
Dystopiska

● Föreställ dig en “soylent green”-värld där 
alla av nödvändighet har egna odlingar för 
att få i sig de näringsämnen som bara finns i 
färska växter. Utan det tillskottet blir en sjuk.
Ens hydroponiska odling går sönder/blir 
infekterad. Du har inte råd till att köpa vare 
sig färska växter eller laga den. Du blir sjuk.

● En för människor farlig bakterie får fäste i 
biofilmen i ditt hydroponiska odlingssystem. 
Du blir matförgiftad.

● Odlingssystemet blir en stor källa till friktion i 
din relation med partnern du bor med. 
“Vem glömde ge näring?” “Måste jag göra 
frösådden igen?” 

● Förorenat vatten kommer in i systemet och 
dödar odlingen. Vilket gör att planeringen 
för odlingen förfaller och inga grönsaker kan 
ätas på 1 vecka.

● Ens hydroponiska odling går sönder och 
läcker vatten. Det blir en stor vattenskada i 
bostaden. Som skapar konflikt om vem som 
ska betala för skadan.

Utopiska

● Odlingssystem för hemmabruk är så 
vanliga och välfungerande att 
matvarubutikerna helt slutar med 
bladsallad och färska örter.

● Odlingssystem för hemmabruk är så 
vanliga och välfungerande att 
matvarubutikerna måste börja odla 
själva för att konkurrera

● Glädjen i att laga mat med egenodlade, 
färska smaksättare och tillbehör hjälper 
dig att läka från valfri mental svårighet.

● Grannskapet går ihop producerar och 
sin egen växtnäring. 

Envisioning future scenarios brainstorming



Dystopiska scenarion - djupdykning

Scenario A
Om 30 år efter kapitalismens 
krasch finns det två  
matproduktionssystem i 
världen: ett centraliserat 
system som fördelas ut via 
tankbil och ett 
decentraliserat system där 
alla hydroponiskt odlar de 
livsviktiga näringsämnen som 
det 
centrala systemet inte har i 
sina hem.
Utan dessa odlingar kan du 
inte hålla sig frisk.
Din egen hydroponiska 
odling blir tyvärr infekterad. 
Du blir sjuk och kan inte 
längre försörja din familj.

Scenario B
Du planerar att bjuda dina 
vänner på hembakad pizza 
med färsk basilika och 
ruccola som första skörd från 
ditt nya, dyra, hydroponiska 
odlingssystem.
Tyvärr blir vattnet förorenat 
vilket leder till att alla dina 
odlingar dör. Istället för att 
göra pizzadeg tvingas du att 
lägga tid på att diska alla 
delarna i din nu rätt 
illaluktande odling.

Scenario C
Du förbereder din 
hydroponisk odling för att du 
ska resa bort över helgen. Du 
sår nya frön som ska skördas 
om 1 vecka och ställer via 
appen in schemat för 
belysningen och 
vattenpumpen. 

Du kommer hem igen efter 
helgen och ser en stor 
vattenpöl på golvet, längs 
golvlisten och under 
köksbänken. När du torkar 
upp vattnet ser du att golvet 
har rest sig och att vattnet 
har gått upp i köksmöblerna.
Även grannen nedanför har 
fått vattenskada.



Utopiska scenarion - djupdykning

Scenario D
Om 10 år är hydroponiska 
hemmaodlingssystem så 
vanliga och väl fungerande 
att butiker i städer måste ta 
in egna, större, odlingssystem 
för att kunna konkurrera om 
allt bladgrönt. Detta hjälper 
till i vår omställning till en 
resurssnålare värld.

Scenario E
Det är sällan det är en stor 
grej som löser långvariga 
depressioner och så var det 
även för dig. Även om att 
odla eget hemma i din 
lägenhet verkligen inte var 
det enda som hjälpte dig att 
komma ur dina gamla banor 
så är det en av aktiveterna 
som definitivt hjälpte och du 
ser tillbaka med glädje på.
Du har inga som helst planer 
på att sluta odla nu.

Scenario F
Du har tillsammans med dina 
grannar byggt ett 
komposteringssytem på 
din/er gård för att kunna 
tillverka egen växtnäring. Det 
är i första hand för att det är 
roligt at trevligt (den som 
finns att köpa är billig och 
utmärkt) och det stärker era 
relationer och gör att ni 
peppar varandra att ta 
hand om era odlingar.



Reflektion utifrån våra scenarios.

Under diskussion om scenario B & C så kom vi fram till
● Lättillgänglig information är vad en användare kan förvänta sig från systemet och hur en löser 

vanliga problem
○ Vägledning vid problem.
○ Guider angående odling, rengöring mm.
○ Vi skall inte marknadsföra den som att den är helautomatiskt och löser alla problem åt den. 

Den ska istället uppmuntra till att användaren läser på, förstår och gör informerade val.
● Vattensäkring är väldigt viktigt. Säkerhetstänket måste få genomsyra designprocessen

○ Utnyttja gravitationen: allt vatten rinner av sig själv ner i vår vattenbehållare
○ Vattenbehållaren i botten är stor nog att rymma allt vatten i systemet.
○ Pumpen får en flödesmätare så vi kan se om den går tort.
○ Behållaren får en nivåvakt så att vi kan varna om den blir överfull.
○ Skiva mellan vägg och system.

Scenario A anses vara out-of-scope för det här projektet/den här produkten.

Reflektion över de utopiska scenarierna gav oss följande tankar:
● Prissättningen är viktigt.
● Reservdelstillgång är viktigt för att vi ska behålla de kunder/den marknad vi redan har.
● Expansion mot storskalig produktion är intressant för framtiden.
● Att framtida produkter och tillbehör är bakåtkompatibla och modulära är bra.


