
 

REGION SKÅNES SCENARIOKORS  

Inför detta metodtest ville vi fokusera på framtidens klimatomställning och hur 

samhället kommer att se ut om individualiseringen fortsätter som en trend i 

samhället.  

 

 

 

 

 

 

  

Litet ekologiskt fotavtryck 

Stort ekologiskt fotavtryck 

Kollektivism Individualism 



ALTERNATIV 1: DEN EKOTEKNOLOGISKA 

 

 

Skåne har ett litet fotavtryck. Det finns en hög medvetenhet kring miljö och 

klimatfrågor i kombination med ansvarstagande för konsekvenserna av ett förändrat 

klimat och miljöpåverkan. Resiliensen i Skåne är hög som konsekvens av de miljö- 

och klimatåtgärder som tagits. Vi har nått en punkt där vi endast behöver det jordklot 

vi har för att ta hand om de resurser vi använder.  

Samtidigt genomsyrar individualismen samhället. Individens roll och perspektiv har 

en stor betydelse för samhällets grundläggande värderingar, organisering, beslut 

samt fördelning av resurser. Flera politiska beslut har tagits. Nu beskattas ”miljö-

dåligt” beteende, som exempelvis köttkonsumtion som ej är konstgjort. Det finns inte 

heller längre några subventioner – men betalar för det som varan eller tjänsten är 

värd. Makten och styret är koncentrerat kring individen genom ett nytt sätt att rösta 

igenom samhällsbeslut, allas röster väger lika tungt och man kan nu rösta digitalt i 

hemmet.   

Den sociala sfären handlar om öppenhet och individuell frihet att utrycka sig. Normer 

och ramar för individen har minskar. Många odlar sin egen mat, är självförsörjande 

och de flesta har gått över till att vara vegetarianer. Energisystemet byggs upp av 

solfarmar och egenförsörjning.  

Välfärdssektorn har minskat och det samfälliga skyddsnätet har minskat radikalt. 

Individen har själv ett ansvar för sitt egna liv. Den teknologiska utvecklingen har dock 

gjort att sjukvård och utbildning sker till 99 procent online med AI, även operationer 

kan skötas med en egen hemma-robot.   

  



ALTERNATIV 2: DEN EKOKOLLEKTIVISTISKA 

REGIONEN 

  

Skåne har ett litet fotavtryck. Det finns en hög medvetenhet kring miljö och 

klimatfrågor i kombination med ansvarstagande för konsekvenserna av ett förändrat 

klimat och miljöpåverkan. Resiliensen i Skåne är hög som konsekvens av de miljö- 

och klimatåtgärder som tagits. Vi har nått en punkt där vi endast behöver det jordklot 

vi har för att ta hand om de resurser vi använder.  

Samtidigt genomsyrar kollektivismen samhället. Samhällsidealet bygger på 

kollektivets roll och perspektiv och har en stor betydelse för samhällets 

grundläggande värderingar, organisering, beslut samt fördelning av resurser. Politiskt 

så styrs samhället genom skatteväxling, bidrag och allmän samhällsplikt för alla. 

Besluten grundar sig på en grundlig analys av vilken som är det största möjliga nytta 

för så många som möjligt.  

Den sociala sfären bygger på att alla hjälps åt, vi bor tätare i staden och har 

självhushåll genom odling på tak. Skolor och äldreboende har en egen odling, vilket 

försörjer dem med mat. Maten är nästan uteslutande vegetarisk med inslag av 

protein från insekter.  

Utbildningsutbudet styrs av vad kollektivet behöver. Mycket är inriktat på forskning 

om nya ekologiska lösningar på odling och självförsörjning. Flera praktiska moment i 

grundskolan har införts om exempelvis odling och solenergi.  

Kollektivtrafiken är grön och är en viktig del av samhället. Parkeringsplatserna är 

väldigt få och mycket dyra. Det finns också väldigt dyra vägtullar och hög beskattning 

på biltrafiken. Det lönar sig knappt för ingen att numera äga en bil. På 

kollektivtrafiken kan numera de flesta jobba, om de inte jobbar hemifrån eller på en 

funktionsbaserat kontor. Automatiseringen och robotiseringen har gjort att många 

tekniska jobb försvunnit och tjänstesektorn och utbildningssektorn är stor.  

Energikostnaden är nu närmare noll kronor där sol, vin och vatten spelar en stor roll. 

Energi kan nu också lagras effektivt form av väte tills den behövs, så att även 

överskjutande el kan utnyttjas. 

 


