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Sammanfattning 
Målet med denna studie har varit att uppnå en förbättrad samverkan inom vindkraftsbranschen 

samt undersöka utsikten för framtida tekniksprång. I denna rapport har den befintliga 

samverkan mellan olika forskningsområden, industrin och akademin presenterats för att 

lättare kunna identifiera brister för att frambringa en förbättring. En kartläggning och analys 

har gjorts för att undersöka möjligheten att förbättra samverkan. För att kunna uppnå en bättre 

samverkan har ett förslag på en gemensam plattform tagits fram. I denna rapport granskas 

även nya innovationer. Fokus ligger på utvärderingsprocessen av tekniksprång samt hur 

branschen bör arbeta för att främja vindkraftsutvecklingen. Ett flödesschema har tagits fram 

för att lättare kunna sålla bort bristfällig teknik och ta till vara på guldkornen. I rapporten har 

en kartläggning och analys gjorts av följande områden:  

➢ Utvecklingsbehov gällande befintlig samverkan.  

➢ Möjliga nya och innovativa koncept, där fokus ligger på tekniksprång.  

Dessa två olika områden har en gemensam röd tråd vilket är hur det ska kunna integrera i 

forskningen. Rapporten består till stor del av en empirisk studie där intervjuer har gjorts med 

relevanta och kunniga personer inom ämnet. Intervjuer har sammanställts och legat till grund 

för projektets resultat. Studien visar att dagens samverkan mellan olika 

vindforskningsområden är bristfällig. Det resulterar i att vindkraftverkens optimala potential 

inte uppnås. Problematiken grundar sig i politik och hur Sverige valde att satsa på vindkraften 

för flera decennier sedan. Därefter har fler problem rotat sig såsom saknaden av en öppen 

dialog mellan olika aktörer och brist på finansieringsmedel. 

  



Abstract 
The aim with this study has been to achieve an enhanced cooperation within the wind power 

corporate and to examine the situation for leapfrogging innovations. The existing cooperation 

between different areas of expertise has been analysed to be able to identify flaws and make 

an improvement. An investigation has been conducted to examine the possibility of an 

improved cooperation by making it more comprehensive. To achieve a greater interaction has 

a suggested joint program been developed. This study also contains an evaluation about new 

innovations. The focus is on how to proceed in new technological leaps and how the industry 

should work to promote wind power growth. A flow chart has been developed making it 

easier to weed out substandard technologies and take advantage of the hidden gems. These 

two areas have a mutual red thread which is how it’s supposed to assimilate in future research. 

The project charts and analyses the following areas:  

➢ Development requirements within existing cooperation. 

➢ Possible new and innovative concepts, with focus on leapfrogging. 

The report mainly consists of an empirical study in which interviews were made with relevant 

and knowledgeable people within the business. Interviews have been compiled and formed 

the basis of the project results. The study shows that today's cooperation between different 

wind research areas is faulty. As a result, the wind turbine's optimal potential is not achieved. 

The problem origins in politics and how Sweden initially choose to invest in wind energy. 

Since then, more problems have occurred such as lack of communication and financial 

difficulties. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta arbete utforskas möjligheten att försöka förbättra vindkraften genom att ha en mer 

omfattande samverkan mellan olika forskningsområden. För att kunna uppnå en bättre 

samverkan ska ett förslag på en gemensam mötesplats tas fram. I dagsläget är en omfattande 

samverkan mellan olika vindforskningsområden bristfällig. Det resulterar i att 

vindkraftverkens optimala potential inte uppnås. Vindkraft är en av de förnyelsebara 

energikällorna som växer mest. Användandet av vindkraftverk har ökat överallt runtom i 

världen vilket främst beror på att kostnaderna sjunkit. Under de senaste två decennierna har 

kapaciteten för både land- och havsbyggda vindkraftverk ökat med en faktor på nästan 50. En 

ökning har skett från 7.5 GW år 1997 till cirka 487 GW under 2016, enligt siffror från 

Renewable Energy Network gällande 2000-talet (REN21). Elproduktionen från vindkraft 

dubblades mellan år 2009 och 2013. Stora delar av världen har höga vindhastigheter men de 

främsta och bästa lägena är de som ligger avsides. Landbaserade vindkraftverk har en extrem 

potential (IRENA, 2018). Eftersom vindproducerad energi ständigt ökar och förekommer 

alltmer är det av ytterst vikt att försöka skapa en bättre samverkan mellan de olika 

forskningsområdena.     

Den mängd ström som kan tas till vara på från vinden beror utav storleken på turbinen och 

längden på verkets rotorblad. Turbinens effekt är proportionell till turbindiametern i kvadrat 

och vindhastigheten i kubik. Teoretiskt sett ökar vindkraften med en faktor av åtta när 

vindhastigheten dubblas (IRENA, 2018). De fysiska lagar som finns kommer aldrig att 

upphöra vilket resulterar i att vindkraftverken endast kan utvecklas efter dem. I denna rapport 

tas även framtida vindkraftverk upp för att se hur dessa kan vara utformade och vad de skulle 

kunna prestera. Fokuset kommer ligga på vad forskarna anser vara framtiden och där det 

reflekteras kring vad som skulle kunna integreras i nya framtida forskningsprogram.    

I rapporten diskuteras följande frågeställningar samt att det har gjorts en kartläggning och 

analys angående de olika områdena; 

• Utvecklingsbehov gällande befintlig samverkan. Kan en bättre samverkan mellan olika 

forskningsområden och högskolor leda till en förbättrad vindkraftteknik? Går detta att 

uppnå genom att identifiera gränsytorna och föreslå gemensamma frågor för aktörer 

från olika discipliner?  

 

• Möjliga nya och innovativa koncept, där fokus ligger på tekniksprång. Hur jobbar 

vindkraftsbranschen för att främja nya och innovativa idéer? Hur ser branschen på nya 

idéer? Hur kommer framtidens vindkraftverk att se ut? Kommer de vara i luften, till 

havs eller på land? Framtida forskningsprojekt? Hur sållas bristfälliga idéer bort? 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera utmaningar inom befintlig samverkan 

mellan olika kunskapsområden inom vindkraft. De olika kunskapsområdena är; forskning, 

industri och akademi. Detta görs för att lättare kunna redovisa de realistiskt möjliga 

förbättringarna som förhoppningsvis kommer kunna göras. Utöver detta ska även nya och 

innovativa koncept utforskas där tekniksprång kommer vara i fokus. Motivet till detta är att 

undersöka de utmaningar som vindkraftsforskningen står inför och som den nya tekniken 

förhoppningsvis kommer svara upp emot. I framtiden ska det vara lättare att sålla bort 

bristfällig teknik och ta vara på guldkornen.  

1.3 Mål 

Vid examensarbetets slut bör ett resultat kring möjliga förbättringar gällande samverkan vara 

uppnått. Dessa bör vara genomförbara för att kunna förbättra vindkraften och uppnå dess 

yttersta potential. Målet är att ta fram en idé av en framtida mötesplats för olika 

forskningsområden antingen i form av utförargrupper eller via en gemensam plattform. Detta 

för att möjliggöra en förenklad och förbättrad kommunikation mellan forskningsområden, 

industrin och akademin. Utöver tidig nämna mål är ytterligare ett mål att försöka få en bild av 

hur vindkraftverken kommer kunna se ut i framtiden. Där fokus ligger på tillvägagångssättet 

vid nya tekniksprång samt hur branschen bör arbeta för att främja vindkraftsutvecklingen. 

Tanken är att ett flödesschema eller en enklare checklista ska tas fram för att lättare kunna 

sålla bort bristfälliga idéer. Dessa två olika områden kommer ha en gemensam röd tråd vilket 

kommer vara hur det ska kunna integrera i forskningen.  

1.4 Avgränsningar  

På grund av tidsbrist kommer en hel del avgränsningar att göras för att se till att arbetet blir 

evident och innehållsrikt samt för att försöka begränsa arbetets omfång. När det kommer till 

första delen av projektet vilket är ”utvecklingsbehov gällande befintlig samverkan” kommer 

följande avgränsningar att göras:  

I projektet kommer enbart samverkan mellan olika kunskapsområden inom vindkraft i Sverige 

att studeras. Fokus kommer ligga på samverkan mellan olika vetenskapsområden, industrin 

och akademin. Denna del handlar om hur olika forskningsområden ska kunna samverka på ett 

bättre sätt för att bidra till en smartare verksamhet inom vindkraftsforskningen. Därmed 

kommer inte betydelsen av konstruktionen och funktion av vindkraftverk att vara med i 

rapporten.  

I andra delen av projektet vilket är ”möjliga nya och innovativa koncept, med fokus på 

tekniksprång” kommer följande avgränsningar att göras:  

Ingen fördjupning gällande funktion och konstruktion av nya innovativa vindkraftverk 

kommer att vara med i rapporten. Fokuset kommer att ligga på arbetssättet kring nya och 

innovativa koncept samt hur bristfälliga idéer sållas bort. I denna del av projektet undersöks 

framtidens olika modeller oberoende om de är baserade på land, till havs eller i luften. De 

projekt som tas med i rapporten är avgränsade till att vara pågående projekt som är aktuella i 

dagsläget. Ytterligare en avgränsning som arbetet inte kommer ta hänsyn till är påverkan på 

riksintressen, djur- eller människoliv. Detta för att lättare kunna se framtidsmöjligheterna utan 

att behöva göra en utvärdering gällande en eventuell negativ påverkan på omgivningen.    
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2. Metod 
I denna del av rapporten redovisas tillvägagångssättet av detta arbete samt de olika 

arbetsmetoderna som använts.  

2.1 Uppkomsten av projektet 

Uppkomsten av detta projekt skedde via kontakt med handledaren Åsa Elmqvist på 

Energiforsk redan i början av januari år 2018. Hon ansåg att samverkan mellan olika 

forskningsområden skulle kunna förbättras genom att identifiera gränsytorna och föreslå 

gemensamma frågor för forskare från olika discipliner. Utifrån detta uppkom den breda 

ansatsen ”Vindkraftens utvecklingsmöjligheter – En studie om samverkan och tekniksprång”. 

Detta område har sedan avgränsats och handlar mer specifikt om samverkan mellan 

vetenskapsområden, industri och akademi. Samt möjliga nya och innovativa koncept med 

fokus på tekniksprång. 

2.2 Beskrivning 

En tidsplan upprättades i början av arbetet för att lättare se vad som skulle göras och när. 

Sedan gjordes en litteratursökning gällande området för att hitta lämplig information där det 

blev tydligt att informationen som behövdes var främst internetbaserad. I början av projektet 

samlades sekundärdata kring existerande samverkan mellan olika aktörer för att få en 

tydligare bild av läget. För att få en ökad kunskap om ämnet studerades olika internetbaserade 

källor samt litteratur. Utifrån data som samlats gjordes en kartläggning av befintliga 

organisationer och program gällande samverkan inom vindkraft. Det framkom att den 

existerade samverkan skulle kunna förbättras och göras mer omfattande. Som underlag för 

Vindforsks efterträdare ville Energiforsk ha fram rekommendationer för att uppnå en 

förbättrad samverkan. Detta för att kunna skapa en smartare verksamhet inom 

vindkraftsforskningen samt för att utforska möjligheten av en gemensam plattform. Olika 

aktörer inom vindkraftsvärden kontaktades såsom Energimyndigheten och ett antal omtalade 

privatpersoner, i hopp om att få information gällande samverkan. Primärdata kommer tas fram 

i form av intervjuer. Dessa intervjuer kommer att göras gällande de befintliga 

samverkningsprogrammen och hur de skulle kunna förbättras. Därmed görs en kartläggning 

om hur den aktuella samverkan fungerar i praktiken.  

Utöver tidigare del gällande samverkan utforskades framtida nya och innovativa idéer för att 

se hur framtidens vindkraft kommer att se ut. Teori och fakta kring olika tekniksprång 

utforskades för att få en tydligare bild av existerande uppfinningar. En tydlig bild av tappra 

försök och många olika typer av patentet gav en klar bild på ett gediget engagemang och stark 

vilja till att uppfinna något utomordentligt. Utifrån detta kunde ytterligare ett intressant spår 

utvecklas, hur sållas bristfälliga idéer bort? Vilket är ett relevant spår inom forskningen hos 

Energiforsk. Tanken blev att försöka hinna med att göra en checklista eller flödesschema med 

övergripande frågor för att kunna sålla bort bristfälliga innovationer. Vad är det viktigaste att 

tänka på när det kommer till nya innovationer av vindkraftverk? För att kunna göra detta 

kommer ytterligare intervjuer att genomföras. I rapporten presenteras möjliga framtida 

vindkraftverk. De idéer som presenteras är sådana som är pågående projekt. Projekten har 

pågått under många år utan att gå i konkurs och de är därmed väsentliga tekniksprång. 
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Framtidsutsikterna för dessa olika projekt och typer av vindkraftverk kommer att diskuteras. 

Intervjuerna som kommer att genomföras handlar främst om att ta reda på vad kunniga 

personer anser om dessa olika tekniksprång. De innovationer som är presenterade i rapporten 

kommer att utvärderas och analyseras, skulle de fungera? Är några av dessa projekt 

potentiella för framtida forskningsfinansiärer via Energiforsk?  

2.3 Arbetsmetod  

Rapportens empiri grundar sig i saknaden av litteratur då denna studie gäller framtidens 

samverkan görs intervjuer med kunniga personer inom området. På så sätt kartläggs den 

samverkan som existerar och det som ska kunna förbättras. På grund av brist av litteratur 

inom ämnet grundar sig projektet i kvalitativa studier vilket betyder att frågorna rör främst 

människors upplevelse av situationen. Utifrån detta görs en beskrivning, förklaring och 

tolkning om ämnet. Ordet kvalitet kommer från latinska ”qualitas” och betyder beskaffenhet, 

egenskap och sort. Det handlar därmed om deskriptiva eller beskrivande aspekter. När det 

görs en kvalitativ studie utgår man från att verkligheten kan skilja sig och därmed finns ingen 

ren och saklig sanning. Fördelen med denna metod är att den används explorativt vilket 

betyder att kunskapen i början om ämnet är ofullständig. Kvalitativa studier omfattar främst 

ett litet antal personer som intervjuas på djupet. Därmed kan inte en generalisering göras samt 

att inga siffror kan användas för att illustrera omfattningen. Resultaten från studien utgörs av 

beskrivningar och ord dvs. kvaliteter. Vid denna typ av undersökning är forskningsprocessen 

oftast induktiv vilket betyder att det är via iakttagelser och data som en förklaring tas fram. 

Forskaren är själv en viktig del i en kvalitativ metod då det gäller att samla in och tolka data. 

Metoden är därmed mer ”subjektiv” är exempelvis ett experiment. Vid början av projektet 

görs en litteratursökning för att kunna beskriva ”forskningsfronten” för att lära sig mer om 

vad som är känt kring ens forskningsfråga. Data samlas in, analyseras, sammanställs och 

diskuteras i ljuset av vad som tidigare var känt. I kvalitativa metod används främst 

semistrukturerade intervjuer vilket gjorts i detta fall. Semistrukturerade intervjuer betyder att 

intervjuerna utgår från frågeområden snarare än exakta och detaljerade frågor (Hedin, 2011). 

I intervjuerna har en person i taget intervjuats. En lista av frågor har behandlats där de 

intervjuade personerna fått svara i den mån de själva vill. Frågorna har legat till grund för 

intervjun men även andra relevanta ämnen har dykt upp under intervjuernas gång. Detta har 

resulterat i en mer avslappad och neutral intervju. Genom att ha större frågeområden istället 

för många specifikt detaljerade frågor förs samtalet mer naturligt. De intervjuade personerna 

har själva i viss utsträckning fått styra i vilken ordning vissa saker ska dyka upp. Syftet med 

intervjuerna har varit att få ta del av olika personers syn på verkligheten och därmed bör 

personen få berätta så mycket som möjligt utan att bli ledd av intervjuaren. Intervjuerna har 

spelats in och sedan transkriberats från talspråk till skriftspråk.   
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3. Teori 
I denna del av rapporten kommer teorin gällande befintlig samverkan mellan olika 

vindkraftsområden redovisas samt existerande information gällande framtida vindkraftverk.  

3.1 Befintlig samverkan 

Sverige har som mål att ha ett helt förnyelsebart energisystem till år 2040 däribland är 

vindkraften en viktig del. Enligt beräkningar kan behovet av elproduktion från vindkraft öka 

till 50 TWh per år. Satsningarna som kommer att göras handlar om att bygga upp kunskap och 

utveckla lösningar efter Sveriges förutsättningar. Sverige är ett land som har ett kallt och isigt 

klimat samt mycket skog. Ytterligare satsningar kommer att göras gällande vindkraftens 

hållbarhetsaspekter såsom dess miljöpåverkan samt dess påverkan på andra samhällsintressen 

(Energimyndigheten, 2014). Detta gör att det krävs en välfungerande samverkan mellan olika 

aktörer såsom akademin, näringsliv och industrin för att uppnå maximal potential. Idag finns 

det en del organisationer och program som jobbar främjande för vindkraften. Nedan kommer 

olika aktörer att presenteras gällande befintlig samverkan.   

3.1.1 Energiforsk och deras program Vindforsk 

Energiforsk är ett företag som driver och samordnar energiforskning. De strävar efter att vara 

en opartisk aktör ändamålsenlighet för framtidens energisystem där de vill vara det naturliga 

navet i energiforskning. De initierar forskning och utveckling, samordnar forskningsprogram 

och erbjuder specialisttjänster inom energiområden. Utöver detta har de även hand om 

outreach och internationell samverkan inom energiforskningsområdet samt att samarbetar 

med alla som behöver hjälp inom hållbar utveckling och energi. Energiforsk bedriver idag ett 

program kallat Vindforsk vars mål är att förmedla kunskap om att projektera, bygga och driva 

nya vindkraftsanläggningar.  

Vindforskningsprogrammet drivs i samverkan med Energimyndigheten. Syftet är att 

underlätta anpassningen av kraftsystem och anläggningar till en större mängd vindkraft i 

Sverige. Vindforsk bedriver forskning inom områdena vindresurs, projektering och etablering, 

drift och underhåll samt vindkraft i elsystemet. För tillfället har programmet 18 olika 

forskningsprojekt dessa handlar om allt ifrån avisning, underhåll av växellådor till 

frekvensreglering och syntetisk tröghet av vindkraftverk. Dessa projekt tillhör Vindforsk IV. 

Vissa projekt är en fortsättning på projekt från tidigare programperiod medan andra projekt är 

helt nya. Programmet startade i januari 2001 och är nu inne i sin fjärde programperiod som 

pågår mellan 2013 och andra kvartalet 2018 vilket gör att projekten är inne på sluttampen.  

Verksamhetens programråd består av vindkraftsexperter från vindindustrin och 

Energimyndigheten. Programrådets uppdrag är att värdera inkomna ansökningar och därefter 

ligger deras bedömning som grund för Energimyndighetens beslut gällande stöd eller avslag. 

Ytterligare uppgifter som programrådet har är att sprida resultaten från Vindforsk samt att ge 

rekommendationer gällande godkännande av läges- och slutrapporter från programmens 

projekt. Varje delområde inom Vindforsk IV har en expertgrupp för att säkerställa att de 

projekt som drivs är relevanta för branschen och vindkraftsforskningen. Även för att 

säkerställa att de forskningsprojekt som fått anslag har hög kvalité.  



6 

 

Varje expertgrupp består därför av experter och representanter från vindbranschen, se figur 1 

för en förtydligande bild av Vindforsks uppbyggnad. (Energiforsk, 2018).  

 

Figur 1. Vindforsks struktur 

Visionen som Vindforsk har är att de ska säkerställa upprätthållandet av kunskapen inom 

vindkrafttekniken men även på grundutbildning- och forskarnivå. Det görs genom att se till att 

det finns en långsiktig kompetensbas på ett antal svenska institutioner och företag. 

Programmets mål är att främja rekryteringsbasen av den svenska vindkraftsindustrin samtidigt 

som det framställs generaliserbara resultat. Genom forskning och utveckling lägger 

verksamheten fokus på att minska vindkraftens kapital- och driftkostnader samt minska 

bedömningens osäkerheter (Energiforsk media, 2013).   

3.1.2 Nätverket för Vindbruk 

Nätverket för Vindbruk grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och nätverket är en del 

av Energimyndighetens arbete för att främja etableringen av vindkraft. De stöttar regionala 

initiativ av nationell betydelse samt att de sprider kunskap och information om vindkraft. 

Energimyndighetens roll är att de fungerar som ett nav i nätverket där de har det formella 

ansvaret och samordnar nätverket. Detta innebär att de behöver fatta beslut om de medel som 

via årliga utlysningar ska fördelas till projekt inom nätverket. Arbetet inom nätverket är 

indelat i fyra noder där varje nod har ett ansvar för olika ämnesområden. Dessa fyra områden 

är utbildning, planering, näringsliv- och affärsutveckling samt frågor som handlar om lokala 

frågeställningar såsom arbetskraftsförsörjning, arbetsmiljö och lokal nytta i och med att 

vindkraften upprättar sig alltmer (Nätverket för Vindbruk, 2018). 
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3.1.3 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum 

Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) bildades för att lättare kunna möta den snabbt 

expanderande globala vindkraftsindustrin. Utöver detta ville man höja den svenska 

vindkraftkompetensen. Deras fokus ligger främst på att försöka förbättra konstruktionen av 

vindkraftverk för att optimera tillverknings- och underhållskostnaderna. Verksamhetens mål 

är att möjliggöra utveckling och produktion av fulländade vindkraftverk samt delsystem 

genom att skapa system- och komponentkunskap. Genom sin kunskap inom vindkraftens 

konstruktionsteknik vill Svensk VindkraftsTekniskt Centrum vara ett stöd för svensk industri. 

Forskningen är uppdelad i sex temagrupper med kunskap inom konstruktion och drift av 

vindkraftverk, se figur 2. Dessa olika grupper är havsbaserat, turbin och vindlast, elkraft- och 

styrsystem, mekaniska system och strukturer, underhåll och tillförlitlighet samt kallt klimat. 

Deras verksamhet riktar sig mot traditionella vindkraftverk med exploatering av den 

modernaste materialtekniken samt en god forskning- och tillverkningsmetodik. Det är i 

dagsläget av ytterst vikt att uppnå ett effektivare underhåll då antalet verk ständigt ökar och 

deras placeringar kan vara svårtillgängliga exempelvis i fjällmiljö eller till havs. Detta 

resulterar i att centrumet koncentrerar sig på att arbeta med konstruktionsfrågor gällande ett 

mer effektivt underhåll (Chalmers, 2016).  

 

Figur 2. Organisationsuppdelning av SWPTC (Chalmers, 2016).  

Organisationen samlar flera olika parter inom ramen för kompetenscentrumet där deras 

akademiska samarbete är mellan Luleå tekniska universitet, Swerea och Chalmers tekniska 

högskola. Utöver dessa jobbar de tillsammans med sina industrimedlemmar vilka är NCC 

Sverige, Göteborg Energi samt Röbergsfjället. Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum har 

ytterligare partners bland annat Energimyndigheten, Vattenfall och Svenska kraftnät. Arbetet 

inom organisationen bedrivs i mer omfattande projekt i projektform medan de mindre 

projekten drivs genom samordnade mellan temagrupper eller som individuella projekt. För att 
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ett optimalt och komplett vindkraftverk ska kunna konstrueras har de större projekten som 

avsikt att samordna med de mindre projekten. När det kommer till den dagliga driften av 

centrumet ligger ansvaret hos föreståndaren, för varje temagrupp ligger det hos temaledarna 

och för varje enskilt projekt hos projektledarna. Förslagen om vilka projekt som ska påbörjas 

tas av programrådet vilket har en majoritet av industrideltagare. Det avgörande beslutet om 

medelsfördelningen tas av Chalmers rektor. Partnerstämma hålls en gång per år eller vid 

behov där beslut om nya medlemmar fastslås (Chalmers, 2016). 

3.1.4 STandUP for Wind 

Utöver Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum finns organisationen STandUP for Wind vars 

huvudsakliga samarbete är mellan den Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet 

men även mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. De jobbar med 

tvärvetenskaplig forskning för att kunna förbättra utvecklingen gällande ökad vindkraft i 

elnäten. För att uppnå detta besvarar de relevanta frågor inför planerad etablering av vindkraft 

på bästa sätt via deras olika forskningsområden. Ambitionen med forskningen är att förstå 

helheten och kunna se hur de olika delsystemen samverkar samt hur varje system fungerar var 

för sig när det kommer till integration och planering av vindkraft i samhället. Genom att skapa 

en gemensam plattform för forskningsområdena kan olika kompetenser interagera med 

varandra vilket leder till samordningseffekter. STandUP for Wind har många samarbeten i 

Europa och i resten av världen men letar ständigt efter möjligheter att utöka sin samverkan. 

Organisationen är en del av regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy 

(STandUP for Wind, 2018).   

 

Figur 3. STandUP for Winds organisationsstruktur (STandUP for Wind, 2018).   

 

STandUP for Wind erhåller forskning vars mål är att underlätta utnyttjandet av vindkraft i 

Sverige. För att denna forskning ska vara användbar är det viktigt att den kan relatera till 

industrin. Samarbetet underlättar för att se till att all forskning är kopplad till betydelsefulla 
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ämnen inom industrin för att den sedan ska kunna tillämpas på ett smidigt sätt. Det är därmed 

upp till STandUP for Wind att tillhandahålla med seminarier med företrädare från branschen. 

De håller tre seminarium varje år där ledande vindkraftsföretag blir inbjudna till att delta. 

Seminarierna är figursydda för att passa företagen där syftet är att luckor fylls igen inom den 

industriella branschen och aktuell forskning. Målet är att skapa kontakter för framtida 

samarbeten mellan industrin och akademin. Ämnet för varje seminarium bestäms via en 

överläggning mellan olika representanter från varje företag och lämpliga forskare från 

STandUp for Wind. Projekten via STandUP for Wind leder till värdefulla synpunkter som i 

sin tur kommer gynna forskningen samt att upptäckter från forskningen leder till värdefull 

feedback till industrin. Detta leder till att man gemensamt hjälps åt med de utmaningar som 

finns när det kommer till vindkraftsetableringar i Sverige. Strategin är till för att uppnå 

följande långsiktiga mål (STandUP for Wind, 2018):  

 

• Säkerställa att lång- och kortsiktig forskning inom områden som är viktiga för 

vindbruk i Sverige men även internationellt. 

• Hålla kontinuerlig kontakt mellan industrin och akademin för att säkerställa 

kontinuerlig feedback och input från industrin. 

• Förse branschen med det senaste forskningsresultatet och kunskapen i ett format som 

säkerställer att det kan användas i vardagen. 

• Öka industrins medvetenhet om forskningsresultaten och därmed öka intelligensen på 

fältet. 

3.2 Vindkraft idag och i framtiden 

Uppkomsten av de första vindkraftverken skedde för mer än ett århundrade sedan. De 

uppkom efter generatorns tillkomst vilket var under 1830-talet. Därefter började ingenjörer 

försöka ta till vara på vindenergin för att producera el. Generationen som förespråkade 

vindkraften uppkom i Storbritannien och Amerika mellan åren 1887–1888. När det kommer 

till de moderna vindkraftverken sägs det att den första byggdes i Danmark år 1891. Danmark 

var därmed först med snabblöpande horisontalaxlade vindkraftverk som kunde producera el år 

1897. För att kunna producera el från vindkraft används rörelseenergin i luften. 

Rörelseenergin omvandlas till elektrisk energi genom verkens omvandlingssystem. Vinden 

träffar först turbinbladen vilket får dem att börja rotera och de roterar i sin tur turbinen som är 

ansluten till bladen. Detta ändrar rörelseenergin till rotationsenergi genom att flytta en axel 

som är ansluten till en generator och därmed skapar elektrisk energi genom elektromagnetism.  

Vindkraftverkens kapacitet har ökat under åren och de alldagliga turbinerna hade år 1985 en 

uppmätt kapacitet på 0,05 megawatt och en rotordiameter på 15 meter. År 2014 hade 

landbaserade vindkraftverk en kapacitet på 2 megawatt och de havsbaserade verken har en 

kapacitet mellan 3–5 megawatt. Kommersiellt tillgängliga vindkraftverk har idag uppnått 

värden på en kapacitet på 8 megawatt med en rotordiameter på 164 meter. Medelkapaciteten 

ökade från 1,6 megawatt år 2009 till 2 megawatt år 2014 (IRENA, 2018). Detta visar på att 

tydlig utveckling inom vindkraftsbranschen samt en storartad utvecklingspotential. En enorm 

utveckling har skett i Sverige gällande mängden installerad vindkraftskapacitet, se figur 4.  
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Figur 4. Statistik över Sveriges förnyelsebara energikällor (IRENA, 2018). 

Med tidigare nämna information i åtanke och att kapaciteten gällande vindkraft ständigt har 

stegrat ser framtiden för vindkraften ljus ut. I dagsläget finns det en hel del intressanta 

alternativ gentemot det hederliga gamla vindkraftverket. Nya och innovativa idéer tas ständigt 

fram och i följande del av rapporten kommer olika intressanta tekniksprång att presenteras.  

3.2.1 Solar Wind Energy Tower 

Det finns i dagsläget ett projekt i San Louis Arizona som heter Solar Wind Energy Tower 

vilket är ett 690 meter högt torn som använder sig av både sol- och vindenergi. Tornet är den 

första förnyelsebara sol- och vindkrafthybriden som finns på marknaden. Strukturen består av 

en hög ihålig cylinder med ett vatteninjektionssystem upptill och vindtunnlar innehållande 

turbiner i botten av tornet. Vatten pumpas upp till tornets toppen via ett injektionssystem och 

det bildas en fin dimma över hela öppningen. Vattnet som införts av injektionssystemet börjar 

sedan avdunsta och absorberas av den torra varma luften som värmts av solstrålar från solen. 

Luften blir därmed kallare, tätare och tyngre än den omkringliggande varma luften vilket i sin 

tur leder till att luften faller genom cylindern med en hastighet på uppåt 80 km/h. Luften 

avleds sedan in i vindtunnlar som omringar botten på tornet, i tunnlarna är vindturbinerna 

kopplade till generatorer som producerar elektricitet. I geografiska områden där de 

atmosfäriska förhållandena är lämpliga kan vindledskenor installeras på utsidan av tornet. 

Vinden fångas upp och ytterligare kompletterande elektricitet produceras. Tornets produktion 

är inte begränsad av tiden på dygnet utan det kan producera el alla dagar på året, dygnet runt. 

Jämfört med solkraft är det en stor fördel då det bara fungerar att producera el när solen lyser 

och vindkraft som endast fungerar när det blåser (Solar Wind Energy Tower, 2018).  
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Figur 5. Utformningen av tornet (Solar Wind Energy Tower, 2018). 

Tornet kostar 1,5 miljarder dollar att bygga och kommer att finansernas av enskilda 

investerare. För att försöka minska den totala kostnaden för tornet dras det ner på 

kapitalkostnaderna samtidigt som det beräknade finansiella resultatet har förbättrats. Detta har 

gjorts genom dataprogrammet Global Energy Generation Calculator som kan beräkna och 

förutse energiframkallningen. Värdena tas fram genom att ge tornet en tänkt lokalisering och 

sedan mata in data av platsens väderförhållanden. Utifrån dessa värden kan tornets höjd och 

bredd samt mängden vatten som kommer behövas för att uppnå eftersträvansvärd 

energimängd förändras. Resultaten dikterar därmed den optimala storleken på varje torn. Det 

planerade tornet i Arizona kommer att kunna producera uppåt 1250 MW. Under 

vinterhalvåret dras produktionsmängden ner och den årliga genomsnittsproduktionen blir 

därmed 435 MW. Det resulterar i en årlig produktion på cirka 3,8 TWh. Jämfört med 

vindkraft skulle det krävas 28 gånger mer yta för att uppnå samma elproduktion. Dessutom 

har en vindkraftpark mindre än halva livslängden cirka 20 år jämfört med tornet som har en 

livslängd på 50 år (Solar Wind Energy Tower, 2018). 

Om tornet kommer vara kostnadseffektivt, tillförlitligt och hållbart återstår att se men 

projektet har en patenterad teknologi som kommer kunna användas inom andra områden inom 

förnyelsebar energiproduktion. Ett exempel är vindtunnlarna som sitter på botten av tornet 

dessa tunnlar inkluderar tre turbiner i serie, se figur 6. Turbinerna genererar inte el direkt utan 

omvandlar vindkraften till hydraulisk kraft. Konverteraren (HEC) av hydraulisk kraft till el 

fungerar som bäst när det råder en stor tryckskillnad. Ett datasystem slår på och av 

konverterarna efter de varierande vindförhållandena då de påverkar det hydrauliska trycket. 

Systemet säkerställer att ett optimalt tryck hålls för de konverterarna som är i drift istället för 

att fördela lite tryck till alla konverterare (Engineering, 2014).  
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Figur 6. Patentbilden för vindtunnlarna (Engineering, 2014). 

3.2.2 SeaTwirl 

All kommersiell havsbaserad vindkraft är i dagsläget fäst vid botten vilket gör att placeringen 

av havsbaserade vindkraftverk begränsas till grunda vattenområden. Att bygga på djupare 

vatten mellan 50–60 meter är inte ekonomiskt lönsamt. Utifrån detta har flera flytande 

vindkraftverk tagits fram däribland SeaTwirl. Nya innovativa idéer tas fram runtom i världen 

men endast ett fåtal fungerar i praktiken. Det säregna med SeaTwirls vindkraftverk är att de 

använder sig av en turbin med vertikal axel med ett torn som sitter ihop med ett flytelement 

som köl. Det gör att när vindturbinen snurrar upprätthålls stabiliteten i verket av kölen som på 

en segelbåt. Tornet, vindturbinen och delen under ytan monteras som en sektion och snurrar 

därmed som en enhet. Under vindturbinen och ovanför vattenytan är generatorn placerad runt 

tornet i ett slutet generatorhus som inte roterar. Både generatorhuset och vindturbinen är 

förankrade till havsbotten. Detta gör att SeaTwirl kan placeras på djupare vatten än de 

konventionella vindkraftverken. SeaTwirl gör valet av placeringen av vindkraftsparker mer 

flexibla. 
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Figur 7. SeaTwirls utformning (SeaTwirl, 2018). 

Varje del i verket består av beprövad teknik och prototyperna är anslutna till elnätet. Tidigare 

verk som testats har varit traditionella horisontalaxlade turbiner som sedan monterats på en 

flytande konstruktion. Det som talar för att vertikalaxlade vindkraftverk skulle passa bättre till 

havs än de vanliga horisontalaxlade verken är bland annat en enklar konstruktion med få 

rörliga delar och en lägre tyngdpunkt. Eftersom att rörliga delar och elsystemet är placerat 

nära vattenytan blir servicen mer lättillgänglig. Det gör även att kostnaden för underhåll och 

service blir lägre. Enligt SeaTwirl är deras konstruktion en enkel, robust och kostnadseffektiv 

konstruktion jämfört med traditionella vindkraftverk (SeaTwirl, 2018).   

3.2.3 Buoyant Airborne Turbine (BAT) 

Företaget Altaeros Energies har tagit fram ett flygande vindkraftverk och modellen som de 

har tagit fram kallas BAT vilket står för Buoyant Airborne Turbine. Vindkraftverket består av 

en vindturbin som är fäst i en helium fylld ballong. Altaeros BAT tekniken består av en helt 

säregen aerodynamisk design i kompositmaterial med ett innovativt styrsystem. Strukturen för 

vindkraftverket är som en uppblåsbart O som består av stabiliserade fenor samt ett rotorblad i 

mitten. Kraftverket är sedan förankrat i marken och den alstrade elektriciteten överförs via en 

kabel till en landbaserad generator. För att möjliggöra att kraftverket ska kunna arbeta 

självständigt är ett sensorsystem installerat ombord. Systemet kan därmed anpassa 

vindkraftverkets position efter vinden men även landa vid eventuella hårda vindar. Altaeros 

Energies BAT kan leverera över två gånger mer energi jämfört med vindkraftverk med 

liknande turbinstorlek (Altaeros, 2018).  

 



14 

 

Det högtflygande vindkraftverket kan lösa flera befintliga utmaningar inom 

vindkraftstekniken men även globala problem. Ett av de största problemen som de 

traditionella vindkraftverken har är vindberoendet. Det blåser inte alltid där kraftverken är 

placerade vilket gör att vindkraften blir en opålitlig källa. De flygande vindkraftverken 

placeras på 600 meters höjd och där är vinden mer eller mindre konstant. Det blåser jämnare 

men framförallt mer på höga höjder, det beror på att det inte uppstår någon friktion i skyn. 

Högt upp i atmosfären finns det stora mängder luftmassa som rör sig i höga hastigheter dessa 

kallas för jetströmmar. I en vetenskaplig artikel gjord av Energies görs slutsatsen att på ett 

teoretiskt sätt skulle den årliga globala efterfrågan av energi gånger 100 kunna täckas med 

jetströmmarnas vindkraft. Detta gör att många företag och forskare riktat blicken uppåt 

(Miljönytta, 2014). 

 

Figur 8. Illustration av Altaeros BAT (Altaeros, 2018) 

Kostnader för logistik kring tornbygge och installation kommer att minska då Altaeros 

kraftverk ska kunna monteras utan kranar och annan tung utrustning. Altaeros BAT är ungefär 

15 gånger 15 meter stor och levereras i transportbar container. Dieselgeneratorer används 

vanligtvis på landsbygden och i avlägsna områden men dessa är dyra att driva. Ett flygande 

vindkraftverk skulle göra det möjligt att leverera prisvärd förnyelsebar energi till dessa 

områden. Altaeros första modell kommer kunna leverera tillräckligt med el till ett litet 

samhälle eller till cirka ett dussin hem (National Science Foundation, 2015). Ett mindre test 

ska genomföras av en BAT på 300 meters höjd i amerikanska staden Alaska. Altaeros ska till 

en början leverera el till ett dussintal hem utan ordentlig uppkoppling på elnätet. Andra 

framgångsrika test har visat att strukturen även kan ge anslutning till trådlöst internet. Därmed 

blir lösningen ännu mer intressant för platser såsom Alaska men även i katastrofområden, öar, 

militärbaser samt avlägsna gruv- och jordbruksverksamheter (Miljönytta, 2014).   
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras samlad information från gjorda intervjuer där utgångspunkten för 

samtliga intervjuer har varit intervjufrågorna, se bilaga 1.  

4.1 Intervjuer  

Sammanställning av intervjun med Linus Palmblad på Energimyndigheten, intervjun 

gjordes 2018-04-26. 

Linus är handläggare på enheten för hållbar el på forskning- och innovationsavdelningen. De 

jobbar med att fördela ut budgeten för projekt inom forskning- och innovationsavdelningen av 

förnyelsebar energi samt omställningen till ett hållbart energisystem. Det är ett omfattande 

område som innefattar allt ifrån transport till byggnader där förnybar energiproduktion står i 

fokus. Linus arbetar främst med program inom vindkraft. Det finns olika former gällande 

Energimyndighetens fördelning av sina pengar och där är kompetenscentret SWPTC ett sätt. 

Generellt sätt upplever Linus att dagens samverkan fungerar bra mellan olika 

vetenskapsområden och skolor inom vindkraftsområdet. SWPTC och STandUP for Wind är 

de organisationer som fungerar som tydliga vindkraftsgrupper. Det finns ytterligare 

samverkan men den är mer utspridd i landet. För några år sedan gjordes en studie gällande 

samverkan mellan forskning och skolor. Den bedömning som gjordes visade på att Sverige är 

ett litet forskningsland som är väldigt utspritt. I Sverige finns inte en lika stark 

forskningsaktör som det gör i exempelvis Danmark där finns forskningscentret Risö. När det 

kommer till kontakt med organisationerna gällande samverkan såsom SWPTC och STandUP 

for Wind har Energimyndigheten främst kontakt med SWPTC. Energimyndigheten har främst 

haft konatkt med STandUP for Wind på projektnivå när de sökt utlysningar.  

När det kommer till ramverket för kompetenscentrumet gällande SWPTC har 

Energimyndigheten varit med och bestämt vad som ska gälla. SWPTC har regelbundna 

styrelsemöten flera gånger om året. Där Andreas Gustafsson från Energimyndigheten sitter 

med i programrådet. SWPTC har med åren haft sina utmaningar. Organisationen bildades när 

General Electric (GE) år 2009 etablerade sin turbintillverkning i Sverige vilket var en period 

då det fanns ett annat industrimoment. De hade starka underleverantörer såsom SKF och 

ABB. När GE’s turbintillverkning i Karlstad försvann från Sverige var det svårt att få SKF 

och ABB att binda upp pengar i programmet. Det resulterade i att de främst har varit med på 

enskilda projekt och det som de ser som direkt nytta. Därmed har organisationen haft en del 

utmaningar med att få med industriengagemanget.  

För att förbättra samverkan mellan forskningsområden och skolor försöker 

Energimyndigheten uppmuntra projekten till en ökad samverkan genom sina utlysningar. 

Vindkraften är ett moget teknikområde där den stora utmaningen ligger i den omfattande 

utbyggnationen som ska göras i Sverige. Stöden måste därmed vara behovsmotiverade och det 

är viktigt att det finns behov inom industrin för att lättare jobba tillsammans. Det har 

resulterat i att Energimyndigheten har satt det som ett krav. Vilket gör att de akademiska 

projekten gjorda på universiteten måste ha ett mottagarresultat i form av en exempelvis en 
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referensgrupp. Det styr Energimyndigheten via sina utlysningar. Linus tankar gällande hur en 

förbättrad samverkan kan uppnås lyder: ”Jag tror att det finns mycket att göra för att få varje 

projektidé att uppstå och komma fram överhuvudtaget. Det är en sak att det finns pengar att 

söka men för att det ska uppstå bra projekt och samverkan måste rätt personer träffas och 

prata med varandra”. Det är något som Energimyndigheten har diskuterat och som de anser 

att de själva skulle kunna bli bättre på. De skulle kunna bli bättre på att erbjuda 

nätverkstillfällena och skapa möjligheter. Det kan vara svårt att komma som ett utomstående 

företag att försöka ta sig in i branschen. Ibland finns en idé som anses vara relevant men som 

saknar ingångar och kontakter. Där skulle Energimyndigheten kunna ha en större roll.  

Att ha en för omfattande samverkan skulle kunna innebära risker exempelvis vid arbete med 

en specifik lösning där resultaten bör hållas skyddat. Det är dock något som kan styras från 

fall till fall. Om det är en öppen forskning är det viktigt att den sprids brett och då finns det 

ingen begränsning. Det är viktigt att de som har behoven och ska använda resultaten från 

forskningen finns med och får påverka forskningens inriktning. Det resulterar i att man får ta 

del av resultaten direkt och man får chansen att vara med i ett projekt. Linus anser därmed att 

en mer omfattande samverkan skulle kunna resultera i en förbättrad vindkraftsteknik.  

Det finns ett behov av en gemensam plattform, historiskt sett har Vindforsk varit den 

plattformen och de gör ett väldigt bra jobb. Vindforsk har jobbat väldigt bra med nätverkande 

och knyta kontakter. Det har fungerat bra med referensgrupper kopplat till projekten. Förslag 

på rekommendationer åt framtida Vindforsk är att fortsätta som de gör. Deras ambition 

gällande att samla branschen och dess behov samt skapa en brygga mellan branschen och 

forskarna är väldigt bra. Vindforsk bidrar till att underlätta det utbytet. Det kan vara svårt att 

få till det utbytet i en bransch där det finns starka aktörer. Att undersöka hur samverkan 

fungerar mellan olika länder är något som är väldigt intressant. En idé skulle vara att börja 

med Norden där det finns andra starka vindkraftsländer med kallt klimat såsom Danmark, 

Norge och Finland. I dagsläget finns det väldigt lite samverkan och kopplingar mellan olika 

länder. I Vindforsk finns en företrädare från Norge med samt att det finns utbyten på 

forskarnivå mellan svenska och danska forskare. Det är intressant då Sverige inte är 

världsledande inom vindkraftsforskning. Att jobba tillsammans med utländska universitet som 

är världsledande skulle vara ett bra sätt att utveckla sin kompentens.  

När det kommer till tekniksprång letar Energimyndigheten efter de innovationer som är helt 

nya och som leder området framåt. Det måste vara något som är unikt och som inte har gjorts 

tidigare samt att det måste ha en potential som kan implementeras och göra skillnad. Vid en 

bedömning av en ansökan ligger det oftast i detaljerna. Det är de grundläggande 

förutsättningarna vilket innefattar potentialen och nyhetsvärde. Utöver tidignämnda faktorer 

behöver man även se över vilka som står bakom projektet och möjligheten till att kunna 

genomföra det på ett bra sätt. Har de rätt kompetens, budget och tidsplan är de saker som 

Energimyndigheten ser över. Energimyndigheten tar del av nya tekniksprång via deras 

utlysningar där de sätter av en viss mängd pengar och skriver vilken typ av projekt de söker. 

De styr utlysningens innehåll genom en speciell strategi för vindkraftsområdet där de försöker 

hålla sig uppdaterade och ha koll på det som händer i omvärlden. I deras strategi anger de 

vilka områden de har valt att satsa på. Inom vindkraft vill de identifiera de svenska 



17 

 

förhållandena såsom kallt klimat, skog samt att bygga resurseffektivt. Utöver detta har de 

även satsat på vindkraftens plats i samhället med miljöeffekter och tillståndsprocesser samt 

konflikter med andra samhällsmål. Det tredje området är interaktion i elsystemet.  

Som ett branschengagerat program jobbar Energimyndigheten med att våga finansiera det 

som andra kanske inte skulle våga satsa på. De tar en större risk jämfört med andra aktörer 

inom branschen. Om alla satsningar som Energimyndigheten gjort hade lyckats innebär det 

även att de kanske har tagit för få risker. En stor del av alla innovativa projekt bör kanske 

misslyckas i början. Ibland är samhället inte tillräckligt moget för att ta emot nya 

innovationer. Det har resulterat i att en del innovationer har lagts ner ett tag, för att sedan 

påbörjas igen några år senare när förutsättningarna varit annorlunda. Ett bra sätt för branschen 

att jobba är att vara öppen för möjligheter och för aktörer från andra områden. Sverige måste 

försöka hitta sin potential inom vindkraften. Vad är vi duktiga på? Samt försöka hitta Sveriges 

nisch. Det kan vara nya spännande företag kopplat till exempelvis digitalisering. I egenskap 

av Energiforsk roll och dess starka koppling till energibolagen är det viktigt att vara öppen för 

nya aktörer. Det är viktigt för att kunna förnya sig och hitta nya tekniksprång.  

Det händer ibland att Energimyndigheten stöter på bristfälliga idéer men överlag anser de att 

det är hög kvalité på de ansökningar som kommer in via deras utlysningar. Ibland kan det vara 

en bra idé men att den inte är färdigutvecklad. Vid utlysningar har de med externa bedömare 

som hjälper till med de ansökningar som kommit in och på så sätt kan de ta tillvara på 

guldkornen. Dessa bedömare är en blandning mellan forskare och företrädare från branschen 

som har kompetens inom de rätta områdena. Det kan i vissa fall vara svårt att få till en rättvis 

bedömning då experterna ofta har sin syn på saker. Därmed kan det vara svårt att få igenom 

nya projekt då det finns en risk att det blir motarbetat av experterna.  

Något som är viktigt att tänka på är behovet och potentialen av innovationer vilket måste 

kunna beskrivas. Ytterligare en väsentlig del är att ha koll på marknaden och omvärlden samt 

att ha koll på konkurrerande alternativ. Ett problem är att Energimyndigheten får in för få 

ansökningar från exempelvis företag. De önskar att de hade funnits ett större urval av projekt 

samt att fler företag kommer med nya och innovativa idéer. Problemet ligger enligt 

Energimyndigheten inte i att de får in bristfälliga idéer utan att antalet idéer är för få. Här 

anses även Energiforsk kunna ha en viktig roll med att hjälpa de företag som vill utveckla sina 

projektförslag. Ibland har företag en idé men att de behöver ytterligare en part att jobba med 

för att det ska bli ett bra projekt. Energimyndighetens första utlysning som gjordes i deras 

VindEl program var att dela upp det i två kategorier, en del med akademiska projekt och en 

del med företagsprojekt. Gällande de företagsdrivna projekten kom det in få ansökningar. En 

anledning till detta är att det saknas tillverkare av exempelvis vindkraftverkets turbin i 

Sverige. Utöver detta finns det en del starka aktörer som jobbar med vindkraftsdelar i Sverige. 

Exempel på dessa aktörer är SKF och ABB som är komponenttillverkare.  

När det kommer till framtidens vindkraft anser Energimyndigheten att dagens vindkraft är 

väldigt mogen och konkurrenskraftig. Det finns en utvecklingspotential men samtidigt är det 

något som sker allt eftersom. Exempelvis har kostnaden av elproduktionen kunnat sänkas men 

det finns fortfarande potential för att sänka den ytterligare. Återvinning är något som kommer 

att vara viktigt i framtiden. Dock är det svårt att ta sig in på marknaden då de traditionella 
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vindkraftverken är konkurrenskraftiga. Det är viktigt att vara öppen för helt nya koncept även 

om det är svårt. Vid höga höjder kan en mer jämn produktion uppnås vilket är intressant. 

Sverige är ett stort land med mycket yta vilket ger en ökad möjlighet till ytterligare etablering 

av vindkraftverk. De traditionella vindkraftverken behöver inte bytas ut utan de funkar bra. 

Däremot om det kommer någon innovation som är bättre kommer de traditionella 

vindkraftverken bytas ut allt eftersom. Som forskningsfinansiär lägger Energimyndigheten 

huvuddelen på den befintliga tekniken då de ser att den är konkurrenskraftig. Det svåra är att 

få till den stora utbyggnaden och samtidigt utveckla näringslivet i Sverige. Samtidigt vill de 

inte sålla bort nya idéer om det skulle dyka upp. I framtiden kommer det förmodligen 

etableras fler havsbaserade vindkraftverk då den tekniken ständigt utvecklas och blir billigare. 

Sverige satsar idag mer på landbaserade vindkraftverk men i ett europeiskt perspektiv satsas 

det mer på havsbaserade. Sverige ligger efter jämfört med de satsningar som gjorts av 

Tyskland, Danmark, England och Holland vilket gör att det är svårt att mäta sig. Därför har 

Nordsjö och havsbaseradtekniken inte blivit prioriterat i Sverige.  

Sammanställning av intervjun med Göran Dalén ordförande för Vindforsk, intervjun 

gjordes 2018-05-02. 

Göran har under många år jobbat med vindkraft hos arbetsgivare såsom Vattenfall, E:ON och 

WPD. För tillfället driver han en konsultverksamhet som heter Dalén Power där han har 

uppdrag åt bland annat Vindforsk. Han menar på att dagens samverkan skulle kunna göras 

mycket bättre då det är lätt att fastna. Idag har högskolorna skaffat en egen nisch då skolornas 

varsamhet är i stort behov av pengar. Detta resulterar i att det byggs upp olika verksamheter 

då industrin investerar i det som ger nytta och pengar. Många företag vill gärna gynna 

skolorna men börjar det sedan gå dåligt är det skolornas verksamhet som drabbas först. Där 

ska Energimyndigheten fungera som en brygga emellan vilket fungerar ibland och ibland inte.  

Enligt Göran är samverkan idag varken bra eller bristfällig utan den befinner sig någonstans 

emellan. Det finns de länder där det fungerar bättre och det finns de länder där det fungerar 

sämre. För att förbättra samverkan skulle Energimyndigheten kunna ta ett större ansvar och 

skapa fler förutsättningar för bryggan emellan olika aktörer. Det kan vara genom finansiering 

av program där industri, forskning och högskolor binds ihop. En idé skulle kunna vara att 

satsa mer på pilotverksamhet för att industrin ska kunna testa sina innovationer. Sverige är bra 

på att vara konkurrensneutrala inom energiområdet. Ett exempel på det är elcertifikaten vilket 

är bra och ger billig förnyelsebar el men en brist som det har är det är neutralt. Det hjälper inte 

den teknik som anses ha större framgångsmöjligheter än gammal teknik. Anledningen till 

detta är att om det finns en möjlighet att producera billigare el med gammal teknik görs det 

istället. Vilket inte främjar teknikutvecklingen.  

Göran har haft kontakt med SWPTC och STandUP for Wind via bland annat konferensen 

Vindkraftsforskning i fokus som anordnats av Vindforsk. Det har lett till att forskare ska 

kunna dela med sig av erfarenheter och knyta kontakter. Det som saknas är en interaktion 

mellan SWPTC, STandUP for Wind och Vindforsk för att förbättra samverkan däremellan. 

Ytterligare kontakt som Göran har haft är att han blev erbjuden till att prata för STandUP for 

Wind på Gotland förra året vid deras årsmöte. Han har även suttit med i den grupp som har 

utvärderat SWPTC program vilket gör att han känner till deras forskning. SWPTC har som 
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mål att skapa forskning på Chalmers och Luleå med lite uppbackning från industrin. Där 

bland annat SKF har varit med men sedan gått ut vilket har resulterat i lite ensidig forskning. 

Däremot har de fått bra stöd från Energimyndigheten. Vindforsk har lagt fokus på industrins 

intressen vilket gör att deras styrgrupp endast består av industrirepresentanter. Industrin ska 

vara inkluderad för att kunna vara med och välja ut vettiga forskningsprojekt som även gagnar 

dem. Ytterligare en anledning är för att de ska ha kontakt med högskolor. Vindforsk är inte 

kopplat till en specifik akademi- eller industriområde. I praktiken har alla olika nischer men 

om alla skulle börja samarbete bättre skulle en förbättrad samverkan kunna uppnås.  

Det som Göran saknar är att industrin ska kunna komma närmare akademin. För att det inte 

ska forskas om något som är irrelevant för industrin. Det finns olika typer av forskning bland 

annat grundforskning vilket ska vara fri från industrin. Sedan finns det tillämpad forskning 

och där bör industrin var inblandad. Där företagen ska ha ekonomisk och tekniks nytta av 

forskningen. En risk som finns vid en för stor plattform är att den kan bli byråkratisk och 

därmed få en internstruktur. Göran ser hellre fler samverkansgrupper mellan industrin och 

akademin. Det kan var i form av träffar eller gemensamma program. Dessa program måste 

vara spännande och ha möjligheten att testa olika prototyper. En rekommendation är att skapa 

arbetsgrupper mellan akademin och industrin. Det är för att lättare kunna testa och utveckla 

vindkraften i svenskt klimat. En injektion från Energimyndigheten kommer att behövas för att 

kunna skapa dessa arbetsgrupper. Genom att ekonomiskt bidra till denna typ av forskning 

kommer projekten att vara mer lyckade. Om företagen inte behöver bidra med lika mycket 

pengar som tidigare kommer fler aktörer att vara intresserade. Om det finns intresserade 

företag och olika projekt som ska genomföras bör dessa vända sig till akademin för att se 

vilka som vill vara med. Vindkraften skulle kunna förbättras på många sätt genom att ha en 

mer omfattad samverkan exempelvis den teknik som har särskilda villkor som styr 

vindkraften i området. Det är bland annat kallt klimat, materialval, rotor och nedisning av blad 

är problematik som skulle kunna förbättras. Dessa problem leder till bland annat 

energibortfall och ekonomiförluster.     

När det kommer till olika tekniksprång ser Göran inte dessa som framtida vindkraftverk utan 

han tror att förbättringar kommer kunna göras utav de traditionella vindkraftverken. För att få 

en mer kostnadseffektiv produktion. Målet är att det ska kosta mindre att producera el med 

hjälp av vindkraft. Det förekommer i alla led allt ifrån projektering, design, konstruktion och 

underhåll samt hur man ska ersätta de gamla verken med nya. Alla dessa saker går att 

förbättra på de vanliga vindkraftverken vilket kommer resultera i en förbättring. Det gör även 

att Göran inte tror på tekniksprång eller banbrytande idéer i detta fall. Han menar på att man 

inte bara kan lägga ner de traditionella vindkraftverken och börja använda något helt nytt då 

marknaden är konservativ. Det som gör att kostnaderna går ner i dagsläget är volymen av 

mängden producerade vindkraftverk. Idag finns utlysningar i form av auktioner av 

havsbaserade vindkraftverk i Tyskland, Holland och Danmark. Det har resulterat i att de som 

har vunnit har fått ordern/projektet utan några subventioner. Företagen har klarat sig utan 

bidrag från staten utan de har klarat sig på elpriset. Det blir en risk för företagen men det 

betyder också att det kan byggas 100–200 verk inom ett område därmed kan priserna pressas. 

De nya tekniksprången exempelvis de vertikalaxlade maskinerna står inför en del utmaningar. 

Exempelvis är de fysiskt sämre på att producera el vilket gör att se måste bidra med något 



20 

 

annat. SeaTwirl anses vara billigare då de är lättare att konstruera och underhållna men frågan 

är om det kompenserar för att de producerar sämre. Om det skulle kunna bevisas skulle Göran 

vara mer öppen för idéer såsom SeaTwirl. Han ser dock att SeaTwirl satsar hårt och han ser 

fördelarna med dem samtidigt som han inte är tillräckligt insatt för att förstå om de är 

tillräckligt ekonomiska. När det kommer till flygande vindkraftverk gäller samma sak som 

med vertikalaxlade vindkraftverk. Han anser att de ligger långt bort i tiden men att det kanske 

kommer i framtiden. Ett annat intressant tekniksprång är drakar som rör sig i åttor under 

vattnet vilket är något som även skulle kunna fungera i luften. Tekniken som ligger bakom är 

komplex då draken går in i ett speciellt mönster som gör att den accelererar. Det gör att en 

hög relativ vindhastighet uppnås och därmed en hög produktion dessutom ska det fungera i 

praktiken. Strömmen måste transporteras och det är olämpligt att ha vajrar hängandes i luften. 

Det finns många frågetecken när det kommer till exempelvis åska, vind, nedisning och 

säkerhet. Göran vill inte framstå som teknikfientlig för det är han inte men han tror inte att det 

kommer finnas smartare vindkraftverk inom 10 år. Samtidigt ska inga dörrar stängas för tidigt 

för då kan guldkornen missas.  

Energimyndigheten skulle kunna ha en större roll när det kommer till hur branschen ska jobba 

för att främja tekniksprången. Tidigare hade företag såsom Vattenfall haft möjligheten att ta 

emot personer med nya idéer på ett seriöst sätt. Man hjälptes åt, värderade och kollade på 

idéer samt delade med sig av sina tankar. Därefter togs nya projekt fram där samarbetet var 

bättre än vad det är i dagsläget. Idag har företagen svårt att finansiera sådana projekt. Därför 

skulle det behövas en grupp hos Energimyndigheten som kollar på nya idéer och projekt. 

Energimyndigheten hjälper till idag via utlysningar samt att finansiering kan sökas utanför 

programmen om man har en bra idé. På så sätt kan man få hjälp med utvecklingspengar men 

ofta kan det vara svårt.  

När Göran arbetade på vattenfall hände det ibland att han fick ta del av bristfälliga idéer och 

för att sålla bort dessa lades fokus på kompetens. Då fick de förklara varför idéen var 

bristfällig och ibland var det svårt för innovatörer att ta in rekommendationer. För att lättare 

kunna sålla bort bristfälliga idéer ska man söka information och sätta sig in i ämnet. Ett bra 

sätt är att söka information bland kompetenta företag och personer. Det är viktigt att vara 

öppen och inte bara försvara sin idé. En del idéer är ofta väldigt bra och geniala men man går 

för långt vilket gör det lätt att glömma väsentliga delar i kedjan. Energibranschen är 

konservativ, det beror på att branschen har varit/är styrd av de stora kraftbolagen. Det håller 

på att ändras exempelvis finns det distribuerad elproduktion samt att det kommer företag som 

tar andra vägar. Eftersom att branschen är uppbyggd på det sättet som det är resulterar det i att 

slutprodukten el är extremt viktig och man kan inte sluta producera el. Det leder till andra 

diskussioner såsom hur man ska ersätta kärnkraften. Många hävdar att man inte kan ersätta 

kärnkraften men det kan man, det kommer dock att kosta. Man måste kanske bygga upp bättre 

batterikapacitet eller använda sig av vindkraftverkens syntetiska tröghetsmoment. Att bygga 

fler utlandsförbindelser för att kunna importera el om det skulle blåsa dåligt i Sverige. 

Framförallt kommer vi behöva styra vår elkonsumtion på ett annat sätt, om allt skulle sitta 

ihop på ett mer intelligent sätt skulle man kunna låna från hushållen. Smarta elnät är 

framtiden. Vindkraften i Sverige kommer i framtiden vara placerad både till havs och på land. 

Idag är nästan alla vindkraftverk placerade på land. Skulle man behöva dubbla elproduktionen 
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kommer det bli svårt att få plats med det på land. Därför tror Göran att framtidens 

vindkraftverk även kommer vara placerade till havs. Genom att etablera vindkraftverk till 

havs slipper man vissa problem exempelvis att verken inte stör befolkningen samt att det 

blåser bättre. Ytterligare en fördel är att man kan placera dem i områden där det är goda 

vindförhållanden vilket gör att man undviker förluster.  

Energiforsk har en viktig roll även om det är en liten grupp. De funkar som kittet mellan 

akademin och industrin. Internationella samarbetet måste dock bli bättre. Om man vill ha en 

industri som tillverkar vindkraftverk vilket vi inte har i Sverige. Vi har industri som tillverka 

delar av kraftverken exempelvis ABB tillverkar delar av generatorer och transformatorer. I 

Sverige tillverkar man endast små nisch delar av vindkraftverken men inte själva 

vindkraftverken. Anledningen till detta beror på att det inte har funnits någon 

hemmamarknad. När man började producera vindkraftverk i Danmark hade man ingen 

kärnkraft eller vattenkraft utan man hade endast fossileldad kraftproduktion. De valde därför 

att satsa på vindkraftverk och industrin fick därmed det stöd som behövdes. Industrin kom 

därför igång ordentligt och det ledde även till en exportsuccé. Tyskland resonerade likt 

Danmark och kom fram till att om de ska satsa på vindkraft ska de ha en industri som 

tillverkar dem. Tyskland ville ha en industri som skapade arbetstillfällen och förnyelsebar el 

därmed subventionerade man det. Sverige hade kärnkraft och vattenkraft vilket gjorde att man 

inte valde att satsa på vindkraften utan man skulle klara sig på den befintliga produktionen. 

Det fanns inget incitament till att skapa en marknad för vindkraften i Sverige. När vindkraften 

sedan började etablera sig alltmer var det svårt att få något företag att våga satsa på att 

tillverka egna vindkraftverk. Sverige är ett konkurrensneutralt land och man gynnar inte 

svensk industri. Om det inte finns en svensk industri och man ska börja på noll är det svårt att 

konkurrera ut stora företag som Vestas och Siemens.  

Sammanställning av intervjun med Jan-Åke Dahlberg på Vattenfall, intervjun gjordes 

2018-05-15. 

  Jan-Åke är utbildad maskiningenjör på KTH och han har jobbat med vindkraft sedan han 

började med sitt examensarbete år 1975. Han deltog i baskunskapsprogrammet som bedrevs 

vid Flygtekniska Försöksanstalten (FFA). Staten anslog pengar avsedda för 

vindkraftsforskning. Vid FFA studerade man det mesta kring vindkraft, såsom material, 

aerodynamik och hållfasthet. Jan-Åke hade ett uppdrag att besvara och informera personer 

som vände sig till Energimyndigheten med innovationer och uppfinningar. På den tiden fanns 

det gott om pengar för att forska om vindkraft, men Jan-Åke menar på att det nog mera var ett 

spel för gallerierna. Han anser att forskningen som bedrevs på FFA, Chalmers och Uppsala 

universitet, var ett sätt för politikerna att visa att man höll på med forskning av förnyelsebara 

energikällor men det var få som efterfrågade resultaten. På den tiden fattades en riktig vilja att 

använda sig av forskningsresultaten då det inte fanns en aktuell industri.  

Stora aktörer såsom Vattenfall satsade inte under denna period på vindkraft då det inkräktade 

på deras stora ägande. Attityden kring vindkraft har ändrats och idag satsar Vattenfall rejält på 

vindkraften. Staten bestämde under 80-talet att man att man skulle undersöka olika typer av 

vindkraftverk och man byggde därför två stora tvåbladiga prototyper, Maglarp och Näsudden. 

Tekniken bakom ett vindkraftverk är avancerad. För att kunna dimensionera ett vindkraftverk 
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måste man känna till lasterna in i minsta detalj. I Danmark skedde parallellt en utveckling av 

vindkraftverk på garagenivå. Det berodde på att elen var väldigt dyr under denna period. Med 

vindkraft kunde man producera elkraft till lägre priser. Danskarna satsade främst på trebladiga 

vindkraftverk. De är idag de mest populära främst för att de uppfattas som mer harmoniska än 

de tvåbladiga vindkraftverken. Utvecklingen i Danmark blev enorm vilket resulterade i stora 

tillverkare såsom Vestas och Siemens (tidigare Bonus). Vattenfall har köpt ett antal turbiner 

från både Vestas och Siemens.  

Jan-Åke har samarbetat mycket med universitet och högskolor, anledningen till det är att FFA 

tidigt samarbetade med KTH vilket givit honom goda kontakter inom akademin. Kurser på 

KTH använder sig idag av utrustning som FFA har tagit fram, exempelvis små 

turbinmodeller. Det har uppstått en samverkan mellan industrin och akademin då de har ett 

intresse av varandra. Detta samarbetet har inte direkt initierats utifrån utan det har skett mera 

på personlig basis. Vattenfall är en aktör som man ofta vill ha med i olika typer av 

samarbetsprojekt då de har tillgång till mätdata från flera vindkraftparker. Lillgrund är en av 

de parker som ofta används. Det är en park med 48 turbiner som är tätt placerade vilket gör att 

man får stora effekter utav att de skuggar varandra. Samarbetet skulle dock kunna vara mer 

intensivt även om det med åren har blivit bättre. Det borde ställas högre krav på de som 

jobbar med vindkraft till att samarbeta mer. 

Jan-Åke har personligen inte haft kontakt med STandUP for Wind. Däremot finns en 

representant från Vattenfall med i styrelsen som biträdande ordförande. Avsikten är att ha mer 

kontakt med STandUP for Wind för att se hur tankarna går gällande upplägget av pågående 

samverkan. Vattenfall som företag, har såvitt Jan-Åke vet inte haft något samarbete med 

STandUP for Wind däremot har han fortlöpande kontakter med några av sina före detta 

kollegor som sitter med i styrelsen. Det genomförs projekt på KTH av olika grupperingar 

inom Mekanik, bl.a. experimentella och mera teoretiska CFD (computational fluid dynamics) 

studier. Jan-Åke anser att de experimentella studierna är av hög kvalité och också är mycket 

värdefulla, dels därför att de oftast direkt kan tillämpas i vindkraftssammanhang. Bra 

experimentella underlag är också en förutsättning för att kunna utveckla, verifiera och 

kalibrera CFD metoder. Det är viktigt att det man utvecklar är användbart och kommer till 

nytta för industrin. När det kommer till samverkan mellan industrin och StandUp for Wind, 

kan man önska att det vore fler industrirepresentanter i styrelsen. 

För att uppnå en bättre samverkan rekommenderar Jan-Åke att man borde ställa mer krav på 

samarbete mellan forskningsområden, industrin och akademin. Det kan vara svårt för forskare 

att skapa en samverkan om industrin inte är med och framhäver sina åsikter. Det krävs en 

fortlöpande utvärdering gällande vad man vill forska på och var behovet finns. Det är naturligt 

att forskare ofta kommer med projektförslag inom områden som de själva har kunskap om, 

och som ligger i deras intresse. Det gör att projekten inte alltid klaffar med industrins 

intressen. Det är svårt att ändra på detta men det borde gå att göra projekten mer tillämpbara. 

Genom att ha en öppen dialog mellan olika aktörer skulle man komma långt. Det är viktigt att 

alla kommer till tals och industrin borde ha en större inverkan. Energimyndigheten borde ha 

en större roll som huvudfinansiär av projekten. Det finns ett behov av en mer omfattad 

samverkan men det kommer kräva ett rejält tillskott av finansieringsmedel. Om samverkan 
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gick att styra skulle industrin gagnas. Om forskare som jobbar med att förbättra vindkraften 

skulle samverka med industrin skulle man kunna nå längre, det ligger i sakens natur.  

Det finns ett intresse för att ha en gemensam plattform och det kan vara via exempelvis 

konferenser och möten. Jan-Åke är inte tillräckligt insatt för att uttrycka sig ytterligare men 

han hävdar att en gemensam plattform skulle vara bra. Samverkan mellan olika länder sker 

främst i EU-projekt där olika länder jobbar tillsammans vilket är lärorikt och givande. Det är 

oftast många kunniga personer från olika länder. När det gäller alternativa koncept jobbade 

Jan-Åke med att utvärdera dessa på FFA. Processen började med att energimyndigheten fick 

in en idé som de sedan skickades vidare till FFA. Jan-Åke har främst jobbat med mätningar 

och utvärderingar av prestanda (vind-effekt) och laster på turbiner. Vid en vind-

effektutvärdering görs alltid en osäkerhetsanalys. Det största bidraget till osäkerheten kommer 

från sättet man mäter vindhastigheten. Tidigare fattades det en standard, dvs det ställdes inga 

krav på mätningen av den viktigaste parametern nämligen vindhastigheten. Detta resulterade i 

att olika intressenter använde olika instrument vid mätningar av sina turbiner som sedan 

medförde att alla fick olika resultat. Säljare och köpare av tekniken hade olika intressen av 

hur vinden skulle mätas. För att lösa detta startades flera olika EU-projekt där Jan-Åke deltog. 

De jobbade med utveckling av instrument och olika sätt att kalibrera och klassificera 

instrument för att bedöma lämpligheten. Detta medförde att osäkerheten gällande vinden 

minskade kraftigt. Idag ställer man krav på vilka instrument man får använda och hur man ska 

verifiera dem.   

En vindturbin har inte förändrats på 80–90 år vilket gör att det man visste då är det man vet 

idag. Vindturbinens uppgift är att fånga energin i vinden och det gör den genom att svepa över 

en stor yta. Det mest effektiva sättet att fånga energin i vinden är med hjälp av en 

horisontalaxlad turbin där få smala vingar sveper, med relativt hög hastighet, över en stor yta. 

Denna grundprincip, att svepa över en stor yta med få smala blad, är något man kände till 

redan i början på det förra seklet. Bättre och mer effektiva bladprofiler har med åren tagits 

fram men det har inte skett några stora förändringar, det kände man till på 20-talet. Under 

åren har man testat flerbladiga vindkraftverk och jämfört dessa med mer traditionella 

vindkraftverk. På FFA genomfördes ett experiment i vindtunnel där prestanda för en turbin 

med fyra breda blad, jämfördes med en tvåbladig turbin med smala blad. Svaret blev att det 

tvåbladiga vindkraftverket var betydligt mer effektivt än det fyrbladiga. Resultaten var 

identiska med vad som presenterats i en rapport av Albert Betz redan 1926, se bilaga 2. En 

effektiv turbin bör ha smala blad, dvs liten materialmängd, som sveper över en stor yta. med 

hög hastighet. Det gör att Jan-Åke tvivlar på att man kan göra några väsentliga förbättringar åt 

tekniken att fånga energin i vinden. Till exempel hävdar han att den vertikalaxlade 

vindkrafttekniken är en underlägsen teknik i jämförelse med den horisontalaxlade 

vindkrafttekniken. I nuläget finns det ingen möjlighet för vertikalaxlade verk att vara 

kostnadseffektiva. Problemet med den typen av vindkraftverk är förhållandena som uppstår 

vid rotation. För varje varv löper verket genom hela cykeln från att inte ge någon kraft framåt 

till att ge full kraft, ingen kraft och sedan full kraft igen, så den arbetar på ett ogynnsamt sätt. 

Jan-Åke, som i början lade mycket tid på att testa och analysera vertikalaxlade koncept, är 

dock fascinerad av sättet som ett vertikal-axlat vindkraftverk fungerar.  
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Vattenfall utvecklar inte vindkraftstekniken utan de köper endast färdiga produkter. Tidigare 

hade man ett program där man gick in och stöttade teknik som var nära en kommersialisering. 

Detta för att möjliggöra att flera tillverkare kom in på marknaden, så att det blir konkurrens. 

Det är tur att det finns några stora aktörer som kan konkurrera med varandra och på så sätt 

pressa priserna. Det är på små detaljer såsom styrningar och på el-sidan förbättringar kan 

göras. Tekniken kan förbättras, effektiviseras och göras säkrare. Ett exempel är att sätta 

anordningar på bladen för att få dem tystare. Ytterligare ett exempel är inom kallt klimat där 

det finns en enorm energipotential.  

Vattenfall satsar enbart på vedertagen teknik och sållar därmed bort bristfälliga innovationer. 

Om branschen skulle kunna vara mer öppen för att prova nya idéer skulle man kanske kunna 

nå längre. Företag eller myndigheter skulle kunna investera i nya innovationer och testa dem 

för att utveckla tekniken ytterligare. Både Vattenfall och Energimyndigheten skulle kunna gå 

in och finansiera sådana projekt i större omfattning. Under Jan-Åkes arbetsliv har han fått 

tagit del av många bristfälliga innovationer, där mycket få, om ens någon, visat sig vara 

användbar. En av dessa uppfinningar var ett vindkraftverk som roterade både vertikalt och 

horisontellt. Uppfinnaren tog tidigt kontakt med Vattenfall och sedan fick Jan-Åke utvärdera 

av konceptet.  Anordningen fungerade och var fascinerande men det fanns många brister. Det 

som gjorde att innovationen inte höll var att den bröt från den grundläggande principen då den 

inte kunde fånga energin över en stor yta med en låg materialmängd. Grundfysiken fanns inte. 

Gamla väderkvarnar var väldigt effektiva och man lärde sig snabbt hur man skulle arrangera 

alla delar för att ta till vara på nyttan. Inom andra tekniska områden såsom elektronik, 

reglerteknik, lagring och överföring kan man nog göra potentiella förbättringar.  

Det är svårt att få igenom nya idéer i branschen eftersom ett effektivt vindkraftverk i princip 

ser likadant ut som för flera decennier sedan. Det är därmed svårt att komma ifrån de 

traditionella vindkraftverken. Genom att bygga stort kan man utnyttja områdena mer effektivt. 

Redan nu är vindkraftverken baserade både på land och till havs. Däremot har det tidigare 

varit dyrare att bygga vindkraftverk till havs men kostnaderna har börjat sjunka. För att kunna 

etablera fler havsbaserade vindkraftverk kan det komma att krävas en del bidrag. 

Statsmakterna måste hjälpa till för att kompensera för den dyrare tekniken. Det finns mycket 

att vinna på att placera vindkraftverken till havs istället för på land eftersom störningen på 

omgivningen blir mindre. Ytterligare en fördel är att det är enklare att hantera stora aggregat 

till havs än på land där det är svårt att frakta stora komponenter vilket begränsar storleken. 

Vattenfall satsar på etablering av vindkraft både på land och till havs, bland annat i Nordsjön 

och i Östersjön.   
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5. Resultat 
För att uppnå en mer omfattande samverkan skulle ett förslag tas fram gällande en eventuell 

plattform med Sverige som bas. Tanken är att det ska finnas specifika expertgrupper inom ett 

visst tekniskt område som består av sakkunniga personer från olika aktörer. Det ska finnas en 

möjlighet för alla intresserade universitet att delta. Vindforsk vill göra det möjligt för dessa 

personer att träffas och ha en diskussion. Dessa expertgrupper kan träffas via exempelvis 

anordnade möten eller aktiviteter. Målet är sedan att alla expertgrupper ska träffas för att 

skapa en förbättrad samverkan mellan olika forskningsområden, industri och akademi, se 

figur 9. Detta ska vara i form av en årlig forskningskonferens. Utifrån undersökningar som 

gjorts framgick det att en mer omfattande samverkan fordras, där hela branschen har en 

möjlighet att delta. På dessa konferenser ska ett intressant gemensamt ämne tas upp för att 

locka så många personer som möjligt för att sedan gå in på specifika detaljer. Detta ska öppna 

upp för konversation och skapa diskussioner för att kreera möjliga framtida projekt. 

Plattformen ska vara tillgänglig för alla inom svensk vindenergiindustri men även 

internationellt i framtiden.  

 

Figur 9. Illustration av eventuellt samverkansprogram 

Det är tydligt att den svenska samverkan mellan forskningsområden, akademin och industrin 

skulle kunna förbättras och göras mer omfattande. Ett av problemen som trädde fram under 

intervjuerna var att akademin och industrin måste samarbeta bättre. Vindforsk är ett neutralt 

program som jobbar med att söka upp det industrin efterfrågar. De värnar om industrins 

intresse för att främja branschens produktion. För att en samverkan ska fungera krävs det att 

industrin och högskolorna klarar av de ekonomiska utmaningarna. Industrin behöver en morot 

för att vilja vara med och investera sina resurser i olika forskningsprojekt. Projekten behöver 

ha ett mål och syfte som gynnar både industrin och akademin samt Sverige i stort. Här spelar 

Energimyndigheten en stor roll då deras ekonomiska bidrag hjälper till att finansiera dessa 

projekt. Vindforsks tidigare program har finansierats 50 % av industrin där de sedan har 

växlat upp industrins medel genom kostnadsdelning. Ytterligare 50 % har kommit från 
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Energimyndigheten men nu har de valt att sluta med denna typ av finansiering. Istället ska 

Energimyndigheten godkända projekten innan de betalar ut finansiärsmedel. Detta försvårar 

Vindforsk sätt att driva sin verksamhet då det blir svårare för dem att få med industrin. 

Tidigare var det mer säkert för industrin att investera i olika projekt då de fick vara med och 

påverka och på förhand veta vilka projekt som fanns. Det fanns ett stort intresse att vara med 

då Vindforsk växlade upp deras investering.  

Det är viktigt att utgå ifrån ett behov och jobba utifrån därifrån för att hitta en lösning. Om det 

finns ett behov finns det oftast intresserade aktörer inom industrin. Att börja i andra änden och 

ta fram en produkt som saknar syfte och inte fyller någon funktion är fel väg att gå. När det 

kommer till tekniksprång och hur dessa ska utvärderas görs det bäst med kunniga personer 

inom området. Att matcha behovsägare och utförare med en specifik innovation är viktigt för 

att hitta gemensamma ytor som passar industrin. Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till 

att forskning och utveckling inom vindkraft blir mer ansenlig. Utöver detta måste det göras en 

utvärdering av innovationen för att se om den platsar på marknaden, är tillräckligt 

kostnadseffektiv och att tekniken fungerar. När detta görs är det viktigt att utvärderingen hålls 

ihop för att innovationer som är bristfälliga ska fångas upp tidigt. Här kommer bristfälliga 

idéer att komma fram vilket gör att man inte behöver fortsätta med dessa projekt. Guldkornen 

bör fortsättas att utvecklas där en affärsutveckling tas fram vilket innefattar finansiering och 

en relevant företagsmiljö. För att förtydliga detta har ett enkelt flödesdiagram tagits fram för 

att förtydliga processen, se figur 10.  

 

Figur 10. Flödesschema över innovationsprocessen  
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6. Diskussion och slutsatser 
I denna del av rapporten presenteras studiens diskussion och slutsatser. Här presenteras även 

förslag på fortsatt arbete.  

6.1 Diskussion 

Det jag upplever vara ett av de största problemen när det kommer till dagens samverkan är att 

det råder en bristfällig kommunikation mellan alla aktörer. Ett exempel är att akademin kör på 

med sitt utan att rådfråga med industrin om vad som behövs. Det är svårt att göra en 

avvägning däremellan för intressena skiljer sig mellan de olika områdena. Skolan väljer att 

forska inom det som de är kunniga om och har ett intresse för. Det kan ibland krocka med 

industrins intressen. Här måste en öppnare dialog ske för att inte slösa tid och pengar på något 

som inte är till nytta. Däremot måste vissa saker testas för att sedan kunna utesluta dem. Om 

industrin var mer öppen för att samarbeta med akademin skulle det gynna båda sidorna. 

Genom att ha ett mer omfattande samarbete skulle studenter får in en fot hos företagen. Samt 

att företagen skulle kunna ta del av förmånligare arbetskraft och testa olika prototyper på 

skolorna. Ett sätt att uppnå detta är via en neutral plattform. Det är ett sätt att främja 

utvecklingen utan att skapa konflikter mellan de olika forskningsområdena. Framtida 

Vindforsk skulle kunna fungera som en mellanhand mellan akademin och industrin för att 

matcha utförare och behovsägare. För att en bättre samverkan ska kunna uppnås bör alla jobba 

tillsammans och inte mot varandra. Man kommer längre genom att samarbeta.    

Ytterligare ett stort problem är ekonomin. Jag upplever att industrin endast samverkar med 

skolorna då det går bra för dem. Behöver företagen göra nedskärningar är skolan det första 

som drabbas, vilket är synd. Det skapar en osäkerhet och det drabbar i sin tur tillförlitligheten. 

Akademin måste kunna lita på att de har stöd av industrin. Den tidigare ”statliga” versionen 

av Vattenfall jobbade mer med att främja samverkan med akademin än vad de gör i dagsläget. 

De investerade i olika projekt men denna funktion börjar försvinna vilket missgynnar 

samverkan men även vindkraftsutvecklingen. När det kommer till finansiering skulle 

Energimyndigheten kunna ta en stor roll men samtidigt har de sin egna budget att förhålla sig 

till. Däremot skulle Energimyndigheten kunna ta ett större ansvar när det kommer till att 

skapa nätverkstillfällen och möjligheter. I dagsläget söks ekonomiskt stöd främst via 

Energimyndighetens utlysningar och det kan ifrågasättas om det är tillräckligt. Dessa 

utlysningar gäller oftast ett specifikt område då det är Energimyndigheten som styr vad de vill 

ha in.  

Idag upplever jag att det fattas en stimulans för samverkan, många mål vill uppnås men 

samtidigt visas det inte. Utlysningar resulterar i en ensidig samverkan där det inte uppstår 

diskussioner och utbyten mellan olika aktörer. En opartisk plattform skulle kunna fungera 

som en lösning för detta. Energimyndigheten upplever själva att de får in väldigt få 

ansökningar och det kanske grundar sig i vilka utlysningar som ligger ute. Det kan även bero 

på att det exempelvis finns väldigt få personer och företag som sysslar med vindkraft i 

Sverige. Däremot tar Energimyndigheten större chanser än vad företagen gör, vilket är på 

både gott och ont. De väljer att finansiera projekt som andra kanske inte skulle finansierat. En 
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fördel är att fler projekt får en chans. Det kanske inte alltid går bra men då har det i alla fall 

testats vilket jag anser vara en vinst i sig. När det kommer till utvärdering av nya tekniksprång 

gäller det att fånga upp bristfälliga idéer tidigt för att inte lägga allt för mycket resurser i 

onödan på dessa. Nya innovationer visar sig sällan vara hållbara men samtidigt kan dessa inte 

uteslutas. Det måste upprättas en rutin för att ta till vara på guldkornen och sålla bort 

bristfälliga idéer. Att fortsätta försöka utveckla innovationer som är bristfälliga anser jag vara 

slöseri på resurser. Genom att tidigt göra pilottest och samla olika kunskapsområden för att 

utvärdera olika projekt skulle leta till att bristfälliga innovationer lättare kan sållas bort. I 

dagsläget sysslar få skolor och företag med tester av ny teknik. Det är ingen som letar efter 

nya uppfinningar utan det är uppfinnarna själva som får söka finansiering via exempelvis 

utlysningar. Det gör att man lättare kan gå miste om guldkornen, exempelvis om 

innovatörerna väljer att vända sig till större jättar såsom Vestas eller Siemens.  

Det finns för- och nackdelar med allt och det är lätt att säga att saker måste förbättras. Jag kan 

endast diskutera kring det som jag har kännedom om vilket begränsar denna del av rapporten. 

Utifrån de intervjuer som jag har gjort anser jag dock att en mer omfattande samverkan skulle 

behövas. Det skulle främja vindkraftsutvecklingen och få tydligt märkbara effekter. 

Lösningen är främst genom att ha en öppen dialog och ett vänskapligare samarbete mellan 

alla aktörer.  

6.2 Slutsatser 

Problematiken grundar sig i hur Sverige från början valde att inte satsa på vindkraften. Det är 

även anledningen till att Sverige inte är ledande inom vindkraftstekniken. Politikerna var 

säkra på att Sverige skulle klara sig utan vindkraft därför valde man att fortsätta med kärnkraft 

och vattenkraft. Detta resulterade i att andra länder som valt att satsa på vindkraft såsom 

Danmark och Tyskland blev ledande i utvecklingen av tekniken. Sverige hamnade därmed 

efter i inom vindkraftstekniken vilket ledde till att det idag inte finns någon export av 

vindkraftverk i Sverige. Idag producerar Sverige endast mindre vindkraftdelar och inte hela 

vindkraftverk. Det är svårt för mindre företag att konkurrera mot större aktörer såsom Vestas 

och Siemens.  

Ytterligare en påföljd som detta får är bristen på kunskap om vindkraft. Sverige har inget 

ledande forskningscentrum som danska Risö vilket är ett centrum för forskning om bland 

annat nya energiformer. I framtiden kommer det kanske ske en förändring då vindkraften blir 

alltmer vanlig och etablerar sig runtom i världen. Det kommer förmodligen leda till att fler 

företag skapas och utvecklas samt att fler forskningscentrum kommer att grundas.  

Nya tekniksprång har det svårt att vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara vilket 

grundar sig i konstruktionen av vindkraftverken. Sedan år 1926 har man vetat om att 

vindkraftverkens optimala konstruktion består av få blad som sveper i en hög hastighet över 

en stor yta. Det gör att belevade personer inom området tvivlar på avvikande innovationer. 

Vindkraftsindustrin är en konservativ bransch vilket resulterar i att nya idéer sågas för tidigt. 

När det kommer till tekniksprång ska man vara öppen för nya idéer samtidigt som man ska 

vara kritisk. De traditionella vindkraftverken har vissa brister som kan förbättras och det är 

främst inom kallt klimat. I kalla områden råder bland de bästa vindförhållandena men det är 
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även inom de område som det är svårast att driva vindkraftverk exempelvis problem med is på 

bladen. I framtiden kommer förmodligen fler havsbaserade vindkraftverk att etablera sig i 

Östersjön då kostnaderna för havsbaserade verk har börjat sjunka.   

Olika former av styrmedel skulle kunna underlätta för en förbättrad samverkan. Främst skulle 

ekonomiska hjälpmedel leda till en bättre vindkraftsutveckling. Energimyndigheten skulle 

kunna ta ett större ansvar och anordna fler nätverkstillfällen i form av exempelvis 

konferenser. Industrin skulle behöva vara mer öppen för samarbeten och engagera sig mer 

tillsammans med akademin. Det ena borde inte ske på bekostad av något annat.  

Förhoppningsvis kommer den planerade neutrala plattformen att testas i verkligheten och ge 

bättre förutsättningar för framtida samverkan mellan olika kunskapsområden. Existerande 

problem kommer förhoppningsvis att upplösas och en mer effektiv samverkan kommer 

upprättas. Att arbeta tillsammans och kommunicera leder oftast till något positivt, i detta fall 

förhoppningsvis till en förbättrad vindkraftsutveckling. 

6.3 Fortsatt arbete 

Arbetet har visat på att det finns stora utvecklingsmöjligheter av både samverkan och sättet 

som branschen jobbar på när det kommer till nya och innovativa idéer gällande vindkraft. 

Inför ett fortsatt arbete skulle en kartläggning och analys kunna göras gällande samverkan 

mellan fler parter. I detta arbete har samverkan mellan några få kunskapsområden studerats 

men i ett framtida projekt kan en idé vara att göra en ännu mera omfattande studie. Det finns 

många fler kunniga personer inom ämnet som skulle kunna bidra med ännu mera erfarenheter.  

Förslag på personer som skulle kunna intervjuas är Andreas Gustafsson som sitter med i 

programrådet för SWPTC. Stefan Ivanell som är föreståndare för STandUP for Wind. Åsa 

Elmqvist som är programansvarig för Vindforsk. Ulf Tollaksen som är en av 

industrikontakterna hos STandUP for Wind. Sven-Erik Thor, Staffan Engström, Lennart 

Söder och Bengt Göransson är ytterligare förslag på namn. Utöver detta skulle även den 

nationella samverkan kunna studeras. Genom att ha en mer omfattande samverkan mellan 

olika länder skulle kanske vindkraftstekniken kunna utvecklas ytterligare.  

Samverkan med exempelvis VTT vilket är ett forskningscentrum för vindkraft i Finland är en 

av de organisationer som man skulle kunna samarbeta med. Det finns flera internationella 

organisationer att samverka med bland annat Nordic Energy Research, European Wind 

Academy, International Energy Agency och International Renewable Energy Agency. 

Dessutom skulle samverkan mellan svenska aktörer och utländska universitet kunna 

undersökas. När det kommer till ett fortsatt arbete gällande tekniksprång skulle exempelvis ett 

samarbete tillsammans med Almi kunna studeras.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Grundfrågor om samverkan och tekniksprång 

1) Hur tycker du/ni att dagens samverkan fungerar mellan vetenskapsområden, industrin 

och högskolor? 

2) Är dagens befintliga samverkan bra/bristfällig? Motivera! 

3) Vad gör ni för att förbättra samverkan? (Riktad åt Energimyndigheten) 

4) Har du/ni haft någon erfarenhet/kontakt med SWPTC eller STandUP for Wind? Hur 

har det fungerat i praktiken? Har ni någon person med i te.x en styrgrupp?  

5) Vid eventuell samverkan via SWPTC eller STand UP for Wind, hålls det några 

möten/träffar? Hur träffas ni och hur ofta? 

6) På vilket sätt är samverkan via SWPTC eller STandUP for Wind bra/bristfällig? 

Motivera! 

7) Hur skulle man kunna förbättra dagens samverkan till att bli ännu bättre?  

8) Saknar du/ni en större och mer omfattande samverkan? 

9) Skulle en mer omfattande samverkan kunna leda till några risker? 

10) Skulle man kunna förbättra vindkraften genom att ha en mer omfattande samverkan? 

11) Anser du/ni att det finns ett behov av en gemensam plattform för olika aktörer? Vilka 

tycker du/ni skulle få ta del av denna plattform? 

12) Om du/ni skulle ge några rekommendationer, vilka skulle det vara? 

13) Hur är samverkan mellan olika länder/delar av landet i dagsläget? 

14) Vad letar du/ni efter när det kommer till nya idéer och innovationer? På vilket sätt 

letar du/ni efter dessa? 

15) Hur jobbar ni som ett branschengagerat program? Vad är eran uppgift när det kommer 

till nya tekniksprång? (Riktat åt Energimyndigheten) 

16) Hur vill du/ni att branschen ska jobba när det kommer till nya idéer?  

17) Hur ofta har du/ni tagit del av bristfälliga innovationer? Arbetar du/ni aktivt för att inte 

missa några guldkorn? 

18) Hur kan man sålla bort tokiga idéer? Vad ska man tänka på?  

19) Upplever du/ni att det är svårt att få igenom nya idéer i branschen? 

20) Hur ser du/ni på framtidens vindkraft i Sverige? Kommer de vara land- eller 

havsbaserade? 
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Extra frågor: 

21) Vad tycker du/ni om tekniksprång såsom Solar Wind Energy Tower, SeaTwirl eller 

Altaeros BAT? Kommer de funka? Varför/varför inte? 

22) Ser du/ni dessa innovationer som möjliga framtida vindkraftverk? Motivera! 

23) Om inte, vad är det som gör att man inte kommer ifrån de traditionella 

vindkraftverken?  

Bilaga 2: Dr Albert Betz grundläggande teknik 
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