
ENVISIONING FUTURE SCENARIOS 
 
Utopian scenario 1 
Mestadels av jordens energi försörjs av el. Detta innebär att vår produkt som är 
eldriven kommer kunna vara självgående mycket längre än förväntat då prestandan 
av ett batteri har blivit bättre. Men som ett kollektivt har jorden fortfarande problem 
med transporterna av grönsaker och växter. Därför blir det självklara valet att köpa 
ett bärbart växthus där alla kan odla sina favoritväxter utan några problem.  
 
Utopian scenario 2 
Alla hyresvärdar har nu slutat att bara tänka pengar och vill miljökompensera för 
utsläppen som sker vid byggnation av lägenhetskomplex. Därför bygger de en 
terrass som är till för att seriekoppla växthusen vi erbjuder där alla hyresgäster tar 
delat ansvar för att få det att grönska. Hyresvärdarna står för inköp och 
elförsörjningen och det enda hyresgästerna måste bidra med är frö och omsorg.  
 
Utopian scenario 3 
Sociala medier har övergått från att handla om resor och mat-inlägg till hashtagen 
#VemOdlarBäst. Det är det klimatsmarta tänket som istället har blivit populärt att 
posta. Ett enkelt knep för att rivstarta sin odling är att köpa växthuset som är 
självgående. Varken mycket tid, pengar eller kunskap behövs för att kunna skryta om 
sin plantering för sina följare.  
 
 
Dystopian scenario 1 

Om majoriteten av Sveriges befolkning investerar i vårt växthus och börjar med att 
odla sina egna grönsaker så finns risken att matbutikerna tappar sin försäljning av 
frukt och grönsaker. Detta kan leda till försämrad ekonomi för matbutikerna som i 
värsta fall går i konkurs. Om matbutikerna börjar gå i konkurs så kan det bli svårt för 
invånarna att få tag i andra livsmedel som t.ex. mejeriprodukter.  
 
Dystopian scenario 2 
Elförsörjningen börjar bli ett problem. Då el är nästa generations energi ställs det 
också krav på att det ska finnas kapacitet att producera tillräckligt med el för att täcka 
det stora behovet, som har skapats efter att fossila bränsle inte längre används. Vad 
händer då om elen börjar bli en bristvara? Då allt fler maskiner och processer börjar 
använda el kan bli ett problem genom att det inte produceras så mycket el som krävs 
för att hålla igång samhället. Risken finns att elpriserna skjuter i höjden. Då är det 
inte längre försvarbart att använda el som en energiförsörjning till att odla grönsaker i 
hemmen.  
 
Vad händer till exempel om det sker ett stort strömavbrott i samhället?  
 
Dystopian scenario 3 
I takt med att odlingen hos privatpersoner börjar öka så börjar också antalet insekter 
öka. Detta kan bero på att privatpersoner inte har tillgång till lika starka 
bekämpningsmedel som industrierna har. Ökningen av insekter kan då leda till att 
skörden förstörs, att smitta sprids, både bland växter och människor.  
 



Reflektion 
Utifrån dessa scenarier märker vi att människor behöver ändra sitt sätt att tänka när 
det kommer till klimatet. Vi måste ta ett kollektivt ansvar och anpassa oss till 
framtiden.  Vi är väldigt beroende av el. Just el kan ju komma att skapa problem ifall 
något kortsluter och gemene man har inte kunskap kring hur man löser t.ex. en 
kortslutning. Med det sagt har vi inte någon bättre ide kring hur vi löser 
energiförsörjningen på något annat sätt då vi fortfarande vill att växthuset skall 
fungera utan att konsumenten behöver lägga ner alltför mycket tid. Däremot så 
hoppas vi att utvecklingen i samhället går framåt och det kommer en lösning på hur 
mer el ska produceras i framtiden utan att behöva använda fossila bränsle.  
 

 


