
Bli vindkrafttekniker. Ett jobb där du ansvarar för 
högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner 
– mitt i naturen. 

Vindkrafttekniker är ett fritt yrke. Du sköter din planering och ansvarar för drift- 
och underhållsarbete i en eller flera vindkraftparker. I snitt behövs det en vindkraft-
tekniker för fem verk och man jobbar ofta i team. Yrket fyller en viktig funktion för 
att landets olika delar ska garanteras elförsörjning: ett enda kraftverk kan försörja 
minst 1800 villor med hushållsel. 

I utbildningen lär du dig om elektronik, styr- och reglersystem, men också hydraulik 
och mekanik. När andra servar datorer och bilar i markmiljö kalibrerar du finkänsliga 
system som styr blad på uppåt 60 meter. Ett jobb där felmarginalen är noll. 

Som person är du noggrann, eftertänksam, ansvarsfull och självständig. Säkerheten 
är mycket hög men du behöver ändå vara ganska tuff; det kan vara riktigt hårda 
förhållanden, med vind och regn eller snö och is men jobbet ska göras ändå. Arbetet 
kan vara fysiskt och kräver smidighet. Du kommer att genomgå klätterutbildning, 
även om moderna vindkraftverk i regel är utrustade med hiss. De flesta torn är 
mellan 80–110 meter höga, men i de nyaste verken kommer du upp på nästan 170 
meters höjd. Roliga utmaningar, stort ansvar – och hisnande utsikt. 

JOBBA SOM 
KLÄTTEREXPERT, 
ELEKTRIKER OCH 
SYSTEMANSVARIG. 
SAMTIDIGT. 



Stor efterfrågan
Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige 
har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den 
energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen 
nya vindkraftverk de närmaste decennierna. I dagsläget behövs det minst 170 
nyutbildade vindkrafttekniker per år. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. 
Det finns alltså goda möjligheter om du skulle vilja jobba utomlands. 

Vilken utbildning krävs? Och var finns den?
Du kan bli vindkrafttekniker på två sätt: 
• Yrkeshögskola inklusive praktik (1,5–2 år, motsvarande 300–400 YH-poäng) eller 
• påbyggnadskurs för elektriker (alternativt annan relevant bakgrund) på Yrkesvux.  

Här finns en samlad bild över utbildningarna. 

Obs! När du söker efter utbildningar till vindkrafttekniker kan de även kallas energi-
tekniker, servicetekniker eller drifttekniker med inriktning mot vindkraft.

Förkunskaper
Förkunskapskraven skiljer något mellan olika utbildningar och skolor, men i allmänhet 
gäller att godkänt gymnasiebetyg samt en kurs i Praktisk ellära ger det som krävs. 
Praktisk ellära motsvarar 100 gymnasie poäng och kan läsas in på 5 veckor. 
Kursen går att ta över hela landet, på distans eller via Komvux. Ibland arrangeras 
behörighetsgivande förutbildningar. Hör av dig till utbildnings- anordnaren 
angående förkunskapskraven, om du är osäker.

Veta mer?
Läs om yrket och dess jobbutsikter på Framtid.se. 
Lyssna på några som berättar om sitt jobb i det här klippet. 
Hur ser det ut inuti ett vindkrafttorn? Se flera exempel på  
hur en dag på jobbet ser ut på Youtube.
 
Var med på en klätterlektion
En dag på jobbet 
Plugga till servicetekniker

Var vill du bo? 
Vindkraften finns över hela 
landet. Här är de parker som 
byggs ut under 2018. 

Svartnäs
Arise 32 verk

Fäbodberget och
Blakliden 
Vattenfall 84 verk

Storflötten och
Länsterhöjden
SCA 56 verk

Åskälen och 
Munkflohögen 
Vasavind 80 verk 
och 23 verk

Grimsås
Kraftö 13 verk

Sötterfällan
Eolus 10 verk

Orrberget
OX2 9 verk

Valhalla
OX2 85 verk

Högkölen
OX2 18 verk

Jenåsen och
Sundsvallsklustret
Eolus 84 verk

Stigshöjden
OX2 6 verk

Lehitrova
OX2 18 verk

Markbygden
GE 179 verk
Enercon 77 verk
Svevind 8 verk

Solberg
Skelleftekraft 
22 verk

NÄTVERKET FÖR VINDBRUK

http://www.natverketforvindbruk.se/sv/Utbildning/
https://www.framtid.se/yrke/vindkrafttekniker
https://www.youtube.com/watch?v=ZYdipbNNUCg
https://www.youtube.com/watch?v=17e_pKSBUPQ
https://www.youtube.com/watch?v=78PrxLvnMrE
https://www.yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning/sok/utbildning/?id=6092

