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FRAMTIDEN FÖR 100 ÅR SEDAN
Vid sekelskiftet kring 1900 skapade franska artister ett stort antal futuristiska bilder som skulle beskriva världen 

år 2000. De första bilderna producerades för världsutställningen i Paris 1900 och ytterligare bilder tillkom under 

det följande decenniet. Till en start fanns bilderna infogade i tändsticksaskar för att senare bli vykort. Till dags 

dato finns det 87 bilder som är kända, även om några av de mest fascinerande av konstnären Jean-Marc Côté 

aldrig distribuerades på grund av finansiella problem. Science fiction-författaren Isaac Asimov upptäckte dessa 

1986 och publicerade dem med kommentarer i en bok som kom att heta Futuredays: A Nineteenth Century Vi-

sion of the Year 2000. 

 I detta nyhetsbrev visar vi några av de över hundra år gamla bilderna med nya kommenterar. Många av 

bilderna, som numera ligger under public domain och fritt får användas, är riktigt träffande. Andra är mest bara 

bisarra. Men som man säger: “The future is never as cool as the marketing.”

Valbuss.



Flygplan var det absolut hetaste vid förra sekelskiftet. Även om Leonardo da Vinci hade gjort skisser 400 år 
tidigare var det inte förrän 1909 som någon första gången kunde flyga över Engelska kanalen. Tecknarna gör 
det smått klassiska felet att anta att framtiden är nutiden gånger hundra. Samtidigt får man ge dem delvis 
rätt, när nu flera modeller för flygande bilar har lanserats de senaste åren. Det lär sannolikt dröja innan de får 
ett bredare kommersiellt genomslag.



En robotfrisör känns avlägsen – och extremt farlig, särskilt om den också ska raka kunderna. Däremot har 
Panasonic presenterat en hårtvättningsrobot som åtminstone delvis kan automatisera frisörens arbete.



Här har vi robotdammsugaren i egen hög person. Klockren träff även om designen må se lite annorlunda ut 
idag. Någon manuell styrning behövs förstås inte heller.



Flera av bilderna visar undervattensvärldar och hur vi befinner oss nedanför havsytan för att gå på café eller 
spela krocket. Ett annat återkommande tema är att vi som ovan tämjer djuren. Att åka en ”valbuss”, rida på 
gigantiska fiskar eller sjöhästar låter absurt, men däremot har vi människor de senaste hundra året styrt evo-
lutionen och artutvecklingen. I princip är det upp till människans godtycke att avgöra vilka djurarter som ska 
få finnas kvar på jorden – och vilka vi inte mäktar med att bevara.



Husbilens födelse! Eller egentligen ser det mer ut som en hotellbil. Kanske är något för kollektiva campare att 
återuppfinna.



Att hiva ner böcker i en maskin och sedan veva på en spak är inte så långt ifrån hur en ljudbok produceras. 
Att den sedan kommer in i öronen med vita sladdar och inte en metallkåpa kan vi ha överseende med. Dess-
utom har vi poddar, där 1,4 miljoner svenskar lyssnar minst en gång i veckan. 



Här har vi Skype i historisk tappning som benämns ”correspondance cinema”. Stackars telegrafisten som ska 
skicka typ 6 miljoner tecken per sekund via morse.



Byggnader byggs med maskiner som styrs med knappar. Detta stämmer väldigt väl, särskilt om man ser till 
de experimentella maskiner som används för att lägga mursten eller för all del 3D-utskrifter av hus. I Kina är 
”det nya normala” tre våningar per dag när man bygger nytt, där delarna tillverkas i fabriker och sätts ihop 
som gigantiska legobitar. Det finns svenska kommuner som redan har beställt!



Ett framtida eltåg. Framdelen ser ju nästan ut som en aerodynamisk Shinkansen. Notera den förmodade 
kinesen i bild vilket ger en indikation på räckvidden. Med framtida vakuumtuben Hyperloop beräknas resan 
Paris-Beijing ta 9 timmar och 13 minuter. Fast den första Hyperloopen lär vi se sannolikt se i Dubai. 



Batteridrivna rullskridskor är nästan rätt. Hoverboards och Segway är bra nära. Men notera att man inte har 
någon idé alls om att kvinnor i framtiden skulle kunna ha korta kjolar eller jeans – det var för avlägset för att 
tänka tanken. 



Många bilder beskriver fullt korrekt framtida robotar och maskiner. Intressant nog har de också dragit en 
tänkbar slutsats av detta. Denna bild som har titeln ”Une curiosite” – en riktigt häst är något sensationellt i 
ett framtida robotsamhälle. 



OMVÄRLDSANALYS

Futurewise producerar toppkvalitativa och 

skarpa omvärldsanalyser för just er bransch. 

 Vi kartlägger er marknad, gör intervjuer, 

letar trender, studerar alternativa affärsmo-

deller och sammanställer resultaten i lättill-

gängliga rapporter. 

 För att involvera personalen tar vi helst 

fram materialet tillsammans mer er under 

interaktiva workshops. 

UTBILDNING

Vi arrangerar flera gånger per år öppna 

utbildningar i omvärldsanalys. Lär dig kom-

binera beprövade metoder med nya IT-

verktyg för att skapa effektiva plattformar 

för systematisk omvärldsanalys.

 Du tränar förmågan att tidigt upptäcka 

trender liksom hur man drar nytta av dem.

 Ta två utbildningsdagar och se till att bli 

en grym trendspanare du också! 

FÖREDRAG

Vi håller upp mot 100 föredrag årligen där 

vi presenterar inspirerande trender och 

tankeväckande framtidsbilder. 

 Vi siktar på att underhålla samtidigt som 

vi delger ny kunskap och kryddar sedan med 

lite provokation.

 Anlita Futurewise till nästa konferens, kick-

off eller kundevent!

Klicka för att läsa mer om omvärldsanalys

LITE OM FUTUREWISE ERBJUDANDEN:

Klicka för att läsa mer om föredrag Klicka för att läsa mer om utbildning
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