och industrin ....................................... 24 

xiii. Rekryteringsbehovsutbildning ....................................................................... 25 

xiv. Employeer branding ........................................................................................ 26 

xv. Ytterligare samverkan och samarbete mellan utbildning och industrin .... 26 

xvi. Rekrytering från grund- och gymnasieskola till utbildningar ..................... 27 

xvii.Ny målgrupp .................................................................................................... 27 
 

3.2.3. Goda exempel .......................................................................................................... 28 

 

4. Slutsatser ...................................................................................................................... 30 

 

Appendix A ......................................................................................................................... 31 

Appendix B ......................................................................................................................... 35 



4 

 

 
 

1. Introduktion  

 

 

 

 

 
Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både kännedomen och attraktionen för yrket 

vindkrafttekniker och möjliga utbildningsvägar har det genomförts ett projekt som arbetat med 

marknadsföring i samverkan. Projektet (Marknadsföring för vindkrafttekniker - ett 

samverkansprojekt) startade den 1 april och har sitt avslut sista mars 2020.  

 

Syftet och förhoppningen med projektet är att genom samordnade marknadsföringsinsatser öka 

kännedom och attraktion för yrket vindkrafttekniker, upplysa om arbetsmarknadsbehovet samt 

att få fler sökande till utbildningarna.  

 

Projektet har skett i samverkan mellan Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen norr och 

Stockholm/Gotland, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Vindkraftcentrum och Sollefteå 

Kommun genom projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Den gemensamma 

nämnaren är att vi idag på olika sätt arbetar med frågan och förstår att det krävs en samordning 

för största möjliga räckvidd och genomslagskraft.  Vi har på flera olika sätt främst involverat 

industrin och YH-skolorna i detta arbete men även potentiella målgrupper för sökande till 

utbildningarna och/eller val av yrke. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och är ett 

projekt i Nätverket för Vindbruk. 

 

Den mest omfattande delen i projektet har varit att genomföra enkätundersökningar med 

industrin, branschen, YH-skolorna/andra inom kompetens och utbildning som arbetar med 

kompetensen vindkrafttekniker och studenter. Syftet har varit att göra en kartläggning och 

därmed få ett samlat och aktuellt nuläge. Enkätundersökningarna har genomförts digitalt i början 

av september 2019, dessa har sedan sammanställts och utgjort underlag till endagskonferensen  

med tillhörande workshop som ägde rum i Uppsala november 2019. Inbjudna till dagen var 

utvalda industri/bransch- och utbildningsrepresentanter.  Vid konferensen presenterades resultat 

och analys från undersökningarna.  

 

Denna rapport avser att sammanfatta resultatet av kartläggningen, genomförd endagskonferens 

med workshop och våra rekommendationer. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till samverkansparter för detta projekt, till alla som har visat intresse för 

detta projekt, till de som svarat på enkätundersökningarna samt deltagarna på 

endagskonferensen i november. 
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2. Bakgrund  

 
 

 

 

Sverige ska enligt riksdagsbeslut ställa om elproduktionen till att bli 100 % förnybar senast år 

2040. För att klara av energiomställningen är Energimyndighetens bedömning att produktionen av 

svensk vindkraftsel behöver öka från dagens cirka 25 TWh till 70-90 TWh år 2040. Den planerade 

utbygganden av vindkraft medför att behovet av vindkrafttekniker kommer att öka markant över 

tid och det är redan idag ett stort behov av vindkrafttekniker i Sverige. Det är ett stort gap mellan 

industrins behov av vindrafttekniker cirka 170 personer per år1 och i dagsläget antalet 

utbildningsplatser det vill säga antalet möjliga examinerade vindkrafttekniker per år (55 

personer). Den brist som finns idag innebär en risk att Sverige inte skall klara att genomföra och 

underhålla energiomställningen. 

 

Senaste utvecklingen under projektets tid; 

Inför höstterminen 2020 kommer Lernia att starta två YH-utbildningar ”Internationell 

vindkrafttekniker”: 

 Piteå är beviljade fem startomgångar med 35 platser. 

 Sundsvall är beviljade fyra startomgångar med 35 platser. 

 

Det kommer att innebära att antalet möjliga examinerade vindkrafttekniker ökar till 125 personer 

vårterminen 2022 men det finns fortfarande en utmaning att fylla utbildningsplatserna. Därför 

behövs det över tid samordnade marknadsföringsinsatser för att sprida kunskap och information 

om yrket, möjliga utbildningsvägar samt visa på rekryteringsbehovet. 

 

Syftet med projektet har varit att genom samordnade marknadsföringsinsatser öka kännedom 

och attraktion för yrket vindkrafttekniker, upplysa om arbetsmarknadsbehovet, få fler sökande till 

utbildningarna och därmed bidra till att trygga energiomställningen. 

 

Projektet har samverkat med andra aktörer i landet som har intresse för och arbetar med frågan 

på olika sett. Projektet har letts av Uppsala universitet i samverkan med Svensk Vindenergi, 

Svensk Vindkraftförening, Vindkraftcentrum, Arbetsförmedlingen och Sollefteå kommun genom 

projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. 

                                                 
1 Behovet för den kommande femårsperioden är cirka 170 nya vindkrafttekniker per år enligt 

Vindkraftcentrum. 
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3. Sammanfattning och 

rekommendationer 
 

 

 

 

Nedan följer en sammanfattning med rekommendationer för enkätundersökning, 

endagskonferensen med workshop samt goda exempel. 

 

 

 
 

Figur 1: Projektets beståndsdelar 
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3.1. Enkäter 

 
 

 

Sammanfattning 
Projektet har genomfört en enkätundersökning för att kartlägga ett nuläge för YH-skolorna, andra 

aktörer inom utbildning och/eller kompetensen vindkrafttekniker, industrin och studenter 

(studenter idag, avhoppade och alumni). För mer information kontakta projektet. 

 

Syftet med undersökningen var att få en samlad och gemensam bild av situationen för att öka 

både kunskap och kännedom i respektive intressegrupp hos skolorna/utbildning, industrin och 

andra intresserade. Denna kartläggning tillsammans med Studentums Studentrapporten 2018 tror 

vi skall underlätta det framtida arbetet kring marknadsföring på en taktisk och strategisk nivå 

både för den enskilda aktören och i samverkan med andra intressenter i frågan. 

 

 

Metod 
Undersökningarna har skickats via e-post till tre målgrupper och totalt 70 personer: 

 Industrin 42 personer fördelat på 17 aktörer. 

 YH-skolorna/utbildning 10 personer inom olika befattningar. 

 Studenter 18 personer (studenter idag, avhoppade och alumni). 

 Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Campus Varberg och Hjalmar Strömerskolan har 

varit behjälpliga med kontaktuppgifter.  

 

 

Genomförd studentundersökning för detta projekt anser vi inte är tillförlitlig, då det är för få 

respondenter trots flertalet påminnelser. Ett samband kan ses i resultatet i jämförelse med 

Studentums Studentrapporten 2018 som vi anser både representative och relevant for Sverige. 
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3.1.1 Våra rekommendationer 

 

 

 

 

i. Samverkan och samarbete mellan YH-skolorna och 

branschen 
 

Vad gäller kompetensförsörjning av vindkrafttekniker är avgörande att industrin och YH skolorna 

samarbetar och samverkar i en större utsträckning än vad som görs idag. Vi ser det nödvändigt att 

industrin tar än mer ansvar för innehållet i YH-utbildningen. Det är industrin som både vet vad 

som krävs och/eller behövs och därmed kan delge nödvändiga insikter. Vi ser det också viktigt att 

industrin fortsatt tar ansvar för att krav ställa skolorna kring kunskapskrav vid examination. Det 

kommer att krävas en konstruktiv och öppen dialog med ett gemensamt intresse, att få ut fler 

vindkrafttekniker.  

 

Under rådande omständigheter visar undersökningen för industrin att man är av nöden tvungen 

att hitta andra sätt att rekrytera.  Här ser vi en möjlighet för skolorna och industrin att samarbete 

ytterligare kring LIA, studiebesök, informationsträffar, mässor, utbildningsresurser och rekrytering 

etc. 

 

Vi ser också att industrin (enskilda aktörer) skulle kunna samverka kring marknadsföring för yrket 

och rekrytering av kandidater.  

 

 

ii. Marknadsföring och kommunikation 
 
Faktorer som avgör val av utbildning är följande: 

 Goda framtidsutsikter, att det finns ett arbetskraftsbehov 

 Intressanta arbetsuppgifter 

 Möjlighet till bra arbetsvillkor och lön  

 Kunna arbeta kvar på hemorten 

 

Därför är det viktigt att visa på: 

 Verkliga och synliga aktörer bakom ett arbetsmarknadsbehov. 

 Kommunikationsmaterial skall ge en positiv bild och känsla av yrket. Arbeta med helheten, 

vindkrafttekniker yrket är en viktig pusselbit för utbyggnaden av vindkraft och därmed en 

pusselbit i hela energiomställningen 100% förnybart Sverige. Vindkrafttekniker är ett 

framtidsyrke! 
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 Det är viktigt att industrin och utbildning samverkar och visar en enad bild. Utbildningen 

behövs och att valet av utbildningen leder till ett framtidsyrke. Industrin behöver uppmuntra 

sökande till YH-utbildningarna. 

 Även om det idag finns en utmaning att fylla befintliga utbildningsplatser;  

enligt Konjunkturinstitutet (KI) går den svenska ekonomin in i en tydlig utmattningsfas och det 

finns därmed all anledning enligt oss att anta, att intresset för utbildningen därför kan öka 

(som för alla utbildningar vid en lågkonjunktur). Vi rekommenderar YH-skolorna att förbereda 

sig inför detta och marknadsföra i tid.  

 

 

iii.  Kanaler för marknadsföring och kommunikation 
 
Enligt Studentums Studentrapporten 2018 (Figur 2) söker elever information om utbildningar 

inför sitt studieval på Internet. Förutom det egna beslutet är det föräldrar som påverkar mest och 

tidigare studenters recensioner och omdömen.  

 

 
Figur 2: Studentums Studentrapporten 2018 (modiferad) 

 

 

Satsa på digital marknadsföring (hemsida, sökmotorer som t ex framtid.se, filmer, QR koder) och 

social media. Innehållet behöver vara levande, det finns ett stort värde i den ”mänskliga 

överföringen”.  
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Trots relativt låg siffra (9%) för sociala media, vill vi ändå lyfta fram och rekommendera detta 

verktyg. Vi anser att majoriteten av identifierade målgrupper använder sig av sociala media i 

någon utsträckning (Figur 3).  

 

Sociala media är också både användarvänligt och kostnadseffektivt, som vi säger ”du får mycket 

pang för pengarna”: 

 stor spridning och snabbt. 

 enkelt att använda för både sändare och mottagare. 

 kostnadseffektivt. Kostar tiden (eventuella annonser eller utökad spridning) men inget för 

användandet. 

 direkt respons och dialog är möjlig både för sändare och mottagare. 

 

 

 

 
Figur 3: Svenskarna och internet 
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Vi tror på att arbeta med ambassadörer och influencers och/eller innehåll som visar ”vardagen”   

t ex genom bilder och filmer, med innehåll som intervjuer, referenser och rekommendationer för 

att potentiella sökande tar hänsyn till recensioner från tidigare studenter (Figur 4). 

 

 

 
 

Figur 4: Studentums Studentrapporten 2018 (modifierad) 

 

 

Projektet har byggt upp två sociala mediakonton på Facebook och Instagram (Figur 4 och 5). 

Projektet har samarbetat med två yrkesverksamma vindkrafttekniker som ambassadörer för dessa 

konton. Syftet med kontona har varit att skapa en positiv känsla och attraktion för yrket. 

 

 

 
 

Figur 5: Facebook #BliVindkrafttekniker 
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Figur 6: Instagram #BliVindkrafttekniker 
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iv. Framtidsutveckling i Sverige AB 
 
Projektet har under året haft ett samarbete med Framtidsutveckling. Vi har valt att arbeta med 

dem, då vi anser att vi når ut till rätt målgrupper och i rätt kanaler för både den tryckta och 

digitala marknadsföringen. Annonser som har gått ut under året, se Appendix A och 

https://www.framtid.se/yrke/vindkrafttekniker.  

 

 

 
 

Figur 7: Framtidsutveckling i Sverige AB 

 
 

Vi rekommenderar att fortsätta detta arbete. Det finns ett upparbetat samarbete och material 

(mallar). Medierna träffar rätt målgrupper i rätt kanaler. Nedan statistik för vår köpta media. 

 

Sammanfattning 
 
 Annonser i kataloger som har spridits över hela landet, totalt 170.000 exemplar. 
 Digital uppmärksamhet banner 1: 1.613.878 banner-visningar. 
 Digital uppmärksamhet med totalt 27.481 besökare på yrkes- och utbildningspresentation för 

”Vindkrafttekniker”. 
 Banner 1 ”Klätterexpert, elektriker och systemansvarig - Bli Vindkrafttekniker”: 1.432.243 

visningar. 

 
Framtid.se har ökat med 722%. Information om yrket vindkrafttekniker, utbildningsanordnare, 

utbildningsvägar och nätverk. 

YHguiden.se har ökat med 2422%. Information om yrket vindkrafttekniker och 

utbildningsanordnare. 

https://www.framtid.se/yrke/vindkrafttekniker
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 GymnasieGuiden / Framtid.se (helsida annons yrket och YH-skolorna): 

Adresserad direkt hem till landets 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets 

högstadie- och gymnasieskolor i totalt cirka 110.000 exemplar. 

 

 Framtid.se yrkespresentationer (information om yrket, YH-skolorna och nätverk) till och med 

2020-03-14: 

Antal besökare på yrkesbeskrivningen för ”Vindkrafttekniker”: 21.478  (2018: 2.612) 

 

 YHGuiden.se webbsida (helsida annons yrket och YH-skolorna) till och med 2020-03-14: 

Antal besökare på utbildning för ”Vindkrafttekniker”: 6.003 (2018:238) 

 

 YH Guiden katalog (1 helsida annons yrket och YH-skolorna) till och med 2020-03-14: 

Adresserad direkt till landets Arbetsförmedlingar, Gymnasieskolor, Komvux, Folkhögskolor 

och Bibliotek i cirka 60.000 exemplar. 

 

 FrågaSYV.se webbsida till och med 2020-03-14: 

Banner ”Klätterexpert, elektriker och systemansvarig - Bli Vindkrafttekniker”: 181.635 

visningar 

 

 

Pågående/kommande aktiviteter 

 

De aktiviteter som kvarstår enligt uppdraget är synlighet i YH Guidens katalog som skickas i cirka 

60.000 exemplar samt ytterligare totalt cirka 18 veckor med banners, fördelade på Framtid.se, 

YHGuiden.se och FragaSYV.se 

 

Här skulle YH-skolorna/annan utbildning och industrin kunna se över möjligheterna att samverka, 

dels för att visa en enad bild och dels för att utbildningsanordnarna har begränsade resurser. Vi 

har i ett sista informationsbrev till nätverket för projektet skickat med statistiken för den köpa 

median via Framtidsutveckling.se kanalerna. För ytterligare information och statistik ta kontakt 

med Christian Lewander eller Annie Nyström, Uppsala universitet. 

 

Vi ser dessa primära målgrupper:  Högstadiet, Gymnasiet (miljö, energi, el och teknik), Unga 

vuxna 19-25 år, Vuxna 25-30 år, Kvinnor 15-30 år (idag underrepresenterad grupp), Nyanlända 

(ännu outforskad målgrupp) 

 

Marknadsföringen behöver vara anpassad både vad gäller kanaler och innehåll för respektive 

målgrupp. Studera gärna generationerna Y, Z och Alpha (kommande generation, sista året för 

Alphas är 2025). 
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v. Distansutbildning vindkrafttekniker 
 
Studentums Studentrapporten 2018 visar att det finns ett stort intresse för att bo kvar på sin 

hemort och studera på distans.  

 

Det finns från olika håll en upparbetad dialog med YH-skolorna (Hjalmar Strömerskolan och 
Campus Varberg) om distansutbildning. Det finns till synes delade meningar om detta (se 
undersökningarna bransch och utbildning). Vi ser detta som en möjlighet för skolorna att öka 
attraktionen för sin utbildning och också att både fylla och vid intresse även utöka antalet 
utbildningsplatser.  
 

Sandvikens kommun och Hjalmar Strömerskolan har ett samarbete som startar hösten 2020. Här 

rekommenderar vi att man tar kontakt med Sandvikens kommun för att få tips och råd som 

beställare av distansutbildning. För mer information och frågor ta kontakt med Maria Eriksson, 

Utbildningsledare Lärcentrum och Kompetensmäklare Semaforen. 
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3.2. Endagskonferensen  

 

 

Projektet genomförde en endagskonferens med tillhörande workshop i Uppsala under november 

2019. Inbjudna till konferensen var respondenter och/eller representanter för aktörer som  

svarade på enkätundersökningarna. 

 

Det var 33 deltagare fördelat enligt nedan: 

 YH-skolorna/utbildningsanordnare, 7 personer 

 Industrin, 15 personer  

 Nätverket för vindbruk (Noden för utbildning-och kompetensfrågor), 1 person 

 Projektet, 10 personer 

 

Syftet med dagen var att delge resultatet av undersökningarna och ge en kartlagd bild av nuläget 

samt öppna upp för en gemensam diskussion. Förhoppningen var att hitta synergier, skapa 

kontakter som på både kort och långsikt kan föra frågan och pågående diskussion framåt. 

 

Det var ett stort intresse inför denna konferens. Responsen och feedbacken har i efterhand varit 

mycket positiv. Vi har också fått till oss att det pågår diskussioner på olika håll och att dagen har 

lett till nya samarbeten och samverkan.  

 

Vi har från dagen skickat ut allt material och presentationer samt deltagarlista med 

kontaktuppgifter till alla deltagare. Vår rekommendation är att på något sätt bibehålla detta nu 

upparbetade relevanta nätverk/forum för att leda och utveckla diskussionerna och arbetet 

framåt. 

 

Endagskonferensen Program: Appendix B 
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3.2.1 Workshop 
 

 

 

Under endagskonferensen i Uppsala genomfördes en workshop. Varje grupp fick en fråga att 

diskutera under ledning av en representant för projektet. De fyra olika frågorna har sin grund från 

resultatet av enkätundersökningarna och  hade marknadsföring av vindkrafttekniker som fokus, 

men med olika angreppsvinklar utifrån sammansättningen av deltagare i   respektive grupp.   

 

 

Fråga 1: 

Hur kan vi samarbeta mer med marknadsföringen lokalt där det sker utbyggnad/nybyggnation/re-

powering? Ge konkreta förslag på genomförande. 

 

Fråga 2: 

Hur kan vi samarbeta för att skapa kännedom och attrahera för yrket vindkrafttekniker; yngre 

målgrupper (grundskolan) och i ett mångfaldsperspektiv (fler målgrupper)? Ge konkreta förslag på 

genomförande för kort och långsikt (1 år och 5 år). 

 

Fråga 3: 

Hur kan vi samarbeta för att skapa kännedom och attrahera för yrket vindkrafttekniker; 

målgrupperna unga vuxna och de som vill göra en karriärsväxling även i ett mångfaldsperspektiv?  

Ge konkreta förslag på genomförande för kort och långsikt (1 år och 5 år). 

 

Fråga 4: 

Hur synliggör vi behovet av vindkrafttekniker? Hur visar vi att det behövs ca 170 nya personer 

varje år? Ge konkreta förslag på genomförande kort och långsikt (1 år och 5 år). 

 

 

Workshopen avslutades med att varje grupp fick redovisa vad de kommit fram till med en 

efterföljande gemensam diskussion kring såväl frågeställningen som vad respektive grupp 

presenterat för synpunkter/åsikter och förslag till åtgärder (Figur 8) 
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Fråga 1: 

- Det är viktigt att marknadsföra ”hela” vindkraftparken och 

ge exempel på olika synergieffekter för en vindkraftpark.  

- Vindkraftparkerna behöver bli mer synliga. Skyltar vid 

tillfartsvägar etc. Tala om att vindkraftparken finns och vara 

stolta över det! 

- Viktigt att få komma ut i grundskolan och berätta om 

vindkraft. 

- Samarbete mellan utbildning,  t ex YH-skolorna och 

vindparksägaren. 

Fråga 2: 

- Vi behöver arbeta med storytelling. 

- Vi måste bli bättre på att fånga ungdomars intresse.  

- Gäller att få yrket att verka coolt – många ungdomar idag är 

intresserade av teknik, digitalisering, äventyr, vildmark, 

klimat etcetera – yrket har allt det där! 

- Viktigare att marknadsföra yrket än utbildningsvägen – på 

grund av att ungdomar idag är bra på att själv söka upp och 

hitta information. 

 

Fråga 3: 

- Digital media och framförallt film 

- Viktigt att lokalt föra en aktiv och inkluderande dialog med 

kommun, andra publika aktörer, allmänheten och 

näringslivet. 

- Studiebesök i vindkraftparker för elever på gymnasiet  

- Nyanlända, outforskad potentiell målgrupp 

- Viktigt med samverkan mellan industrin, utbildningen och 

arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutbildning och 

Yrkesintroduktionsutbildning kan vara ett sätt. 

- Viktigt att industrin kan visa på en karriärsutveckling/växling 

för att fler ska våga välja/byta till vindkrafttekniker. Ett 

långsiktigt tänk = tar ansvar för framtiden. 

- Diskutera/rikta (differentiera) kommunikation till rätt 

målgrupper. Det kan också finnas ett värde i att utreda om 

det finns nya målgrupper. Finna även de som inte redan är 

frälsta! 

- Dela upp yrket om möjligt i enklare och mindre avancerade 

arbetsuppgifter för att insteget för yrket skall vara lägre för 

vissa målgrupper.  

- Kontinuerlig kontakt med industrin under hela YH 

utbildningen. 

- Industrin skulle kunna ta fram ett informationsblad som 

visar på arbetsmarknadsbehovet med temat ”Du behövs och 

vi ser fram emot att rekrytera dig!” 

- Industrin skulle i större utsträckning kunna besöka YH 

skolorna, högstadiet och annan utbildning för at berätta om 

yrket och också få möjligheten att presenterar sig/sälja in sig 

som potentiella kommande arbetsgivare. 

- Industrin skulle kunna locka till praktikplatser genom att 

erbjuda boende under praktikperioden. 

- Det behövs lättillgänglig information om yrket. 

 

Fråga 4: 

- I all marknadsföring trycka på att det byggs en basindustri 

för förnybarenergi. Förslag att SVIF och Svensk Vindenergi 

tar initiativ i ett tidigt skede för marknadsföringen vid 

vindkraftsprojekt både som organisation och via sina 

medlemmar. 

- Marknadsföring behöver ske nationellt, regionalt och lokalt. 

Gärna större utsträckning lokalt än vad som görs idag. 

- Industrin har ett ansvar i fråga om marknadsföring för yrket 

och därmed också i syfte att fylla utbildningsplatser (YH). 

- Industrin har ett ansvar att vara involverade och ge feedback 

till YH-skolorna kring innehåll för utbildningen. 

- Det finns en stor utmaning nationellt, industrin slåss om 

samma kandidater. Skulle man kunna samverka på något 

sätt för att undvika ”kannibalism”? 

- Nyanlända, potentiell ny målgrupp för yrket. En aktör har 

engelska som arbetsspråk. Skulle funka med väl godkänd 

engelska och framförallt en ” teknisk engelska”.  

- Vanligast anledningen till att man slutar som 

vindkrafttekniker är att man byter bransch. Livslängden för 

yrket är några år, sedan vill man göra något annat. 

Vindkraftteknikerna byter också ofta arbetsgivare. Industrin 

tycker att det är positivt. Dock för industrin att fundera 

vidare på, vad kan man erbjuda efter en karriär som 

vindrafttekniker?  

- Industrin ser det svårt att samarbeta kring gemensam 

marknadsföring. Dock möjligt att samverka. 

- Industrin och YH-skolorna behöver arbeta närmare 

varandra. En aktör föreslog en pilot med aktörer från 

industrin i en samverkan och bjuda in skolorna. Skulle 

industrin kunna erbjuda/forma moment i utbildningen så 

studenterna är startklara när de har gått klart 

vindkrafttekniker utbildningen bortsett från företagsspecifik 

kunskap? Aktörer idag bekostar på egenhand för att 

internutbilda. 

 

Figur 8: Ett axplock av det som kom upp under workshopen 
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3.2.2 Våra rekommendationer 
 

 
 
 

 

vi. Film  
 

Korta filmer som marknadsför yrket. Här föreslår vi att industrin skulle kunna stötta med upplägg 

och innehåll till skolorna/utbildning samt övriga intressenter och forum till exempel sökmotorn 

för yrken framtid.se. Filmerna skulle kunna spelas in med Go Pro-kamera. Bra känsla för att det är 

”live” och praktiskt i en vindkraftteknikers vardag. 

 

Det är också rätt media för våra målgrupper över hela landet och lätt att både dela och publicera 

på sociala media, hemsidor, presentationer, QR-koder etc. 

 

 

vii. Storytelling  
 

Arbeta med storytelling och visa att vindkrafttekniker är ett framtidsyrke! Filmerna skulle kunna 

visa den tekniska sidan av yrket såväl som den äventyrliga. 

 

Det gäller att visa att yrket är coolt. Tänk på att använda det intresse som finns bland många barn, 

ungdomar och unga vuxna idag för äventyr, klimatfrågor och digitalisering/teknik som 

utgångspunkt. Använd värdeord och/eller sökord som t ex: #change, #lead, #participation, #bidra 

till 100% förnybart, #100% förnybart Sverige, #energiomställning, #påverkan, #teknik, 

#digitalisering, #klättring, #äventyr, #klimatnytta, #vildmark, #Greta Thunberg #change the world.  

 

Projektet kommer att spela in en VR film i samarbete med Yrkesjakten och Statkraft. Filmen 

kommer när den är klar att publiceras enligt följande:  

 Publicerad på framtid.se 

 Skickad till samtliga deltagare på endagskonferensen den 20 nov 2019. 

 Skickad till andra samverkansparter i projektet 

 Skickad till Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi att dela på sina medier och 

medlemmar. 

 Postad på sociala media för #blivindkrafttekniker. 

 

Vi rekommenderar att man i samverkan ser över möjligheterna att spela in ytterligare en film (en 

mer påkostad film än GO Pro kamera). Det behövs olika filmer vid olika tillfällen, och det finns 

också en vinning i att byta ut material med jämna mellan rum. 
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viii. Digital informationsbroschyr  
 

Projektet har även utformat en digital och användarvänlig informationsbroschyr för att lyfta 

fram yrket vindkrafttekniker. Broschyren är utgiven kvartal 1 2020 på svenska och engelska. Syftet 

med broschyren är att den skall vara lätt att använda/dela i olika kanaler och över tiden vara 

hållbar då budskapet är tidlöst och vi har tagit fram en layout (i det fall att man vid något tillfälle 

vill byta ut innehållet). Projektet har tryckt upp vykort med en QR kod som länkar till framtid.se. 

 

 Publicerad på framtid.se 

 Skickad till samtliga deltagare på endagskonferensen den 20 nov 2019. 

 Skickad till andra samverkansparter i projektet. 

 Skickad till Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi att dela på sina medier och 

medlemmar. 

 Postad på sociala media för #blivindkrafttekniker. 

 Vi har även tryckt broschyren och skickat till YH-skolorna. 

 Vi har tryckt vykort med QR-kod för att lätt kunna marknadsföra broschyren 

 

 

 
Figur 9: Första och sista sidan av broschyren 
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ix. Kommunikation och förankring vid vindkraftsprojekt 

över hela landet, främst på regional och lokal nivå 
 

Från diskussioner i grupperna har vi identifierat att det är viktigt att sprida kunskap och förankra 

vindkraftsetablering i ett tidigt skede, främst lokalt och regionalt. Detta för att det kan bidra till en 

högre grad av acceptans och indirekt främjar attraktionen för yrket vindkrafttekniker. Det finns en 

möjlighet att arbeta med något som bidrar till den regionala/lokala nyttan och 

energiomställningen. 

 

”Deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt – en guide för kommunikation och möten”, utgiven 

2020-01-31 Uppsala universitet.  Där finns också en introduktionsfilm.  

 

Syftet med guiden är att underlätta för projektörer och andra som genomför möten och 

kommunikationsprocesser i vindkraftsprojekt. 

 

Guiden är indelad i fyra delar: 

1. Kunskapsläget om attityder och deltagandeprocesser kring vindkraft 

2. Kommunikation och möten enligt lagen 

3. Kommunikation i vindkraftsprojekt i praktiken 

4. Metoder och tips för kommunikation och möten.  

 

Förutom kunskapsunderlag innehåller guiden reflektionsfrågor, resonemang inför och tips om 

ändamålsenliga val av mötes- och kommunikationsformer. 

Guiden har utformats utifrån forskning kring förankring och deltagande i vindkraftsprojekt, 

litteratur inom miljökommunikation, diverse metodböcker för kommunikation och möten samt 

projektdeltagarnas kunskaper och erfarenheter.  

Det framtagna materialet har kontinuerligt kommunicerats med referensgrupp och testgrupper 

med erfarenhet från praktiskt arbete inom vindkraftsbranschen, forskning, samt arbete inom 

offentlig sektor”.  

 

För mer information eller frågor ta kontakt med Sanna Mels, Uppsala universitet 

E-post: sanna.mels@geo.uu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

files.webb.uu.se/uploader/1452/Deltagandeprocesser-kring-vindkraftsprojekt--En-guide-fo--r-kommunikation-och-mo--ten.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Naed_t7ZWos&feature=youtu.be
mailto:sanna.mels@geo.uu.se
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x. Förankring regionalt och lokalt 
 
Vi ser att det i samverkan (industrin, YH-skolorna/utbildning, andra aktörer som arbetar med 

frågan) skulle kunna tas fram kommunikationsmaterial. Dels för olika målgrupper men också på 

regional och lokal nivå. Materialet skulle kunna vara information som ”best practice” för lokala 

projekt, filmer som visar yrket, guide för studiebesök (färdigt paket som industrin kan ta del av för 

att underlätta att ta emot besök), kontaktlistor etc. 

 

Här tipsar vi om att ta del av avsnittet lokal nytta som ligger i den webbaserade utbildningen 

www.vindkraftskurs.se . 

 

 
Figur 10: Startsida av Lokal nytta av vindkraft 

 
 

För mer information eller frågor ta kontakt med Liselotte Aldén, Uppsala universitet 

E-post: liselotte.alden@geo.uu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vindkraftskurs.se/lokal%20nytta/story_html5.html
http://www.vindkraftskurs.se/
mailto:liselotte.alden@geo.uu.se
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xi. Viktigt att marknadsföra hela vindkraftparken  

 
Vi ser att det är viktig att marknadsföra hela vindkraftparken. 

 

Öppet hus på anläggningarna för allmänheten. Vi ser att detta lokalt kan ge ökad kunskap 

och/eller acceptens samt skapa nyfikenhet och intresse. Här ser vi aktiviteter som engagerar och 

entusiasmerar den breda massan. Föregångare till detta har varit parker med publika  

arrangemang som namngivartävling, skolbarn som har fått måla på vindkraftverk etc. 

 

Vi ser att det finns vinster i att marknadsföra den lokala nyttan genom olika goda exempel till 

exempel att det ger ökat antal arbetstillfällen, mångfald, turism, återbäring till bygden etc. 

 

Repowering: Berätta om demontering/ renovering och de möjligheter som ges när det är dags för 

generationsskifte i parken. Arbeta med lokal förankring och lokala/ regionala leverantörer  

 

Satsa på besöksturism som ekonomiskt incitament. Alla har att vinna på det; ägaren för 

vindkraftparken, enskilda aktörer i näringslivet och publika aktörer. Destination, plats och/eller 

landsbygds- marknadsföring och utveckling – här är det viktigt att alla är på tåget! Det skall vara 

en helhetsupplevelse att ”resa in” och besöka en vindkraftpark. 

 

Exempel på hur man kan jobba med besöksturism kopplat till vindkraftparker finns på Gotland 

och i Whitelee Skottland. 

 

Whitelee Visitor Centre 
 
I Whitelee utanför Glasgow Skottland ligger Skottlands största och Europas näst största 
vindkraftpark med 230 vindkraftverk utspridda på ett 5 300 hektar stort område. När 
vindkraftparken byggdes för drygt tio år sedan planerades samtidigt för ett integrerat besöks- och 
utbildningscenter i direkt anslutning till vindkraftparken. 
 
I februari 2020 besökte en delegation från näringslivsenheterna på Sollefteå och Kramfors 
kommun, Höga Kusten Destinationsutveckling och Vattenfall Whitelee för att hämta inspiration 
för hur liknande aktiviteter och verksamhet skulle kunna bedrivas i Sverige 
Whitelee Visitor Centre drivs av Glasgow Science Centre på uppdrag av vindkraftparkens ägare 
Scottish PowerRenewables.  
 
I besökscentret finns en ”upplevelsedel” där folk i alla åldrar kan göra olika experiment relaterat 
till vindkraft och på så sätt lära sig mer om förnybara energikällor.  
 
Från besökscentret utgår även olika aktiviteter där besökarna får full access till vindkraftparken 
med vandringsvägar, cykelvägar, ridvägar etc. Året runt arrangeras olika evenemang i 
vindkraftparken, bland annat ett årligt marathonlopp. 
 
Sedan starten 2009 har över 750 000 besökare varit på själva besökscentret och 46 000 skolelever 
har tagit del av Whitelee Visitor Centres utbildningsprogram. 
Statistik visar att Whitelee Windfarm årligen har 200 000 besökare varav 80 000 besöker Visitor 
Centre. 
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Figur 11: Startsida av Lokal nytta av vindkraft 

 

 

En av framgångsfaktorerna är att besökscentret planerades och uppfördes parallellt med bygget 
av vindkraftparken för att gynna turistnäringen. 
Läs mer: https://www.whiteleewindfarm.co.uk/ 

 

 

xii. Headhunting kandidater utbildning och industrin  
 
YH-skolorna, industrin och andra intressenter (främst offentliga aktörer och näringslivet lokalt och 

regionalt) skulle kunna samverka i frågan. Ett förslag är att gemensamt delta på  

rekryteringsmässor för att locka potentiella kandidater till utbildningarna eller YH-studenter idag 

som inom kort skall ut i arbetslivet. I båda fallen, är det bra med representanter  från både 

utbildning och arbetsmarknaden. 

 

https://www.whiteleewindfarm.co.uk/
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xiii. Rekryteringsbehovsutbildning 
 

Det har i februari 2020 genomförts ett regionalt initiativ i Östersund inom ramen för 

Arbetsförmedlingens koncept ”Rekryteringsutbildning”. Närvarande har varit tre aktörer från 

branschen, Lars Breil beställare utbildning nationellt och Michael Persson. 

 
Bakgrunden till mötet är branschens stora behov att rekrytera vindkrafttekniker de närmsta åren 
för att klara drift och underhåll av vindkraften för energiomställningen i Sverige till 2040. Under 
endagskonferensen i Uppsala 2019 fastställdes detta behov ytterligare, branschen har ett stort 
behov av vindkrafttekniker som man i dagsläget är av nöden tvungen att lösa på något sätt. YH-
skolorna har tillsammans 55 utbildningsplatser och det finns en utmaning att både fylla upp 
startomgångarna och efter 1,5-2 år ha samma antal examinerade vindkrafttekniker. 
 
Nedan minnesanteckningar från mötet: 

 Samtliga bolag på mötet söker personal med flera olika kompetenser/yrkeserfarenhet sett till 
grundläggande kunskaper för yrket och samt att sett till bakgrund och erfarenhet anpassas 
introduktion och internutbildning till vindkrafttekniker. 

 En grundläggande kompetensinsats är GWO (Global Wind Organization) utbildning inom 
säkerhet, hög höjd m.m. Kurskostnaden är cirka 15 000 kr. Det kan försvåra rekryteringen om 
personen saknar denna behörighet. 

 Andra grundläggande kriterier/behov för branschen är:  
- Lokal arbetskraft, personer som är och vill vara etablerade på orten. 
- Teknisk och mekanisk kunskap och förståelse samt ha praktiskt handlag. 
- ”Anställningsbar”-person som har en bra förmåga att fungera i de miljöer som 

arbetsuppgifterna innebär. Trånga utrymmen, jobba i par, tillit, stresstålighet etc. 
- Språk både sv  och eng. Språkförståelse handlar främst om att kunna kommunicera ur ett 

säkerhetsperspektiv och att vid behov obehindrat kunna tillkalla hjälp. 

 Idag annonserar företagen efter drift- och underhållstekniker, som vi kan se i platsbanken 
inom det yrkesområdet. Det borde alltså vara möjligt att rekrytera ur närliggande områden. 

 Annonsering efter vindkraftstekniker förekommer sällan bland bolagen på mötet utan en 
bakgrund med flera olika kompetenser kan vara möjlig, se ovan. 

 Idag finns det 11 annonser på Arbetsförmedlingens hemsida där företag söker 
Vindkrafttekniker, montörer, fälttekniker eller servicetekniker. Totalt är det närmare 200 
lediga platser som annonseras och huvuddelen av dem, cirka 180 finns från Gävle till Luleå. 

 Arbetsförmedlingen som organisation behöver mer kunskap kring branschens behov och vilka 
grundläggande kompetenser som krävs för att kunna gå en internutbildning (hos en aktör) för 
att kunna stötta långsiktigt. Detta kommer initialt att ske genom information och utbildning 
inom Arbetsförmedlingen. 

 Hur utökning av YH-utbildningar (Lernia, Sundsvall och Piteå från och med HT 2020) i regionen 
kommer att  motsvara branschens behov återstår att se, dels utifrån söktryck och dels utifrån 
nämnda generella kompetenser. 

 Aktörer som är närvarande tycker att de som har genomgått en YH-utbildning till 
vindkrafttekniker väl motsvarar deras behov, men det är för få som årligen examineras samt 
att det saknas folk med lokal kännedom och förankring.  

 Arbetsförmedlingen gör en inventering av möjliga arbetsmarknadsutbildningar. Michael 
Persson planerar att via Skype informera/utbilda viktiga funktioner på Arbetsförmedlingen. 
Preliminärt maj eller juni 2020. 
 

För mer information eller frågor ta kontakt med Michael Persson, Arbetsförmedlingen 

E-post: Michael.Persson@arbetsformedlingen.se 

mailto:Michael.Persson@arbetsformedlingen.se
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xiv. Employeer branding  
 
I sökandet efter vindkrafttekniker har industrin att vinna på att arbeta med sitt eget varumärke 

och visa på karriärmöjligheter. Ett långsiktigt synsätt leder till en attraktiv arbetsgivare som tar 

ansvar för framtiden. Kopplat till dagens identifierade målgrupper och nästa generation, är det 

viktigt att förstå vad som attraherar morgondagens och framtidens arbetstagare. Vi tror till 

exempel på att tala om att det byggs en basindustri och hur man som projektör tar ett 

samhällsansvar i den frågan samt hur man kan vara med att påverka omställningen till ett 100% 

hållbart och förnybar energi i Sverige. Generationen Greta Thunberg drivs av faktorer som syfte, 

påverkan och ”what’s in it for me”! 

 

 
 

Figur 12: Två stora influencers 2019 

 

 

xv. Ytterligare samverkan och samarbete mellan utbildning 

och industrin  
 
Vid kontakt med YH-skolorna finns det mycket som industrin skulle kunna bidra med, dels insikter 

om vad som behövs/krävs för yrket för att få till rätt innehåll i utbildningen. Även vad gäller 

resurser, finns det begränsade resurser både vad avser kostnader för marknadsföring och 

utbildning/operativt arbete. Kan industrin stötta med resurser till utbildningen, skulle det 

underlätta mycket för YH-skolorna. På längre sikt kommer detta att gynna samtliga intressenter. 

Industrin skulle också få ”rätt” utbildade kandidater kompetensmässigt som kommer från skolan 

och skall in i arbetslivet. 
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xvi. Rekrytering från grund- och gymnasieskola till 

utbildningar 
 

Ett förslag är att samarbeta kring uppvaktning och besök i skolor samt studiebesök. Nedan 

kommer några förslag: 

 

 Temavecka inriktning förnybar energi på grund-och gymnasieskolor med föreläsningar till 

exempel av en yrkesverksam vindkrafttekniker och studiebesök på vindkraftpark. 

 Viktigt att få komma ut i grund-och gymnasieskolor och berätta om energiomställningen och 

vindkraften. Här föreslår vi att aktivt arbeta med ”Sollefteåmodellen”. Se avsnittet Goda 

exempel. 

 Viktigt att ha målgruppsanpassad information för grund- och gymnasieskolor beroende på hur 

gamla barnen/ungdomarna är.  Tänk också på att för nyanlända och/eller barn/ungdomar 

med ett andra första hemspråk att använda lättbegriplig svenska. 

 

 

xvii. Ny målgrupp  
 
Det finns en oprövad målgrupp för yrket, nyanlända. Sollefteå kommuns projekt ”Vindkraft - 

generator för hållbar utveckling” har undersökt möjligheter inom förnybar energi för målgruppen. 

Projektet har samverkat med Länsstyrelsen i Västernorrlands läns Integrationsprojekt, 

Energiföretagens projektkoordinator (Elin Fellers) för ”välutbildade nyanlända”, Hjalmar 

Strömerskolan, Arbetsförmedlingen (nationellt och lokalt) och aktörer från branschen samt 

Reveljen (Sollefteå kommuns lärcenter). 

 

Förslaget är att undersöka möjligheten till någon form av ”snabbspår” in i yrket vindkrafttekniker. 

I samverkan med dessa aktörer har projektet tagit fram ett förslag för att möjliggöra för 

nyanlända att påbörja utbildning till vindkrafttekniker alternativt validering till yrket. Förslaget har 

diskuterats vid fyra olika träffar och workshops samt studiebesök på Hjalmar Strömerskolan och 

vindkraftparken Ögonfägnaden. 

 

Vi rekommenderar att man fortsätter att utreda detta vidare och även andra möjligheter kring 

målgruppen nyanlända. Vi ser att man skulle kunna koppla ihop detta med ett förslag som kom 

upp på workshopen om att ta ut delar av arbetet vindkrafttekniker för att sänka insteget för yrket, 

för att senare kunna utbilda sig i alla delar. 

 

För mer information, ta kontakt med Erik Löfgren Sollefteå kommun. 

E-post: Erik.Lofgren@solleftea.se 

 

mailto:Erik.Lofgren@solleftea.se
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3.2.3. Goda exempel 

 

 

 

Inför dagen hade vi i inbjudan bett deltagarna att förbereda med ett gott exempel från sin vardag 

kring kompetensförsörjning för att dela med sig av i den gemensamma diskussionen. Nedan kan 

ni ta del av två goda exempel som kom upp. 

 

Förnybar energi är coolt, bli en del av framtiden  
Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har under två års tid arbetat med att ta 

fram olika koncept för hur vi kan attrahera ungdomar att intressera sig för energiområdet och 

utbilda sig för att göra sig anställningsbara inom energibranschen. 

 

Projektet har tittat på sju olika områden: 

 Genomföra föreläsningar på högstadie- och gymnasieskolor om förnybar energi 

 Studiebesök (finns framtaget koncept) på vattenkraftverk och vindkraftparker 

 Energi-PRAO. Framtaget koncept, flera olika arbetsplatser under en veckas prao i högstadiet 

 Initierat nya utbildningar på gymnasial nivå inom el och energi 

 Medverkat på yrkesdagar och utbildningsdagar på högstadie – och gymnasieskolor 

 Hackathon, ett arbetssätt att genomföra workshops  med ungdomar kring problemlösning & 

innovationer kring ”gaming” och speldesign. Frågeställningarna har varit inom förnybar energi 

 Etablera en kommunikationsplattform (http://www.energidalen.nu) 

 

Projektet har således tagit fram både koncept och försöksverksamhet inom dessa sju olika 

områden. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att så långt som möjligt utgå från ungdomars 

perspektiv. Därför har projektet upprättat kontakt med Sollefteå kommuns ”Ungdomsdelegation” 

bestående av ungdomar från högstadie- och gymnasieskolor i kommunen.  

Projektet har inhämtat idéer, förslag och inspiration samt använt ”Ungdomsdelegationen” som 

remissinstans för att diskutera olika idéer och genomföra olika tester på framtagna koncept. 

 

Studie-och yrkesvägledare på högstadie-och gymnasieskolor har varit en viktig ingång till skolorna. 

 

För att etablera kontakt mellan energibranschen och kommunen har projektet initierat bildande 

av ett lokalt branschråd med säte i Sollefteå och med representanter från skolledning, 

näringslivskontor och det lokala energiföretaget på orten. 

 

För mer information eller frågor om projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” 

www.energidalen.nu eller ta kontakt med Erik Löfgren, Sollefteå kommun. 

E-post: Erik.Lofgren@solleftea.se 

http://www.energidalen.nu/
http://www.energidalen.nu/
mailto:Erik.Lofgren@solleftea.se
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Samverkan med regionala SYV-nätverk 
I Jämtland har Hjalmar Strömerskolan och Vindkraftcentrum träffat studie- och yrkesvägledare 

från hela regionen för att informera om vindkraft och arbetsmöjligheter. 

 

Under träffen informerade skolan om utbildningen och Vindkraftcentrum gav information om 

vindkraftutbyggnaden i Sverige, vilka olika yrken som finns inom vindkraftnäringen och vilken 

positiv påverkan det har på arbetsmarknaden framåt för regionen. 

Studie- och yrkesvägledarna är en viktig tillgång som ambassadörer för utbildningen och yrket 

vindkrafttekniker, för potentiella och blivande studenter. Ett tips är att söka kontakt med SYV och 

få medverka vid regionala SYV-träffar. 

 

För mer information om hur man kan få till en regional träff ta kontakt med Jenny Frank, 

utbildningsledare YH vindkraftteknikerutbildning, Strömsund 

E-post: Jenny.Frank@stromsund.se 

mailto:Jenny.Frank@stromsund.se


30 

 

 

4. Slutsatser 

 

 

 

Projektet har uppnått intentionerna för de olika arbetspaket som projektet haft som syfte att 

leverera. Vi har kommunicerat, informerat och marknadsfört yrket vindkrafttekniker och möjliga 

utbildningsvägar till yrket.  En infrastruktur har påbörjats för att i framtiden kunna fortsätta detta 

arbete. I projektet har vi samlat och samverkat med intressenter i ämnet från 

utbildningsanordnare, branschen, intresseorganisationer och relevanta publika aktörer. Med 

detta arbete finns nu ett upparbetat nätverk som kan driva frågorna vidare. 

 

Projektet har genomfört enkätundersökningar och en endagskonferens i Uppsala. Denna rapport 

redovisar detta arbete och våra rekommendationer utifrån detta inför framtiden. 

 

Erfarenheten av arbetet med detta projekt visar att det finns behov av fortsatt arbete i frågan och 

att det behövs en oberoende part som kan samverka, samarbeta, koordinera, bjuda in och 

moderera intressenter i frågan. Även om det höstterminen 2020 finns fyra utbildnings säten, finns 

det fortsatt en stor utmaning uttryckt från utbildningsanordnarna att fylla utbildningsplatserna.  

 

Samverkansparterna i detta projekt är eniga om att man fortsatt behöver såväl underhålla som 

utveckla detta påbörjade arbete för att skapa intresse och attraktion för yrket vindkrafttekniker 

kopplat till förnybar energi och energiomställningen i stort.  

 

Uppsala universitet i samarbete med Sollefteå kommun avser att söka ett projekt i nedanstående 
utlysning från Energimyndigheten: ” Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser 
kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå - Lokala och regionala insatser för förnybar 
elproduktion” 
Det nya projektet avser att fortsätta det påbörjade arbetet med kunskapshöjande insatser, 

kommunikation och information på regional och lokal nivå för att främja den lokala och regionala 

förankringen kring energiomställning och förnybar elproduktion och elsystem.  

 

För frågor, funderingar eller synpunkter vänligen ta kontakt med oss: 

 

Annie Nyström, Uppsala universitet,  

Projektledare 

Annie.Nystrom@geo.uu.se                                                     

Maria Klemm, Uppsala universitet,  

Biträdande projektledare 

Maria.Klemm@geo.uu.se 

 

Erik Löfgren, Sollefteå kommun 

Erik.Lofgren@solleftea.se 

Christian Lewander, Uppsala universitet 

Christian.Lewander@geo.uu.se 

mailto:Annie.Nystrom@geo.uu.se
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Appendix A 
Annonser som har gått ut både digitalt och i katalog - YH guiden/YHguiden.se 
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Annonser som har gått ut både digitalt och i katalog – Framtid.se 
 

 
 



33 

 

Annonser som har gått ut både digitalt och i katalog - 
Gymnasieguiden/Gymnasieguiden.se 
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Vindkraftteknier på www.framtid.se 
 

 

http://www.framtid.se/
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Appendix B 

 

Endagskonferensen 20 november 
 

Program för dagen; 

12.00-13.00 gemensam lunch  
 
13.00-13.10 Erik Löfgren, Sollefteå kommun - presentation av projektet ”Marknadsföring för 
vindkrafttekniker - ett samverkansprojekt”.  
 
13.10-13.15 Linus Linde, Handläggare Energi Myndigheten - några ord om projektet från 
Energi Myndigheten.  
 
13.15-13.20 Hanna Magnusson, Svensk Vindenergi - hur ser vindkraftsutbyggnaden ut både i 
Sverige och i Europa.  
 
13.20-13.25 Lars Jacobsson, Rabbalshede Kraft AB. Styrelsemedlem i SVIF och ordförande för 
ledningsgrupp Energitekniker med Vindkraftsinriktning (EVI) på Campus Varberg - 
presentation om Svensk Vindkraftförening  
 
13.25-13.35 Christer Andersson, Vindkraftcentrum - hur ser rekryteringsbehovet ut i Sverige 
av vindkrafttekniker de kommande åren?  
 
13.35-13.45 Liselotte Aldén, Uppsala universitet Noden för utbildning och kompetensfrågor 
inom Nätverket för vindbruk – utbildning och kompetens för vindkrafttekniker  
 
13.45-14.15 Michael Persson och David Finch, Arbetsförmedlingen - vad finns det för 
möjligheter att möta ett arbetsmarknadsbehov för en bristkompetens  
 
14.15-14.30 presentation enkätundersökningarna. Främsta resultat. Uppsala universitet 
Maria Klemm och Annie Nyström  
 
14.30–15.00 vi delar med oss av ett gott exempel  
 
15.00–15.15 eftermiddagsfika  
 
15.15-16.00 workshop i olika grupper med olika fokusområden kring hur vi framåt skall 
samverka kring marknadsföringen av vindkrafttekniker?  
 
16.00-17.10 främsta resultat från workshopen, frågor och diskussion (15-20 minuter per 
grupp)  
 
17.10-17.20 sammanfattning, vad händer härnäst och avslutning 


