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GENERATIONSGAPET – OM UNGAS OCH ÄLDRES SYN PÅ FRAMTIDENS ENERGI 
Fortum har genomfört en opinionsundersökning tillsammans med Novus för att se hur unga 
respektive äldre ser på miljö-, klimat- och energifrågorna. Resultatet visar att det är de unga, och då 
framförallt de unga kvinnorna, som tar ledningen i arbetet för en energiomställning mot ett mer 
klimatneutralt samhälle. De skjuter inte över hela ansvaret på politiker, myndigheter eller 
näringsliv, utan visar ett stort engagemang samtidigt som de är beredda att göra sin del av jobbet.  

1  HOPPET STÅR TILL DE UNGA 
De unga sätter miljö- och klimatfrågan högre på den politiska dagordningen än de äldre. När vi ber 
de tillfrågade gradera olika politiska frågor hamnar miljö/klimat/energi på femte plats för de unga. 
De äldre tycker att miljö/klimat/energi bara förtjänar en niondeplats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinnorna oroar sig i betydligt högre grad än männen för framtida klimatförändringar och dess 
konsekvenser. Över 70 procent av de unga kvinnorna oroar sig för framtiden medan knappt hälften 
av männen gör detsamma. 
 
Det är tydligt att miljöfrågan intresserar en stor del av Sveriges yngre och äldre. Och trots att 
engagemanget är högre hos de unga anser sig de äldre mer intresserade av miljöfrågor än de yngre.  
Det tycks finnas en misstro mot ambitionerna hos beslutsfattarna bland de yngre. Även om de 
rangordnar miljöfrågan högt på den politiska dagordningen, tycks de inte tro på sannolikheten att vi 
om 40 år har ett samhälle som bygger helt på förnybar energi. Blott 25 procent av de unga ser detta 
som mycket eller ganska sannolikt. Samtidigt ser unga i högre grad omställningen till ett 
klimatneutralt energisystem som en möjlighet än vad de äldre gör.  
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En tydlig majoritet av unga tycker att det är ett mycket bra förslag att politiker ska satsa mer på ett 
miljövänligt samhälle. Mindre än hälften av de äldre tycker detsamma. När det gäller kärnkraftens 
vara eller icke vara tycks det snarare vara en fråga som delar könen än generationerna. Hela 36 
procent av männen vill inte avveckla kärnkraften ens på lång sikt, medan endast 14 procent av 
kvinnorna är av samma åsikt.  
 

 
 
 
Både unga och äldre ser att regering och riksdag har huvudansvaret för en energiomställning.  De 
unga lägger ett mycket större ansvar på EU än vad de äldre gör. Unga ser också sitt eget ansvar i 
betydligt högre utsträckning än de som är äldre. De unga ger överhuvudtaget alla i samhället ett 
ansvar för energiomställningen på ett tydligare sätt än de äldre, som lägger nästan allt ansvar på de 
nationella politikerna.  
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Som en följd av detta är unga i hög grad beredda att göra något själva för att förbättra miljö och 
klimat. Exempelvis kan två av tre unga tänka sig att köpa en elbil inom de närmsta 10 åren. De 
unga vill också köpa miljömärkt el och ekologisk mat, byta ut glödlampor mot LED-lampor och 
välja bort bilen. Fler unga än äldre kan tänka sig att äga ett eget litet vindkraftverk och sätta 
solpaneler på taket.  
 
Det är mycket glädjande att se engagemanget från den unga delen av befolkningen, och då särskilt 
de unga kvinnorna. Det är upp till oss som energibolag att ta tillvara på det engagemanget genom 
att stå för tekniklösningar som ger möjlighet att ta ett eget ansvar; exempelvis med smarta nät eller 
solcellslösningar till hemmet.  
 
Det är också viktigt att politikerna fångar upp engagemanget hos de unga. Det är tydligt att de unga 
ser på miljö- och energifrågor mer positivt än de äldre. Det är dock i många fall de som tillhör den 
äldre generationen som sitter på besluten idag, både inom politiken och inom näringslivet. Vår 
förhoppning är att det inte ska försena de beslut som är nödvändiga att ta för att nå det Fortum 
kallar framtidens solekonomi; att praktiskt taget all energi ska produceras klimatsmart och till 
rimliga priser. Vi har helt enkelt inte tid att vänta på att den yngre generationen ska komma att vara 
beslutsfattarna.  

2  NÄSTA GENERATIONS ENERGIBOLAG - FORTUMS VISION OM EN 
SOLEKONOMI  

Mänskligheten står idag inför en av sina största utmaningar någonsin – att säkra tillgången på 
energi för framtida generationer. Den traditionella energin blir på sikt allt dyrare att utvinna 
samtidigt som alltfler vill ha tillgång till energi. Idag saknar fortfarande 1,3 miljarder människor 
tillgång till el. De ökande koldioxidutsläppen hotar värma upp vår planet. För varje grad 
temperaturen globalt stiger desto större problem står vi inför.  
 
Allt det där vet vi.  
 
Vi kan antingen fortsätta som nu – eller välja att gå mot ljusare tider. Vi på Fortum har redan börjat 
planera för det samhälle som vi kallar för solekonomin. Solekonomin betyder att praktiskt taget all 
energi ska produceras klimatsmart och till rimliga priser. Vi ska utnyttja den energi som solen ger 
oss - direkt och indirekt. Bara solen själv ger lika mycket energi på en enda dag som hela 
mänskligheten har konsumerat under de senaste 35 åren. Energin finns där redan. Vi måste bara 
börja utnyttja den bättre. Den finns i vattnet och vågorna, i solens värme och i solens strålar. Den 
finns i jordbruket, skogen och i avfallet.  
 
Om vi bestämmer vi oss kan vi gå mot ljusare tider. Men vi måste börja nu. 
 
Idag producerar vi den el vi behöver med kärnkraft och vattenkraft, med kol och olja och med 
vindkraft och biomassa.  Det har tagit oss femtio år att komma dit vi är nu. De energislag som 
används idag beror på beslut som fattades för närmare hundra år sedan som för vattenkraften, för 
femtio år sedan som för kärnkraften och för kanske trettio år sedan som för fjärrvärme och 
kraftvärmeutbyggnaden. Och det kommer säkert att ta minst femtio år för att bygga upp en 
energiförsörjning som huvudsakligen baseras på förnybar energi.  På vägen dit behöver vi förlita 
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oss på de energikällor som vi har - och utnyttja dem allt effektivare. Vi vill också bygga om våra 
elnät så att de klarar de krav på ökad flexibilitet som solekonomin ställer.  

3  FORTUMS RESA MOT EN SOLEKONOMI  
Vi på Fortum har redan börjat resan mot en solekonomi. Vi bygger världens största vågkraftpark 
utanför Lysekil på västkusten, vi satsar på vindkraft i norra Sverige, i Stockholm bygger vi en ny 
kraftvärmeanläggning för biomassa, och i Indien har vi investerat i en stor solkraftspark. De 
närmaste åren satsar vi även miljarder på att göra vattenkraften mer effektiv. Samtidigt som det sker 
investerar vi stora belopp, bland annat i Storstockholm, för att säkra upp näten.  
 
Några av våra projekt följer nedan. 

3.1  Vågkraftspark i Sotenäs  
Fortum är med och bygger världens största vågkraftspark i Sotenäs på den svenska västkusten som 
en del på resan mot morgondagens hållbara energisystem.  
 
Den energi som finns i haven är en ännu rätt outnyttjad resurs och kraften som finns i vågorna anses 
ha störst potential. Den teoretiska, globala potentialen för just vågkraft uppskattas enligt den 
internationella energiorganisationen IEA till mellan 8000 och 80 000 Twh.  Enligt försiktiga 
beräkningar kan vågkraften stå för åtminstone cirka 10 – 15 procent av världens energibehov.  
 
För närvarande utvecklas cirka 50 vågkraftsprojekt på olika håll i världen. De första bojarna i 
Sotenäs placeras ut sommaren 2013. När parken är färdig kommer den att bestå av ca 400 bojar 
med en kapacitet på ca 10MW. 

3.2  Storsatsning på solenergi - lokalt och globalt 
Solenergi är ett av de förnybara energislagen med allra störst potential. Enligt vissa beräkningar kan 
solenergin stå för hälften av världens energiproduktion år 2030 – förutsatt att vi har intelligenta 
kraftnät som kan transportera solenergi långa sträckor. Bara solinstrålningen ger lika mycket energi 
på en enda dag som hela mänskligheten har konsumerat under de senaste 35 åren.  
 
Fortum har nyligen investerat i en solcellspark på 5MW i Rajasthan i Indien. Den kommer att 
kunna producera 9GWh förnybar el varje år. Detta är en mycket spännande chans att utvecklas 
inom solenergiområdet, lära oss och växa in i framtidens energiproduktion. 
 
I Arvika i Värmland finns också Glava Energy Center, som är ett ledande testcenter på såväl 
regional, nationell som internationell nivå för framtidens förnybara energilösningar. Fortum gick in 
som en av elva samarbetspartners och deltar i utvecklingen och utbyggnaden av parken. Där finns 
bl.a. en solmodulpark som är en av Sveriges största anläggningar för solel.  
 
Fortum vill också hjälpa konsumenter att ligga steget före. Därför erbjuder vi solkraftslösningar till 
både privatpersoner och företagare där de själva kan producera solel.  

3.3  Pyrolysprojektet i östra Finland  
Fortum har investerat ca 20 miljoner euro i världens första integrerade biooljeanläggning i 
kommersiell skala i Joensuu i Finland. Anläggningen bygger på en teknik som kallas pyrolys, vilket 
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betyder torrdestillation utan syre. Joensuu-projektet kommersialiserar en teknik där en så kallad 
pyrolysreaktor kopplas till en kraftvärmeanläggning. Därigenom uppnås en extremt hög 
energieffektivitet.  
 
Joensuuanläggningen kommer när den är i full drift att leverera el, värme och 50 000 ton bioolja per 
år. Pyrolysoljan utvinns från fast biobränsle som grenar och toppar. Den kan på sikt ersätta 
eldningsolja för förbränning i värmecentraler, och därmed göra oss mindre beroende av fossila 
bränslen. Pyrolysoljan har också potential att förädlas till drivmedel. 
 
Energi producerad med bioolja reducerar utsläppen av växthusgaser med mer än 70 procent jämfört 
med fossila bränslen. 

3.4  Framtidens energismarta boende  
Fortum har flera projekt där vi forskar och testar lösningar kring framtidens smarta elnät. Bland 
annat kan nämnas Eco Urban Living och Adjutantti-projekten i Esbo i Finland.  
 
I Sverige är Fortum en av huvudaktörerna i utvecklingen av smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm. Där ger vi de boende i den framväxande stadsdelen möjlighet att leva ett mer hållbart 
liv samtidigt som systemet i sig innebär ett smartare och mer hållbart sätt att utnyttja energi. I 
projektet finns lösningar som inkluderar ett utökat användande av förnyelsebara energikällor, 
energieffektiva aktiva byggnader, minskade utsläpp i hamnen, och infrastruktur för ett storskaligt 
användande av elfordon. 

3.5  Satsning på biobränsle i Värtan  
Fortum och Stockholms stad bygger Sveriges största energianläggning för biobränslen. Det 
bioeldade kraftvärmeverket i Värtan, Stockholm, ska stå klart i början av 2016. Restprodukter från 
skogsindustrin omvandlas då till 750 GWh el och 1700 GWh värme – vilket motsvarar 
uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter. Fortum investerar 4,4 miljarder kr i 
anläggningen vilket gör den till en av Sveriges i särklass största industriinvesteringar för 
närvarande. 
 
Det nya verket tas i drift i början av 2016 och kommer att producera både värme och el. Den 
förnybara el som produceras ger positiva globala klimateffekter genom att den tränger ut el som 
annars producerats med fossila bränslen i Norden och Europa. Detta gör att det nya 
biokraftvärmeverket beräknas minska de globala koldioxidutsläppen med hela 650 000 ton per år. 
De direkta, lokala koldioxidutsläppen i Stockholm sjunker med cirka 126 000 ton per år, vilket 
motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och en halv månad. 
 
I Fortums investeringsplan för utveckling av kraftvärme i Stockholm ingår flera stora satsningar, 
bland annat det pågående bygget av ett avfallseldat kraftvärmeverk i Brista utanför Sigtuna som ska 
tas i drift hösten 2013. 
 
Vi genomför också en uppgradering av Energihamnen i Stockholm som innebär att från 2014 
kommer olivkrossinblandningen öka till 17 % i den befintliga anläggningen på Värtaverket. 
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4  UTMANINGAR SOM MÅSTE ÖVERVINNAS 
För att nå visionen om en solekonomi behöver vi tillsammans komma tillrätta med några stora 
utmaningar.  

4.1  Den största utmaningen  
Den största utmaningen för att nå framtidens solekonomi är att vi alla måste se till att det händer. 
Företagsledningar, politiker, nationer och individerbehöver fatta en rad beslut för att nå dit. Flera av 
dessa beslut riskerar att leda till prisökningar, ett förfulat landskap eller annat som kan uppfattas 
negativt hos olika grupper.  Det betyder att de som fattar besluten måste vara modiga och våga stå 
upp för framtidens solekonomi oavsett hur hårt det blåser. De behöver bestämma sig, ta ledningen 
och visa vägen. Först då kan visionen bli verklighet. 

4.2  Minskad stabilitet i elsystemet 
En av de viktigaste utmaningarna handlar om möjligheten att lagra energi. Eller snarare att 
framtidens energi inte kan lagras. Idag består Sveriges baskraft, alltså den kraft som alltid finns i 
systemet, av ungefär 50 procent kärnkraft och 50 procent vattenkraft. Det är också kraft som vi kan 
styra och använda när den som bäst behövs, till exempel under kalla vintermånader eller under 
dagtid då förbrukningen är högst.  
 
I framtidens solekonomi kommer kärnkraften med största sannolikhet att fasas ut och grunden för 
vår baskraft blir då radikalt förändrad. Energikällor som vindkraft och solenergi blir viktigare än 
idag. Dessa kan vi inte styra eller lagra på samma sätt som vattenkraft och kärnkraft. De är istället 
beroende av vädret; hur mycket det blåser eller om solen skiner. Det innebär att stabiliteten i 
elsystemet försvinner.  

4.3  Vattenkraften - en förnybar energikälla som ifrågasätts 
Vattenkraften kommer med största säkerhet att vara ryggraden i framtidens solekonomi i Norden. 
Men den är satt under ett stort tryck från olika intressegrupper och dagens kraftverk kommer inom 
en förhållandevis snar framtid att behöva moderniseras för att inte förfalla. 
 
Vattenkraftens fördelar är stora. Den är lätt att reglera och i och med utfasningen av kärnkraften, 
spelar vattenkraften en allt större roll för stabiliteten i elsystemet och möjligheten att balansera 
tillgång och efterfrågan. Vattenkraften är också förnyelsebar, fri från avfall och släpper nästan inte 
ut någon koldioxid.  
 
Slutsatsen blir att om visionen om framtidens solekonomi ska bli verklighet måste vattenkraften 
tillåtas existera med villkor som är ekonomiskt hållbara.  

4.4  Infrastruktur för framtiden 
Ett annat sätt att komma tillrätta med den minskade stabiliteten i systemet är att bygga den 
infrastruktur som krävs för att kunna transportera kraft över stora områden. Det kan exempelvis 
handla om möjligheten att importera solenergi från Spanien eller Nordafrika under vinterhalvåret, 
eller att exportera våg- och vattenkraft när Sverige har överskott. Med andra ord krävs överföring 
av elektricitet över stora områden, men också bättre sammanbindning av elnät mellan olika 
områden.  
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För att Sverige ska klara sig på en mindre andel baskraft krävs också att den energi som finns 
används mer effektivt. Det betyder exempelvis investeringar i smarta elnät och en flexibilitet i 
konsumtionen; att sprida ut användningen av elektricitet så att den blir jämnare över tiden. 
Att bygga infrastrukturen som krävs för solekonomin kostar mycket pengar. Pengar som idag inte 
satsas. Men frågan vi alla måste ställa oss är vad det kostar om inte dessa investeringar görs redan 
nu?   

4.5  Rättvis konkurrens 
Det finns också marknadsmässiga utmaningar. Dagens europeiska marknad innebär flera olika 
system som främjar nationella satsningar utan tanke på vad som är bäst för helheten. Dessutom 
består marknaden av olika stödsystem och subventioner som riskerar ta ut varandra.   
För Fortum är det viktigt att alla energislag bär sina egna kostnader och konkurrerar på rättvisa 
villkor. Därför är det viktigt med ett fungerande system för utsläppsrätter med en prissättning som 
gör att fossil energiproduktion bär sina verkliga kostnader för klimat- och miljöpåverkan. Det skulle 
öka förutsättningarna för framgångsrik icke fossil energiproduktion utan subventioner. 

5  SAMARBETE – EN DEL AV LÖSNINGEN 
För att möta dessa utmaningar krävs att konsumenter, industri och näringsliv samt politiken jobbar 
tillsammans med oss på Fortum mot målet om framtidens solekonomi. 
 
En av de viktigaste åtgärderna är att satsa tillräckligt med resurser på forskning och utveckling. 
Staten har en viktig roll att spela eftersom statliga medel ofta fungerar som ett smörjmedel för att 
näringslivet ska våga satsa.  
 
Men näringslivet måste också ta sitt ansvar och satsa resurser på exempelvis 
energieffektiviseringsarbete. Om företagen klarar att i högre grad anpassa sig till tidpunkter när 
elektriciteten är billigare kommer det att innebära en internationell konkurrensfördel för många 
svenska företag.  
 
Idag är vattenkraften det enda långsiktigt hållbara energislag som bär sina egna kostnader. Därför 
bör det finnas ett intresse hos politiker att utveckla den mer. Framförallt handlar det om forskning 
och kompetenshöjning kring hur vi bevarar biologisk mångfald.  
 
Med mer resurser för forskning, utveckling samt demonstrationsprojekt ökar kunskapen. När 
svenska myndigheter är kunnigare blir de bättre kravställare gentemot oss kraftbolag. 
 
Politiker har även ett ansvar för att se till att de regelverk som finns är långsiktiga. Det förenklar 
planering och gör att satsningar inte riskerar att stoppas på grund av osäkerhet kring framtida 
lönsamhet.  Styrmedel och regelverk ska också utformas på ett sådant sätt att de leder till 
teknikutveckling.  
 
Konsumeneternas roll är viktig. Elektricitet driver dagens samhälle och konsumenter ska inte dra 
sig för att använda den. Det ska dock göras på ett smartare sätt. Exempelvis är det bra om fler 
använder elbilar. Det leder till en ökad användning av elektricitet, men det är bättre för klimatet i 
och med att elektriciteten ofta ersätter fossila energikällor.  
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Konsumenter behöver också förstå och acceptera kostnader för ett aktivt klimat- och 
hållbarhetsarbete från politikens och energibolagens sida. Politiker måste då också vara modiga och 
våga stå upp för de beslut som fattas på detta område. Det går inte att bara påstå att marknaden inte 
fungerar eller att kraftbolagen är giriga när opinion skriker efter lägre priser. 

6  FORTUMS STRATEGI  
Det grundläggande syftet för Fortums verksamhet är att skapa energi som gör livet bättre i dag och 
för kommande generationer. 
 
Vi tror att hållbar utveckling är en av konkurrensfördelarna för vår verksamhet. Vi vill generera en 
konkurrensfördel genom att balanserat beakta alla tre områden inom hållbar utveckling: ekonomiskt 
ansvar, miljöansvar samt socialt ansvar. Förutom våra egna effekter tar vi också hänsyn till de 
indirekta effekterna av vår verksamhet. 
 
Fortum är en lika självklar del i utvecklingen mot framtidens solekonomi som resten av samhället. 
Därför kommer Fortum att: 
 

1. Fortum kommer att fortsätta satsa på forskning och utveckling som leder till framtidens 
solekonomi.  

 
2. Fortum kommer att fortsätta utveckla samarbeten med högskolor, universitet och 

forskningsinstitut för att få till innovationer och teknikutveckling.  
 

3. Fortum kommer att förnya vattenkraften på ett ansvarsfullt sätt där vi tar hänsyn till 
biologisk mångfald. 

 
4. Fortum kommer att fortsätta vara ledande i omställningen till ett fossilfritt energisystem bl.a. 

genom att föra ständig dialog med kunder, myndigheter, organisationer och beslutsfattare.  
 

5. Fortum kommer fortsätta att ta fram smarta lösningar som integrerar kunden och som ger 
kunden redskap att själv agera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


	Generationsgapet – om ungas och äldres syn på framtidens energi
	1  Hoppet står till de unga
	2  Nästa generations energibolag - Fortums vision om en solekonomi
	3  Fortums resa mot en solekonomi
	3.1  Vågkraftspark i Sotenäs
	3.2  Storsatsning på solenergi - lokalt och globalt
	3.3  Pyrolysprojektet i östra Finland
	3.4  Framtidens energismarta boende
	3.5  Satsning på biobränsle i Värtan

	4  Utmaningar som måste övervinnas
	4.1  Den största utmaningen
	4.2  Minskad stabilitet i elsystemet
	4.3  Vattenkraften - en förnybar energikälla som ifrågasätts
	4.4  Infrastruktur för framtiden
	4.5  Rättvis konkurrens

	5  Samarbete – en del av lösningen
	6  Fortums strategi

