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Förord
På uppdrag av Svensk Vindenergi har Nils Andersson under hösten 2008 analyserat
vilka sysselsättningseffekter en kraftig utbyggnad av vindkraften fram till år 2020 kan
ge upphov till.
I analysarbetet har Alarik Arthur, Vattenfall Power Consultant, och Eric Birksten,
Svensk Vindenergi medverkat. Ett utkast till rapporten presenterades översiktligt vid
ett seminarium för Svensk Vindenergis medlemmar den 27 januari 2009. Vid seminariet inbjöds Svensk Vindenergis medlemmar och andra sakkunniga att inkomma
med synpunkter och kommentarer kring rapporten. Utredarna har därefter omarbetat
materialet utifrån de synpunkter som lämnades.
Regeringens nya energi- och klimatdeklaration har också vägts i denna slutgiltiga
version av rapporten.
Vindkraftsbranschen kan, om de rätta förutsättningarna ges, spela en viktig roll
i att skapa de nya arbetstillfällen som behövs särskilt i den tid av finansiell oro och
lågkonjunktur som nu drabbar världen och Sverige.
Svensk Vindenergi tackar Nils Andersson och Alarik Arthur för ett gediget arbete.

Stockholm i mars 2009

Matthias Rapp
vd, Svensk Vindenergi
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Sammanfattning
Regeringen presenterade den 5 februari 2009 en gemensam energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet. Uppgörelsen innehåller bland
annat en kraftigt ökad satsning på förnybar elproduktion, speciellt vindkraft. Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas. Ett nytt mål på
25 TWh ska sättas för år 2020. Den långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt successiv
ökning av den förnybara elproduktionen. Energimyndigheten kommer att få i uppdrag att analysera och
utforma hur ambitionshöjningen i certifikatssystemet
ska genomföras. I detta sammanhang kommer även
möjligheterna till en utvidgad marknad för certifikatsystemet till flera länder övervägas.
Sverige ska ta tillvara möjligheten att inom EU:s
direktiv för förnybar energi låta andra länder finansiera
investeringar i förnybar elproduktion i Sverige. Praktiska modeller för att möjliggöra sådana samarbetsprojekt ska också utvecklas skyndsamt. En ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh till år 2020 fastställs,
enligt Energimyndighetens remissbehandlade förslag,
varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.
Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftparker till havs ska studeras särskilt. Det gäller bland

annat nätanslutningsregler, olika strandstaters konkurrerande stödsystem, förutsättningar för gemensamma
projekt enligt förnybarhetsdirektivet, etc. Den fysiska
potentialen för vindkraft är mycket stor men en komplicerad tillståndsprocess med många överklaganden
leder till att det inte är sannolikt att 20 TWh kan byggas på land till 2020.
Med Regeringens uppgörelse som grund, 25 TWh
förnybar elproduktion inom ramen för ett generellt
certifikatsystem år 2020, bedömer vi att vindkraftutbyggnaden år 2020 kommer att uppgå till 15 TWh
på land. Inom ramen för ett generellt certifikatsystem
kommer troligen inte någon ytterligare havsbaserad
vindkraft, med undantag av Vindkraftpark Vänern,
att byggas före 2020. De havsbaserade parkerna är ofta
betydligt större än de landbaserade och både tillståndsprocessen och utbyggnaden kan gå snabbare till havs.
Inmatning av havsbaserad vindkraft kommer huvudsakligen att ske i södra Sverige viket är en fördel ur
transmissionsnätets synpunkt.
Det är därför realistiskt att 15 TWh vindkraft
kan uppföras på land och 10 TWh till havs. Energimyndighetens uppdrag att särskilt utveckla stöd
för havsbaserad vindkraft och Energimyndighetens
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eget planeringsmål på 10 TWh till år 2020 kommer
troligen att innebära att havsbaserad vindkraft byggs
ut med upp till 10 TWh till 2020 vid sidan om det
generella certifikatsystemet. Havsbaserad vindkraft är
fortfarande i en intensiv utvecklingsfas och behöver ett
riktat stöd för att klara tekniksprånget. Därmed skulle
vindkraftutbyggnaden i Sverige kunna bli 25 TWh år
2020, 15 TWh på land och 10 TWh till havs.
Med denna utbyggnadsnivå i Sverige som grund
visar vi i denna rapport att det är möjligt att skapa
12 000 nya årsverken i Sverige år 2020 inom vindkraftområdet jämfört med 2008 där antalet årsverken
beräknas till 2 000. Under perioden 2009-2020 genererar den planerade utbyggnaden totalt över 110 000
årsarbeten. Tillverkning av hela eller delar av vindkraftverk har stora förutsättningar att i ökad utsträckning ske i Sverige fram till 2020.
Om svensk industri skulle kunna nå en marknadsposition som påminner om den som tysk, dansk eller
spansk vindkraftindustri har uppnått på sina respektive hemmamarknader blir antalet nya arbetstillfällen väsentligt större, cirka 18 000 årsverken år 2020.
Siffran kan förefalla hög men redan nu har exempelvis
Danmark cirka 24 000 årsverken inom vindkraftindustrin, i Tyskland beräknas cirka 90 000 arbeta inom
vindkraftbranschen inklusive underleverantörer.
Den regionala fördelningen av arbetstillfällen är
god. Om man utgår från de anläggningar som nu är
i drift och inkluderar de vindkraftparker som söker
tillstånd eller planeras blir den regionala fördelningen i
procent för landbaserad vindkraft (avrundat):
Norrland
Svealand
Götaland

70 %
5%
25 %

Vad gäller utbyggnaden till havs ser fördelningen
väsentligt annorlunda ut:
Norrland
Götaland

35 %
65 %

Räknar man antalet nya arbetstillfällen ställt i relation
till andelen yrkesverksamma blir förhållandena följande (Den rent industriella verksamheten har fördelats jämnt mellan landsdelarna).
Antal arbetstillfällen per 1 000 yrkesverksamma:
Norrland
Svealand
Götaland

14
1
3			

Som en jämförelse kan nämnas att sågverksindustrin
eller förpackningsindustrin i dagsläget sysselsätter
14 000 personer, det vill säga samma antal som vindkraftsindustrin beräknas sysselsätta år 2020. Specialiteter som kan utvecklas i Sverige både vad gäller
forskning utveckling och tillverkning är
skogsbaserad vindkraft
vindkraft i arktiskt klimat
havsbaserad vindkraft där det finns stora
synergieffekter med norskt offshorekunnande
Med tanke på den mycket stora expansion som sker av
vindkraften globalt är sannolikheten stor att svenskbaserade vindkrafttillverkare med ovanstående inriktning
kan bli starka aktörer inom dessa nischer, där Sverige
har relativt unika förutsättningar som testmiljö och erfarenhet av mångåring forskning och utveckling inom
likartade områden. Sveriges internationella konkurrenskraft är mycket god, särskilt i jämförelse med de
två stora tillverkningsländerna i Nordeuropa – Tyskland och Danmark. Kostnadsläget är väsentligt lägre
i Sverige jämfört med Tyskland och Danmark både
inom tillverkningsindustri, tekniskt utvecklingsarbete
etc, samtidigt som produktivitetsutvecklingen och
innovationsförmåga enligt internationella jämförelser
är högre.

Stockholm i mars 2009
Nils Andersson
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Executive summary
On 5 February 2009, the Swedish Government
unveiled a joint energy and climate policy for the
environment, competitiveness and energy security.
The policy includes a substantial increase in investment in renewable electricity generation, especially
from wind power.
The certificate system for renewable electricity is to
be further developed. A new target of 25 TWh will be
set for 2020. The long-term focus for the subsequent
years is to be on a steady continuing expansion of
renewable electricity generation. The Swedish Energy
Agency will analyse and plan how the increased ambition level in the certificate system is to be achieved.
As part of this approach, the feasibility of widening
the certificate system to include other countries will be
considered.
Sweden will also take advantage of the opportunities under the EU Renewables Directive to permit
other countries to finance investment in renewable
electricity generation in Sweden. Practical models to
make this type of collaborative project possible will be
developed as a matter of urgency.

A new planning framework for 30 TWh of wind
power by 2020 is to be established, in accordance with
the earlier proposal of the Swedish Energy Agency.
Of this total, 20 TWh will be onshore and 10 TWh
offshore.
The conditions for the development of offshore
wind farms will be specially studied. This includes
transmission grid connection regulations, the competing support systems of neighbouring states, the
opportunities for joint projects under the Renewables
Directive etc.
The physical potential of wind power development in
Sweden is very high, but a complex planning permission process with a large number of appeals means
that it is unlikely that 20 TWh of onshore power
generation can be built by 2020.
On the basis of the Government’s aim of 25 TWh
of renewable electricity generation by 2020, we believe
that the actual development onshore will reach around
15 TWh in 2020.
Within the framework of the certificate system, it
is not likely that additional offshore wind farms will
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be constructed before 2020, with the exception of the
Lake Vänern Wind Farm. Offshore wind farms are
usually considerably larger than onshore facilities and
both the planning process and the development can
go more quickly for offshore projects. The development of offshore wind power will largely take place
in southern Sweden, which is an advantage for the
transmission grid. The introduction by the Swedish
Energy Agency of a special support system for offshore
wind power, along with the planning targets, will
probably lead to development of 5-10 TWh offshore
wind power by 2020.
Taking everything into consideration, it is realistic
to assume that 15 TWh of wind-generated power can
be constructed onshore and 10 TWh offshore. This
would be a total wind generating capacity in Sweden
of 25 TWh by 2020.
With this level of development in Sweden, we
show in this report that it will be possible to create
at least 12 000 new jobs in the wind power sector in
Sweden by 2020. As a comparison, the number of full
time equivalents in the wind power sector in 2008 was
estimated at 2 000. During the period 2010-2020, the
planned expansion will generate a total of over 110
000 man years to achieve the expected targets, provided that the production of all or parts of the wind
farms to a greater extent takes place in Sweden.
If Swedish industry could achieve a market position
similar to what the German, Danish or Spanish wind
power industries achieved in their respective home
markets, the number of new jobs created would be
significantly higher, around 18 000 full-time jobs by
2020. This figure may appear high, but Denmark
already has around 24 000 full-time jobs in the wind
power industry and in Germany the workforce in
the wind power sector, including subcontractors, is
estimated at 90 000.
The regional distribution of job opportunities is
good. Starting from the wind power installations already in operation, and including those in permitting
process or at the planning stage, the distribution for
onshore wind power in the Swedish regions is:
Norrland
Svealand
Götaland

70 %
5%
25 %

With the expansion of offshore facilities, the distribution is considerably different
Norrland
Götaland

Taking the number of new jobs in relation to the
population, the situation is (with industrial operations
evenly distributed across the regions).
Number of job opportunities per 1 000 employed
2020
Norrland
Svealand
Götaland

forest based wind power
wind power in Arctic climates
offshore wind-power in cooperation with
Norwegian offshore expertise
Given the very strong expansion which is taking place
in wind power across the globe, it is highly probable
that Swedish based wind generation equipment manufacturers specialising in the areas mentioned above will
become strong players in these niches. Sweden is uniquely placed as a test environment, and has many years
experience of research and development in similar areas.

Nils Andersson
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14
1
3

As a comparison, the sawmill industry and the packaging industry had an equivalent number of full time
jobs in 2008 of around 14 000 each.
If the Swedish wind power industry were to become as successful in it’s home market as was the case
in Germany, Spain and Denmark, the number of full
time jobs would be significantly higher. Equally, a major expansion in Finland and Norway would actively
contribute to a further increase in the number of job
opportunities in Sweden.
Specialist areas in which Sweden is well placed
to succeed in research, development and production
include:

Stockholm in March 2009
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35 %
65 %

1. Inledning
Vindkraften står inför en mycket kraftig expansion,
både i Sverige och utomlands. Globalt kommer
uppskattningsvis 8 000 miljarder kronor att investeras
i vindkraft fram till år 2020.1 Idag försenas många
vindkraftsprojekt av att vindkraftstillverkarna helt
enkelt inte har kapacitet att leverera utrustning i tid.
Orderböckerna är fulltecknade och många tillverkare
har svårt att finna arbetskraft och maskinell kapacitet.
Trots den enorma marknad som vindkraftsutbyggnaden har skapat finns det ett relativt litet antal renodlade vindkraftstillverkare i världen. Den pågående
finanskrisen har dock lättat något på leveranstrycket,
men bedömningen är att de långa leveranstiderna återkommer så snart bankernas utlåningsvilja är återställd.
Sjuttiofem procent av den europeiska vindkraftsindustrin finns idag i Danmark, Tyskland och Spanien,
medan Sverige saknar renodlade vindkraftstillverkare.

Däremot finns det idag ett stort antal ledande svenska
underleverantörer till vindkraftsindustrin och det finns
också en mycket stor potential för svensk industri
att ta betydligt större marknadsandelar. En starkt
växande efterfrågan på vindkraft i kombination med
ett begränsat utbud innebär att nämligen det finns
utmärkta förutsättningar för nya aktörer att etablera
sig på marknaden.
Trots utmärkta geografiska förutsättningar får Sverige
idag en väldigt liten del av sin el från vindkraft. Utbyggnaden sker dock i ett allt snabbare tempo. De senaste
åren har elproduktionen från vindkraft ökat med 40
procent årligen. I december 2008 passerades en viktig
milstolpe när 2 TWh vindkraftsgenererad el på rullande
tolvmånadersbasis passerades. Regeringens mål är att
Sverige ska ha 25 TWh ny förnybar el år 2020, vilket
kommer att innebära cirka 15 TWh från vindkraft. En

1
Emerging Energy Research, pressrelease, Wind Turbine
Industry Steps up to Global Demand, 19 juni 2008.

Jobb i medvind 9

sådan utbyggnad kommer att kräva stora investeringar
och sysselsätta ett stort antal personer.
Många stora vindkraftsprojekt i Sverige är redan
planerade och kommer att byggas så fort alla tillstånd
är klara och finansiering kan erhållas. Genom medvetna
investeringar och politiskt stöd skulle Sverige på relativt
kort tid kunna bygga upp en inhemsk vindkraftsindustri. En sådan industri skulle inte bara kunna ge betydande exportinkomster, utan även skapa en stor mängd
arbeten i Sverige. Denna utredning visar att satsningar
på en kraftig utbyggnad av vindkraften skulle kunna
generera 12 000 nya årsarbetstillfällen från år 2020 och
framåt. Produktvärdet av denna utbyggnad uppgår till
drygt 27 miljarder kronor. Dessutom innebär utbyggnaderna att cirka 25 TWh koldioxidfri el kan exporteras
till kontinenten, vilket med dagens elpriser skulle ge
intäkter på drygt 10 miljarder kronor per år. Detta sammantaget gör det viktigt att stimulera utvecklingen av
vindkraftsindustrin och locka nya aktörer till Sverige.

1.1
Potential för utbyggnad av
vindkraft i Sverige
Sverige har traditionellt fått en väldigt liten en del av
sin el från vindkraft, men det håller på att förändras.
Det finns ambitiösa politiska mål som syftar till att
Sverige ska få en betydande del av sitt energibehov från
vindkraft. Många stora vindkraftsprojekt är under etablering och ännu fler projekt kommer att sätta igång
så fort alla tillstånd är klara. Idag kommer endast cirka
1,5 procent av vårt elbehov från vindkraft, vilket kan
jämföras med Danmark där motsvarande siffra är 21
procent.2 Per kvadratkilometer finns det 40 gånger så
många vindkraftverk i Danmark som i Sverige.

1.2

En bransch i ständig medvind

Framtiden för vindkraftsbranschen ser mycket ljus
ut. Det en lång väg till att nå målen i regeringens
uppgörelse från 5 februari 2009 med tanke på att vi i
december 2008 uppnådde nivån 2 TWh. Det en lång
väg dit med tanke på att vi i december 2008 uppnådde nivån 2 TWh. För att göra utbyggnaden möjlig
krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Först
och främst krävs det en politisk vilja att underlätta
för utbyggnaden, exempelvis genom att effektivisera
handläggningsprocesserna vid tillståndsprövningar.
Det är också nödvändigt att det finns ett fungerande
och förutsägbart ekonomiskt stödsystem för vindkraft,
något som regeringen nu aviserat.

2

Energistatistik 2007, Energistyrelsen 2008

10

Jobb i medvind

1.3 Snabb utbyggnad skapar stor efterfrågan
Det är svårt att förutspå exakt hur den svenska vindkraftsutbyggnaden kommer att te sig från år till år.
Däremot går det att med elcertifikatsystemet som
beräkningsgrund avgöra hur mycket landbaserad
vindkraft Sverige kommer att ha år 2020.3 Det är
fortfarande oklart hur ett särskilt stödsystem för
havsbaserad vindkraft kommer att utformas. Utformningen av stödsystemet kommer väsentligt att påverka
utbyggnadstakten till havs och därmed också den
totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige. I december
2008 passerades nivån 2 TWh på rullande tolvmånadersbasis. Fram till år 2020 kommer denna nivå öka
med cirka 13 TWh enligt regeringens nyligen offentligjorda energi- och klimatdeklaration. Det är viktigt att
understryka att eventuella nysatsningar på kärnkraft
inte hotar vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Det råder
politisk enighet om att förnybar el i allmänhet och
vindkraft i synnerhet kommer att utgöra viktiga delar
av det svenska energisystemet. Det är också viktigt att
understryka att EU-målet anger den förnybara energin
som en procentsats av den totala energikonsumtionen.

3
Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som syftar till att ge
Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor.
Målet med elcertifikatsystemet är att öka den årliga elproduktionen från förnybara energikällor med 17 TWh år 2016
jämfört med 2002 års nivå. Elleverantörerna är tvungna
att skaffa sig elcertifikat i proportion till hur mycket el de
levererar. Genom detta skapas en efterfrågan för elcertifikat.
Detta leder i sin tur till att det uppstår en marknad för elcertifikaten eftersom elleverantörerna måste köpa elcertifikat
från de producenter som har certifikatberättigad produktion.
Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat där handel sker
mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. Inkomst
som elproducenterna får när de säljer elcertifikat ersätter
tidigare investeringsbidrag och driftsstöd. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara certifikatberättigade energikällornas möjlighet att konkurrera med övriga energikällor .
Det är elkunderna som betalar elcertifikaten i förhållande till
sin elanvändning. Syftet är att öka andelen el som produceras med förnybara energikällor - vindkraft, vattenkraft och
biobränsle. Enligt den särskilda lagen om elcertifikat ska en
viss andel av elen komma från förnybara energikällor. Rent
praktiskt fungerar det så att en producent tilldelas elcertifikat baserat på den mängd certifikatbaserad el han producerar och som han sedan säljer. Elproducenten får därefter
intäkter både för den el och för de certifikat som kan säljas
på en öppen marknad.

1.4

Begränsat utbud möjliggör expansion

Förutom de rent politiska och ekonomiska förutsättningar som måste föreligga är det också avgörande att
industrin har möjlighet att leverera vindkraftverk och
kringutrustning i samma snabba takt som utbyggnadsplanerna anger. Hittills har vindkraftsutbyggnaden
bromsats av långa leveranstider. Det finns därför goda
möjligheter för nya aktörer att etablera tillverkning
av vindkraftverk och kringutrustning. Även när det
gäller installation och underhåll är efterfrågan stor och
det råder i dagsläget brist på arbetskraft. Vindkraftens ständiga expansion skapar möjligheter för en ny
omfattande tillverknings- och serviceindustri i Sverige.
Genom gemensamma ansträngningar kan det inom en
överskådlig framtid skapas 12 000 nya jobb inom tillverkning, installation och underhåll, utöver de 2 000
jobb som redan finns idag. Sveriges unika industrikompetens och närhet till stora tillväxtmarknader innebär
att vindenergi kan komma att utgöra en stark kraft för
tillväxt och nya affärsmöjligheter. Vindkraftsbranschen
befinner sig i en kraftig och stabil expansionsfas, vilket
innebär att stora investeringar också kommer att ske de
kommande åren globalt, i Europa och i Sverige.

1.5
Sverige lockar utländska
vindkraftsinvesterare
Den svenska vindkraftsbranschen sysselsätter idag
cirka 2 000 personer. Det är en låg siffra med tanke
på den vindkraftsutbyggnad som planeras i Sverige.
Den absoluta huvuddelen av de varor och tjänster
som behövs för utbyggnaden köps in från utlandet.
Men Sverige är en intressant marknad för utländska
tillverkare, och världsledande vindkraftsföretag som
Enercon och Vestas har etablerat tillverkning av vindkraftskomponenter i Sverige. Verksamheten har växt
kraftigt under senare år och kommer sannolikt att växa
ytterligare de kommande åren. Men i relation till den
marknadspotential som finns är den svenska vindkraftstillverkningen fortfarande förhållandevis liten,
vilket talar för att vi kommer att få se flera utländska
tillverkare i Sverige inom en snar framtid. Redan idag
tillverkas det bland annat vindkraftstorn i Kockums
gamla fabrikslokaler i Malmö. En annan tillverkare
producerar torn i en fabrik i Kristinehamn. Båda dessa
verksamheter har expanderat kraftigt och expansionen
förväntas fortsätta.
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1.6
Sverige redan en stor underleverantör
till vindkraftsindustrin
Även om Sverige saknar egna renodlade vindkraftstillverkare är försäljningen från svenska underleverantörer
till den globala vindkraftsbranschen omfattande. Ett
exempel är SKF som bland annat tillverkar olika typer
av lager till vindkraftsindustrin. Vindkraften har varit
en stor framgång för företaget: orderingången är hög
och SKF har nyligen nyinvesterat för att kunna möta
en nästintill explosionsartad efterfrågan från vindkraftsbranschen. Dessa nysatsningar har dessutom skett i
en tid där andra verksamheter inom företaget tvingats banta sin verksamhet på grund av det sviktande
konjunkturläget. Ett annat exempel är de gjuterier
runtom i landet som tillverkar nav, maskinbäddar,
axlar och lagerhus till vindkraftverk. Det finns också
en rad underleverantörer som levererar elektronisk
styrutrustning, kablar för elanslutning, olika typer av
lager till växellådor och huvudaxlar, svetsutrustning,
finelektronik, kommunikationssystem och andra
komponenter till vindkraftsindustrin. Vi befinner oss i
början av en mycket stark utvecklingsfas för vindkraftsindustrin. Därför är det mycket viktigt för näringsliv
och samhälle att ta tillfället i akt att göra de satsningar
och ta de politiska beslut som krävs för att en storskalig
svensk vindkraftsindustri ska kunna bli verklighet. Det
kan gälla satsningar på forskning och utveckling inom
nischer där Sverige har stor kompetens och internatio-
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nell konkurrenskraft, till exempel materialteknologi,
förhållanden i skogsmiljö och arktiskt klimat.

1.7

Från import till export

En realistisk ambition för framtiden är att Sverige ska
kunna ha en vindkraftsindustri som inte bara har kapacitet att klara vår inhemska efterfrågan på vindkraftsutrustning, utan även kan ge landet betydande exportinkomster. Erfarenheter från Tyskland visar att en stabil
hemmamarknad ger goda förutsättningar att bygga upp
en omfattande exportindustri. Från att traditionellt
haft sin huvudsakliga försäljning på den inhemska
marknaden går huvuddelen av de tyska vindkraftverken
idag på export. 2007 uppgick den tyska vindkraftsindustrins exportandel till hela 83 procent.4

1.8

Produktion nära anläggningsplatsen

Vindkraftverkens storlek gör dem mindre lämpliga att
transportera över stora avstånd. Det är därför önskvärt
att lägga tillverkningen av huvudkomponenterna nära
nya anläggningsplatser, särskilt när det gäller stora
vindkraftsprojekt. Med tanke på den utbyggnad som
Sverige står inför följer också att tillverkningen inom
landet måste öka. Ett exempel är vindkraftsprojektet
Markbygden i Piteå kommun som har potential att bli
4
Wind Energy ”Made in Germany” Is an Export Hit
http://www.wind-energie.de/en/news/article/wind-energymade-in-germany-is-an-export-hit/166

en av Europas största industriinvesteringar. Planerna är
att bygga 1 101 vindkraftverk med en total installerad
effekt om 4 000 MW. Vid vindkraftsprojekt av den
här storleken blir det också naturligt att av kostnadseffektivitet förlägga tillverkning av komponenter till
närområdet. Det finns också tydliga indikationer på
att industrianläggningar med vindkraftskoppling snart
kan komma att etableras i det aktuella området.

1.11 Verkstadsteknisk tradition ger
Sverige försprång

Det tar tid att skapa en ny industrigren. Även om det
finns en mycket hög verkstadsteknisk kompetens i
Sverige kräver en vindkraftsindustri ny specialkompetens. Det är därför viktigt att samhället också satsar på
utbildningar som motsvarar de krav som den nya industrin kommer att behöva. Den svenska utbyggnaden
av vindkraft kan bidra till att vi får specialiserad industri med högt förädlingsvärde som under överskådlig
tid blir relativt okänslig för konjunktursvängningar.

Sveriges långa tradition med en storskalig och internationellt konkurrenskraftig verkstadsindustri, ger
både kunnande och tekniska förutsättningar att bli en
ledande tillverkare av vindkraftverk och tillhörande utrustning. Vindkraftsindustrins expansionsmöjligheter
förutses vara mycket goda under en lång tid framöver.
Detta inte minst mot bakgrund av EU:s mål, som
stipulerar att andelen förnybar energi ska uppgå till
tjugo procent år 2020. Även ur ett globalt perspektiv
är potentialen mycket stor. Enligt beräkningar som
branschorganisationen European Wind Energy
Association (EWEA) har gjort finns det utrymme för
en tjugoprocentig tillväxt årligen. Enligt organisationen
begränsas utbyggnaden främst av leveranskapacitet hos
leverantörerna. Det finns således ett stort utrymme för
nya aktörer i branschen att ta marknadsandelar, samtidigt som befintliga tillverkare av vindkraftsutrustning
kan komma att lägga sin produktion i Sverige.

1.10 Global utbyggnad skapar kraftig
efterfrågan

1.12 Fortsatt stark efterfrågan trots
lågkonjunktur

1.9
Ny industrigren kräver utbildad
arbetskraft

Vindkraftsindustrins expansionsmöjligheter förutses
vara mycket goda under en lång tid framöver. Under
de senaste tio åren har den installerade vindkraftskapaciteten växt med i genomsnitt 32 procent per år.5 Fram
till år 2020 kommer nästan ofattbara 8000 miljarder
kronor att investeras i vindkraft globalt.6 En stor del av
expansionen kommer att ske i Europa och USA, men
även utvecklingsländer som Indien och Kina kommer
att satsa kraftigt på vindkraft framöver. Trots denna
enorma världsmarknad finns det ett förhållandevis litet
antal vindkraftstillverkare. Det är ett välkänt problem att
långa leveranstider av vindkraftverk och kringutrustning
försenar nya vindkraftsprojekt. Det finns därför goda
möjligheter för nya aktörer att snabbt etablera sig och
uppnå ekonomisk lönsamhet. Svensk verkstadsindustri
är mycket konkurrenskraftig i förhållande till Danmark
och Tyskland, både vad gäller tillverkningsindustri och
generella satsningar på forskning och utveckling.

5
Wind Energy Study 2008: Market Assessment of the Wind
Energy Industry up to the Year 2017, HusumWindEnergy,
2008
6
Wind Turbine Industry Steps up to Global Demand,
Emerging Energy Research, pressrelease, 19 juni 2008.

Den ekonomiska krisen kommer att få allvarliga
konsekvenser för den svenska sysselsättningen. Sverige
är en liten ekonomi som är mycket beroende av sin
exportindusti, vilket gör att den kraftigt minskade
efterfrågan på världsmarknaden drabbas extra hårt.
Det finns dock branscher som inte kommer att påverkas märkbart av det försämrade konjunkturläget.
Tack vare den kraftiga utbyggnad som vindkraften står
inför behöver lågkonjunkturen inte påverka tillverkare
och underleverantörer negativt. Tvärtom kan sämre
tider innebära att det blir lättare för en ny industrigren
att etablera sig, tack vare större tillgång på arbetskraft
och industriell kapacitet. Dessutom innebär lågkonjunkturen att både frakt- och råvarupriser kommer att
sjunka. Sveriges långa tradition med en storskalig och
innovativ verkstadsindustri innebär att både industrikapacitet och kunnande skulle kunna ge den nya
vindkraftsindustrin stora fördelar. När den ekonomiska avmattningen drabbar andra branscher kan vindkraftsnäringen sysselsätta människor som annars skulle
drabbas av arbetslöshet.
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2. Globala sysselsättningseffekter
Globalt beräknas vindkraftsindustrin idag sysselsätta
ungefär 330 000 människor, varav 154 000 i Europa.7
Enligt EWEA:s prognoser kommer denna siffra att
öka till 325 000 arbetstillfällen bara i Europa år 2020.
Detta är en försiktig prognos; tidigare uppskattningar
som EWEA har gjort har nämligen överträffats med
stor marginal. Dessutom kommer den globala ökningen vara betydligt kraftigare än den europeiska.

utbyggnaden bli 6 500 MW med en total sysselsättning om 82 000 årsverken.

2.1
Tillverkning och montering av
vindkraftverk

0,27 manår i direkt arbetskraft per i
nstallerad MW (direkta effekter)

I USA har Department of Energy utarbetat en simuleringsmodell för att beräkna sysselsättningseffekterna
vid utbyggnad av vindkraft.8 Enligt Department of
Energys basmodell går det 2008 ungefär 15 årsarbeten
per installerad MW vid tillverkning och montering
av vindkraftverk. Denna siffra inkluderar multiplikatoreffekter, det vill säga positiva effekter som uppstår
i samhället i stort, tack vare utbyggnad av vindkraftskapaciteten. Denna modell har använts i USA för att
beräkna sysselsättningseffekter dels per investeringsobjekt, dels på regionnivå, delstatsnivå och på nationell
nivå. Till bas för beräkningarna ligger erfarenhetsdata
från ett stort antal befintliga utbyggnader som uppdaterats till att gälla 2008 års förhållanden.
Den amerikanska studien ger följande värden fördelat på olika arbetstyper					
			
Årsarbetskrafter
Turbin och generator				
Torn och fundament				
Montering					
Övriga direkta effekter (vägar, ledningar m m)
Effekter i nästa led (underentreprenörer m m)
Multiplikatoreffekter i alla led ovan		

4,5
1,5
2,0
1,5
2,5
3,0

Summa					

15

Modellen har använts för att beräkna vad en ändring i
stödsystemen för vindkraftsutbyggnad innebär i USA
år 2009.
Studien visar att med ett oförändrat stödsystem skulle
7
Wind at Work - Wind energy and job creation in the EU,
European Wind Energy Association, 2009
8
JEDI-WIND, Job and Economic Development Impact Model,
United States Department of Energy, 2008
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2.2

Arbetstillfällen för drift och underhåll

På motsvarande sätt har man beräknat arbetskraftsåtgången för löpande drift och underhåll av vindkraftverk i USA. Enligt Department of Energys studie går
det åt:

0,07 manår i indirekt drift och underhåll
(indirekta effekter)
0,15 manår i multiplikatoreffekter
(inducerade effekter)
Detta innebär att det per installerad MW går ungefär
en halv årsarbetskraft i drift och underhåll, multiplikatoreffekter inkluderade.

3. Vindkraftens ekonomiska värde
3.1
Storskalig utbyggnad ger stor
försäljningspotential
Den massiva vindkraftsutbyggnaden i Europa kommer att omsätta enorma summor. Enligt branschens
bedömningar uppgår det totala ekonomiska värdet för
vindkraftsutbyggnaden i Europa fram till år 2020 till
3 500 miljarder kronor. Mellan 80 och 90 procent av
detta värde utgörs av vindkraftverk. Dagens storskaliga
vindkraftverk är tekniskt avancerade konstruktioner
som består av ett stort antal komponenter av skiftande
slag. Det är inte bara vindkraftstillverkarna som kommer att få se en betydande orderingång som en följd av
de kommande årens vindkraftsutbyggnad. Det finns
också mycket stora ekonomiska värden i de delar och
komponenter som underleverantörer står för. Många
av komponenterna tillverkas av företag med allmän
verkstadsteknisk kompetens. Trots att det rör sig om
relativt små och enkla delar som enskilda verkstadsföretag levererar till vindkraftsindustrin, gör de totala

volymerna att det sammanlagda värdet blir stort.
Genom att bryta ned ett vindkraftverks totala värde
i olika mindre komponentkategorier blir det också
enklare förstå vilka stora ekonomiska värden som den
europeiska vindkraftsutbyggnaden rymmer. Bilden
nedan är ett försök att illustrera detta. Ett typiskt vindkraftverk har delats upp efter komponenttyp i syfte
att visa det procentuella värdet av olika vindkraftskomponenter. Genom att känna till vad olika delar
betingar för ekonomiskt värde blir det också möjligt
att beräkna det potentiella totala försäljningsvärdet för
specifika komponenter. Figuren synliggör till exempel
att torn och blad tillsammans utgör ungefär hälften av
ett typvindkraftverks värde. Genom att multiplicera
andelssiffran med vindkraftutbyggnadens totala värde
står det till exempel klart att bara värdet av skruvar till
vindkraft uppgår till cirka 30 miljarder kronor, trots
att skruvvärdet endast utgör en procent av ett enskilt
vindkraftverks totala värde.
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4. Sysselsättningseffekter i Sverige
4.1
Att tillämpa den amerikanska
modellen i Sverige
Den modell som har utvecklats av det amerikanska
energidepartementet anses vara den bäst lämpade för
att beräkna sysselsättningseffekterna vid vindkraftsutbyggnad. Även om den inte är anpassad efter svenska
förhållanden är bedömningen att modellen kan ge
relativt tillförlitliga prognoser om vindkraftens sysselsättningseffekter i Sverige. Modellen har förordats av
experter inom European Wind Energy Association och
har visat sig stämma väl överens med organisationens
egna beräkningar på nationell nivå. Utbyggnadens
sysselsättningseffekter bestäms av faktorer som de
planerade aggregatens storlek och utformning samt
lokala faktorer som väg- och markförhållanden. Även
vindkraftsparkens anslutning till elnätet påverkar hur
många arbetstillfällen som skapas.
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4.2

Produktivitetsutveckling

Vid en storskalig vindkraftsutbyggnad är det sannolikt att både tillverkning och montering effektiviseras
något, vilket medför kortare ledtider. Av denna anledning har en viss produktivitetsutveckling inkluderats
i beräkningsmodellen. Denna uppskattas till 4,5 procent årligen inom tillverkningsindustrin och 3 procent
inom tjänstesektorn. Ur ett historiskt perspektiv är
detta en väl tilltagen produktivitetsökning, men den
skulle innebära att antalet årsarbetskrafter för landbaserad vindkraft kommer att minska, från 15 till 10
årsarbeten per MW år 2020. Vad gäller beräkning av
antalet årsarbeten för drift och underhåll har de amerikanska nyckeltalen i denna utredning använts per
verk istället för effekt som i den amerikanska studien.
Det innebär att ett vindkraftverk om 2 MW beräknas
kräva drift och underhåll motsvarande 0,7 årsarbeten,
vilket är ett lågt värde historiskt sett, men som använts
för att beräkna effekterna av en storskalig utbyggnad.

5. Vindkraftens sysselsättningseffekter
Idag sysselsätter vindkraftsbranschen ungefär 2 000
personer. Beräkningarna visar att detta antal skulle
kunna öka till 14 000 personer år 2020. Arbetstillfällen kommer att skapas både genom tillverkning av
vindkraftskomponenter och genom installations- och
underhållsarbeten samt som direkta och indirekta
arbetstillfällen i samhället i övrigt. Om en svensk vindkraftsindustri också lyckas ta andelar på den internationella marknaden kommer ett stort antal arbetstillfällen inom en ny exportindustri att uppstå.

5.1

Utbyggnad av vindkraft på land

För att uppnå 15 TWh vindkraftsel på land i Sverige
behövs cirka 6 000 MW installerad effekt år 2020.
Analysen bygger på att utbyggnadstakten ökar från
cirka 300 MW per år 2009 till drygt 550 MW per år
2020. Den installerade vindkraftskapacitet som idag
uppgår till cirka 1 000 MW kommer därmed att öka
till totalt 6 000 MW år 2020 enligt nedanstående
diagram.

Analysen baserar sig också på att tillverkningen av
torn i Sverige kommer att nå en andel om 40 procent
år 2020 medan tillverkning av turbiner och generatorer för uppsättning i Sverige kommer att vara 30
procent år 2020. Vidare beräknas svenska företag stå
för 90 procent av installationsarbetena.
Det bör understrykas att den inhemska tillverkningen är väsentligt högre i länder som Tyskland,
Spanien, Danmark och USA.
Med dessa antaganden skulle sysselsättningen
inom tillverkning och montering öka till cirka 4 200
årsarbetskrafter år 2020 för utbyggnad av landbaserad vindkraft. Underhåll av befintliga anläggningar
motsvarar vid samma tid cirka 1 300 årsarbetskrafter.
Total sysselsättningseffekt 2020 blir således 5 500 årsarbetskrafter för utbyggnad och underhåll av vindkraften på land. Den regionala fördelningen av arbetena
har beräknats enligt faktiska anläggningar i drift och
planerade parker. Det innebär att Norrland beräknas
få cirka 70 procent av arbetstillfällena, Svealand 5
procent och Götaland 25 procent.
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5.2

Utbyggnad av vindkraft till havs

På motsvarande sätt har sysselsättningseffekten för
en utbyggnad av havsbaserad vindkraft beräknats. I
analysen förutsätts att 10 TWh havsbaserad vindkraft
motsvarar en installerad effekt på 3 000 MW år 2020.
På samma sätt som för landbaserad vindkraft förutsätts att svenska företag år 2020 utför 90 procent av
monteringen och 30 procent av tillverkningen av torn,
generatorer och turbiner. Eftersom havsbaserad vindkraft än så länge bara utgör 2 procent av den totala
vindkraften i världen finns det inga erfarenhetssiffror
att basera en uppskattning på. Beräkningarna baserar
sig därför på att en svensk marknadsdel för havsbaserad vindkraft skulle hamna på samma nivå som för
den landbaserade.
Sysselsättningseffekten skulle med denna beräkningsgrund bli totalt cirka 4 200 årsarbeten och antal
arbeten för drift och underhåll uppskattas till 600
årsarbeten.

5.3

Export

Vindkraftsutbyggnaden på land och till havs förväntas
generera en omfattande industrietablering i Sverige.
Det finns också stora möjligheter att denna industri
kan öka sina exportandelar i övriga Europa. Vindkraftsutbyggnaden i Europa är mycket stor, drygt
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8 000 MW årligen, och förväntas öka. EWEA förutspår att den samlade utbyggnaden i Europa uppnår
180 000 MW år 2020, och att särskilt havsbaserad
vindkraft får en mycket snabb ökningstakt. Förutsättningarna för att svensk vindkraftsindustri ska kunna
ta exportandelar är därför mycket stora. I analysen
förutses att den svenska exportandelen kommer att
uppgå till 10 procent år 2020 för turbiner och generatorer samt 5 procent för torn och fundament. Exportindustrin förväntas år 2020 generera cirka 4 000
årsverken, dubbelt så många som idag. Sammantaget
finns det enligt denna analys förutsättningar för en
betydande sysselsättningsökning inom vindkraftsindustrin i Sverige till cirka 14 000 årsverken år 2020. En
svensk industriell utveckling inom vindkraftsområdet
ger alltså utrymme för en stor sysselsättningseffekt.
Produktvärdet skulle kunna öka från dagens drygt 5
miljarder som svenska underleverantörer står för till
över 27 miljarder år 2020. Drygt hälften av detta förutsätts komma av export. För att uppnå denna vision
är det önskvärt att stimulera nya aktörer att etablera
verksamhet inom landet.
Diagrammet nedan visar fördelningen av sysselsättningsutvecklingen mellan landbaserad och havsbaserad
utbyggnad samt till följd av export av vindkraftutrustning.

5.4

Vem betalar utbyggnaden?

Eftersom elproduktionskostnaden för ett vindkraftverk
för närvarande är större än det förväntade marknadspriset på elbörsen NordPool kommer merkostnaden
för att bygga vindkraft att behöva ett finansiellt stöd.
Detta stöd betalas idag i Sverige av elkunderna genom
elcertifikatsystemet, med undantag för elintensiv
industri.
Genom vindkraftsutbyggnaden kommer elmarknaden att få ett ökat utbud av elproduktion med mycket
låga driftkostnader. Vindkraften ser då till att dyrare
kolbaserad elkraft, som idag oftast sätter marginalpriset på NordPool minskar och då kommer elkundernas
pris följaktligen att sjunka. Hur mycket lägre det blir
beror på hur det totala utbudet och den totala efterfrågan utvecklas.
Elintensiv industri som slipper att betala för stödet
gynnas genom utbyggnaden, eftersom de kommer att
få ett lägre elpris. Resterande stöd kommer att betalas
av den befintliga elproduktionen, främst vattenkraft
och kärnkraft, som får ett lägre marknadspris.

5.5

Känslighetsanalys

De antaganden som gjorts i grundalternativet bygger på att de svenskbaserade företagen får cirka en
tredjedel av leveranserna till den svenska marknaden.

Detta är ett försiktigt antagande; tillverkarna i de stora
vindkraftländerna Tyskland, Spanien och Danmark
har uppnått betydligt större marknadsandelar på sina
respektive hemmamarknader Även statistik från USA
visar att inhemska tillverkare normalt uppnår betydligt
högre marknadsandelar.

5.5.1 Hög marknadsandel
Om beräkningarna istället baseras på att de svenska
företagen får en hemmamarknadsandel på 60 procent
av turbiner och torn, skulle vindkraftssektorn istället
sysselsätta cirka 18 000 personer år 2020. Även detta
scenario bygger på en marknadsandel som är lägre än
vad inhemska tillverkare uppnått i Danmark, Tyskland
och Spanien år 2008.

5.5.2 Låg marknadsandel
Om man tänker sig ett mer försiktigt scenario, som
baseras på att en inhemsk svensk vindkraftsindustri
endast skulle få en marknadsandel på tio procent av
torn- och turbintillverkning, skulle en svensk vindkraftsbransch sysselsätta ungefär 11 000 personer år
2020. De olika scenarierna visar att sysselsättningseffekterna främst uppstår som en följd av utbyggnad
och underhåll. Arbetstillfällena kommer att spridas
relativt jämnt över landet och många nya arbetstillfäl-
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len kommer att uppstå i glesbygd. De arbeten som
skapas inom industrin avgörs främst av i vilken grad
tillverkare etablerar sig i Sverige.

5.5.3 Slutsatser; känslighetsanalys
Modellen visar att även vid mycket försiktiga antaganden kommer sysselsättningen att uppgå till drygt
10 000 årsarbeten år 2020. Vid mer optimistiska
antaganden pekar analysen på 18 000 arbetstillfällen.
Det värde som använts som huvudalternativ indikerar
på att sysselsättningen år 2020 motsvarar ungefär
14 000 årsarbeten.

5.6

Behov av stödsystem

Skapandet av en omfattande svensk vindkraftsindustri
bygger som tidigare nämnts på att det finns gynnsamma politiska förutsättningar för dess tillkomst.
Dels behövs en långsiktig vilja att stödja den fortsatta
utbyggnaden av vindkraft dels behövs det gynnsamma
lokala förutsättningar för att nya industrietableringar
ska bli möjliga. Det kan till exempel handla om att
tillgodose de särskilda infrastrukturbehov som vindkraftsindustrin i vissa fall kan behöva. Det är också
viktigt att tillståndsprövningar för nya industrianläggningar handläggs på ett så effektivt sätt som möjligt.

5.7

En satsning i rätt tid

Vi befinner oss i en global lågkonjunktur, och detta
faktum gör det ännu viktigare att satsa på infrastrukturprojekt och ny grön teknik. Utbyggnaden av
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vindkraft sker ofta i glesbygd och skapar lokala arbetstillfällen i områden som det annars kan vara svårt att
skapa varaktiga arbeten i. Genom satsningar på en ny
grön teknikindustri kan Sverige blev världsledande på
produkter med global efterfrågan. En sådan satsning
kan dessutom generera stora exportinkomster

5.8

Arbetskraftsbrist istället för arbetslöshet

Ekonomiskt dåliga tider brukar innebära att svensk
verkstadsindustri tvingas sänka produktionstakten. Varsel
och uppsägningar leder till att arbetslösheten bland vissa
yrkesgrupper blir extra påtaglig. Det kan därför tyckas
paradoxalt att stora delar av vindkraftsindustrin upplever
svårigheter att rekrytera arbetskraft med verkstadsteknisk
kompetens. Både industriell kapacitet och kompetens
från tung verkstadsindustri kan användas vid en övergång
till vindkraftstillverkning. Vindkraftstillverkning är en
komplex verksamhet som består av många olika delar
och sysselsätter en mängd olika yrkesgrupper. Förutom
tillverkning av vindkraftverk och tillhörande komponenter tillkommer många arbetstillfällen i andra närliggande
sektorer. Vid en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige
kommer bland annat projektörer och kraftbolag att
rekrytera personal med vindkraftskompetens.
Diagrammet visar fördelningen av olika yrkeskategorier som ryms inom vindkraftsnäringen. Häri inkluderas alltifrån tillverkning av vindkraft till montering,
underhåll och försäljning av den vindkraftsproducerade elen.9
9
Wind at Work - Wind energy and job creation in the EU,
European Wind Energy Association, 2009

5.9
Olika yrkeskategorier inom
vindkraftsbranschen
Diagrammet visar fördelningen av olika yrkeskategorier som ryms inom vindkraftsnäringen. Alltifrån
tillverkning av vindkraft, till montering, underhåll och
försäljning av vindkraftsproducerad el inkluderas.10
Tabellen syftar till att visa vilken typ av arbetstillfällen
som en inhemsk vindkraftsindustri skulle kunna skapa.
vindkraftstillverkare
Producerar vindkraftverk, vilket inkluderar tillverkning av huvudkomponenter och sammansättning av
färdiga anläggningar.
Yrkeskategorier:
Kvalificerade ingenjörer inom forskning och
utveckling
Produktutvecklare
Yrkesutbildade arbetare: montörer, fräsare,
svetsare, maskinoperatörer, blästrare, lackerare,
CNC-operatörer, formsättare, betongarbetare,
elektriker, mekaniker, konstruktörer, plåtslagare,
gjutare, anläggningsarbetare, processoperatörer,
finmekaniker, elmontörer, tele- och elektronikmontörer, maskin- och motoroperatörer
Teknisk personal
Underhållspersonal
Övrig personal (administration, ekonomi, försäljning)
Underleverantörer
Tillhandahåller övriga komponenter och tjänster till
tillverkare.
Yrkeskategorier:
Kvalificerade ingenjörer inom forskning och
utveckling
Produktutvecklare
Yrkesutbildade arbetare: montörer, svarvare,
fräsare, svetsare, maskinoperatörer, blästrare,
lackerare, CNC-operatörer, formsättare, betongarbetare, elektriker, mekaniker, konstruktörer,
plåtslagare, gjutare, anläggningsarbetare, processoperatörer, finmekaniker, elmontörer, tele- och
elektronikmontörer, maskin- och motoroperatörer
Teknisk personal
Underhållspersonal
Övrig personal (administration, ekonomi, försäljning)

Projektörer
Medverkar i hela utvecklingskedjan vid projektering
av vindkraftsprojekt med planering och juridiskt
förarbete.
Yrkeskategorier:
Projektledare (ingenjörer och ekonomer)
Miljöingenjörer och andra specialister för att utarbeta miljökonsekvensbeskrivningar
Teknisk och metrologisk expertis för att beräkna
vindlägen
Ekonomer och jurister för att hantera ekonomiska
och juridiska aspekter av vindkraftsprojektering
Annan stödpersonal (administration, försäljning,
ekonomi, övriga)
Montering, reparation, drift och underhåll
Bygger vindkraftsparker, utför regelbundna service-,
inspektions- och underhållsarbeten.
Yrkeskategorier:
Teknisk personal för drift och underhåll av vindkraftverken
Civilingenjörer för att koordinera monteringen av
vindkraftverken
Säkerhetsspecialister
Specialister på transporter av tungt gods
Elektriker
Teknisk personal specialiserad på vindkraftsinstallationer
Kvalificerade byggnads- och anläggningsarbetare
för byggnadsprocessen
Annan stödpersonal (administration, försäljning,
ekonomi, övriga)
Oberoende kraftproducenter
Driver vindkraftverk och handhar försäljning av
vindkraftsproducerad el.
Yrkeskategorier:
Miljö- och elektroingenjörer
Teknisk personal för drift och underhåll om denna
inte läggs ut på entreprenad
Säkerhetsspecialister
Finansiärer
Försäljare och marknadsföringspersonal för att
främja försäljning av vindkraftsproducerad el
Annan stödpersonal (administration, försäljning,
ekonomi, övriga)

10

Wind at Work - Wind energy and job creation in the EU,
European Wind Energy Association, 2009
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Konsultbyråer
Programmerare och metrologer som arbetar för att
analysera och utvärdera vindförhållanden
Ingenjörer med inriktning mot aerodynamik, fluiddynamik (CFD) och andra relevanta forskningsområden

Vissa av dessa yrkeskategorier (ingenjörer, industrioch metallarbetare, sekreterare, försäljare och transportpersonal) är av mer allmän karaktär och kräver
ingen särskild vindkraftskompetens. Andra yrkeskategorier kommer däremot kräva särskild vindkraftskompetens och det är därför viktigt att det finns utbildningar som motsvarar efterfrågan.

Miljöingenjörer
Miljöpolitiska experter
Utvärderingsexperter
Kommunikatörer
Finansiärer och ekonomer
Jurister med inriktning mot energi- och miljöfrågor
Event- och marknadsföringspersonal
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5.10

Fördelningen av arbetstillfällen

Rapporten syftar till att kartlägga hur många arbetstillfällen en svensk vindkraftssektor kan komma att sysselsätta
år 2020. Prognosen som presenteras är baserad på en
rad sannolika antaganden och indikerar att branschen år
2020 kan sysselsätta 14 000 personer. Summan inkluderar såväl tillverkning och uppförande av anläggningar
som drift och underhåll samt andra arbetstillfällen i
samhället som uppstår som en följd av vindkraftsutbyggnaden. Enligt prognosen kommer det således att finnas
12 000 fler jobb inom vindkraft år 2020 än vad det finns
2008. Den totala installerade effekten i Sverige beräknas
år 2020 uppgå till cirka 9 000 MW.

6. Internationell jämförelse
En internationell utblick visar att det är möjligt att
bygga ut vindkraften i ett snabbt tempo om det finns
politiskt stöd. För Sverige är det därför särskilt viktigt
att det skapas nödvändiga styrmedel, som stimulerar
nya aktörer att etablera sig i Sverige och bygga upp en
stark inhemsk industriproduktion.
Vid utgången av 2007 beräknades cirka 154 000
personer inom EU vara sysselsatta inom vindkraftsbranschen.11 Danmark, Tyskland och Spanien är de
länder som har störst vindkraftsindustri.
Det finns ett mycket starkt samband mellan nationell utbyggnad och sysselsättning inom vindkraftsbranschen. EU har varit pådrivande i arbetet med att
öka andelen förnybar energi och på olika sätt försökt
främja användandet av denna. De mål som EU anger
är försörjningstrygghet, minskad klimatförändring
genom lägre växthusgasutsläpp och inte minst kunskapsbaserad miljöteknikindustri, som kan ge Europa
en god sysselsättning, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och regional utveckling.12
11
Wind at Work - Wind energy and job creation in the EU,
European Wind Energy Association, 2009
12
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
främjande av användning av förnybar energi, KOM 2008/19

6.1

Danmark

Idag är Danmark det land i världen som får störst andel
av sin el från vindkraft. En internationell jämförelse
visar att vindkraftsbranschen i Danmark för närvarande
sysselsätter cirka 24 000 personer. Danmarks installerade
vindkraftskapacitet uppgår till 3,1 GW och en mycket
stor andel av arbetstillfällena finns i exportindustrin.13

6.2

Tyskland

Tyskland har liksom Sverige en stark verkstadsindustri.
Tack vare medvetna satsningar har tyska politiker lyckats komplettera övriga energislag med vindkraft på ett
framgångsrikt sätt. Den installerade effekten uppgick
i halvårsskiftet 2008 till 23 000 GW.14 Landet är en
världsledande exportör. De tyska vindkraftstillverkarnas försäljning uppgick under 2007 till drygt 60
miljarder kronor. Under samma år skapades 10 000
13

Employment opportunities and challenges in the context
of rapid industry growth, Bain & Company, Dr. Markus Boettcher, Niels Peder Nielsen and Dr. Kim Petrick 2008
14
Wind Energy ”Made in Germany” Is an Export Hit
http://www.wind-energie.de/en/news/article/wind-energymade-in-germany-is-an-export-hit/166
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nya jobb inom branschen. I dagsläget är cirka 90 000
människor anställda inom den tyska vindkraftsnäringen.15

6.3

Spanien

Ur ett svenskt perspektiv är Spanien särskilt intressant, eftersom landets vindkraftskapacitet för tio år
sedan befann sig på samma nivå som Sveriges gör
idag. Spanien har traditionellt varit beroende av olja,
gas och kol, men har på ett framgångsrikt sätt lyckats
öka andelen förnyelsebar el kraftigt genom ambitiösa
satsningar på vindkraft. Med en installerad kapacitet
om 16 700 MW utgör vindkraft en viktig del av det
spanska energisystemet. Spanska politiker har nyligen
aviserat att delar av den spanska kärnkraften ska fasas
ut till förmån för förnybara energikällor.16 Den snabba
utbyggnaden har fått till följd att Spanien idag har en
omfattande vindkraftsindustri som sysselsätter drygt
37 000 personer.17 Det spanska exemplet visar att en
vindkraftsutbyggnad snabbt går att genomföra, bara
det finns politiska och ekonomiska förutsättningar.

6.4

USA

Den nyss tillträdda administrationen i USA har insett
värdet av att satsa på miljöteknik. President Obama
har i flera uttalanden hävdat att landet ska komma ur
den ekonomiska krisen genom satsningar på förnybar
energi, särskilt på vindkraft och solpaneler. Precis som
USA har Sverige drabbats hårt av krisen inom fordonsindustrin. Stora varsel och sänkt produktionstakt
kommer att få allvarliga konsekvenser för USA:s sysselsättning. Ett sätt att ta tillvara på den kunskap och den
industrikapacitet som finns är att satsa på miljöteknik.
I USA kommer vindkraften expandera kraftigt de
kommande åren och branschen anses därför vara rela15

Wind Energy ”Made in Germany” Is an Export Hit
http://www.wind-energie.de/en/news/article/wind-energymade-in-germany-is-an-export-hit/166
16
Spain’s Shifting Wind Power, Energy & Capital
http://www.energyandcirkapital.com/articles/europe-windenergy/530
17
Wind at Work - Wind energy and job creation in the EU,
European Wind Energy Association, 2009
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tivt konjunkturoberoende. Barack Obama har aviserat
att den installerade vindkraftskapaciteten i USA ska
fördubblas på tre år.18 Samtidigt kommer elnäten att
modifieras så att de kan hantera de förnybara energikällornas särskilda behov. Den internationella jämförelsen visar att det är möjligt att bygga ut vindkraften i
ett snabbt tempo om det finns politiskt stöd.

6.5

Export av grön el

En utbyggnad av vindkraften kommer i kombination
med en uppgradering av vattenkraft och kärnkraft
ge Sverige ett betydande överskott av koldioxidfri el.
Bedömningen är att vi år 2020 kommer att ha kapacitet att exportera cirka 25 TWh koldioxidfri el till den
europeiska elmarknaden. Exportvärdet kommer att
överstiga tio miljarder kronor årligen och den svenska
elen kommer att kunna ersätta fossila energikällor i
vårt närområde. Detta innebär inte bara ekonomisk
nytta för Sverige, utan också en global miljövinst,
eftersom den gröna elexporten minskar koldioxidutsläppen bland importländerna.
En förutsättning för att denna export ska kunna bli
möjlig är dock att Svenska Kraftnät och dess utländska
motsvarigheter klarar den ökande elöverföringen. I
ett remissvar uppger Svenska Kraftnät att den främsta
begränsande faktorn inte kommer att vara utbyggnaden av produktionsanläggningar utan förstärkningar i
överföringsnätet. Att förstärka stamnätet är en omfattande infrastruktursatsning som kommer att ta tid
- bedömningen är att projektering, tillståndsprövning
och anläggning tar minst fem år. Det tar avsevärt
längre tid än vad som krävs för att få erforderliga
tillstånd för att etablera nya vindkraftverk. Förkortade
tillståndsprocesser för att bygga ledningar är därför en
avgörande faktor för en fungerande vindkraftsutbyggnad och vindelsexport.

18
Obama’s Plan Would Double Renewable Energy Production in the U.S., Renewable Energy World, http://www.
renewableenergyworld.com/rea/news/article/2009/01/
obamas-plan-would-double-renewable-energy-production-inthe-u-s-54428

7. Övriga konsekvenser
7.1
Ökad elanvändning inom
transportsektorn
Vindkraftsutbyggnaden och effekthöjningen i vattenkraftverken kommer att medföra att vi kommer
att få ett ökat elutbud i Sverige. Det är osannolikt att
kärnkraften kommer att avvecklas inom en överskådlig
framtid. Snarare är det troligt att effekten i befintliga
reaktorer kommer att höjas, vilket ytterligare ökar
elutbudet. Det finns olika tankar om vad ett sådant
ökat elutbud skulle kunna användas till. Det råder
exempelvis inget tvivel om att elanvändningen inom
transportsektorn kommer att öka väsentligt de kommande åren. Elbilsmarknaden har precis börjat utvecklas och andelen eldrivna fordon kommer att öka.
Elbilar har idag långa leveranstider på grund av en stor
efterfrågan och ett begränsat utbud. Genom medvetna
satsningar skulle Sverige också kunna få en ledande
roll i en ny elbilsindustri. Med tanke på de utmaningar som svensk fordonsindustri står inför idag skulle en
sådan industri kunna rädda tusentals arbetstillfällen

och hjälpa till att behålla svensk verkstadsindustris
framkantsposition. En inhemsk elbilstillverkning och
en utökad tågtillverkning skulle skapa ytterligare arbetstillfällen och minska koldioxidutsläppen inom en
sektor med stor klimatpåverkan.

7.2

Värmepumpar

Ett annat sätt att minska oljeberoendet och utsläppen
av växthusgaser är att öka användningen av värmepumpar i Sverige. Av Sveriges totala energianvändning
om cirka 400 TWh per år står uppvärmning för cirka
100 TWh. Sjuttiofem procent av denna värme produceras på annat sätt än med el. En modern värmepump
kan generera upp till fem gånger så mycket värme som
den energimängd som matas in. Genom det elöverskott som vindkraftsutbyggnaden medför kan fossila
och miljöstörande energikällor fasas ut. Eftersom
värmepumpar har en mycket högre verkningsgrad än
traditionella uppvärmningskällor kan 50 TWh bränsle
ersättas av 10 TWh el.
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8. Slutsatser och analys
En kraftig utbyggnad av vindkraften i kombination
med en ny svensk vindkraftsindustri kommer att medföra andra, mer indirekta, samhällsekonomiska vinster.
Dessa vinster har inte kvantifierats i rapporten men
kommer också att vara av betydande värde. Värdet
är beroende av flera olika faktorer som den framtida
konjunkturutvecklingen, sysselsättningsnivån och var
i landet utbyggnaden av vindkraft kommer att ske.
Nedan följer några av de positiva sidoeffekter som av
en massiv svensk vindkraftsutbyggnad skulle medföra:
Sverige ges möjlighet att ta en tätposition inom
utveckling av vindkraftteknik för havsbaserad
vindkraft, skogsbaserad vindkraft och vindkraft i arktisk miljö. Det gäller inte bara tillverkning utan även konsulttjänster, monteringsarbeten, driftoptimering och underhåll.
Utbyggnaden av vindkraften kommer att ske
över hela Sverige. Denna regionala spridning
skapar ett regelbundet underhållsbehov över
hela landet, även efter det att anläggningen är
driftsatt. Detta innebär att permanenta arbetstillfällen kommer att skapas över hela landet,
även i glesbefolkade områden.
Genom storskalig vindkraft i Sverige läggs
grunden till en kontinuerlig export av koldioxidfri el till länder som har stor andel fossila
bränslen för elproduktion. Ett europeiskt högkapacitetsnät, ett så kallat super-grid, påbörjas
där de nordiska länderna blir föregångsländer.
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Sverige förstärker sin position som ett föregångsland inom förnybar elproduktion. En stor
volym koldioxidfri el i kombination med satsningar på miljöteknikindustrin kan göra Sverige
till ett föregångsland när det gäller elbiler.
Finansieringen av utbyggnaden föreslås ske
genom ett utökat certifikatsystem för landbaserad vindkraft och ett särskilt stödsystem för
havsbaserad vindkraft. Den merkostnad som
uppkommer för förbrukarna kompenseras till
cirka hälften genom det lägre elpris som blir
följden av en utbyggnad om 25 TWh. (Resterande merkostnad belastar befintlig storskalig
elproduktion som en följd av lägre elpris.)
Den samhällsekonomiska vinsten av att bygga
ut vindkraften är stor och särskilt påtaglig under lågkonjunkturer, då mycket kapacitet hos
tillverkare och underleverantörer uppstår. Värdet av 12 000 årliga nya arbetstillfällen med
god regional fördelning i en framtidsbransch är
därför mycket stort.
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