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Vi kör ett lite softare nyhetsbrev i sommarhettan och tar en titt på historiska framtidsscenarier. 

För det kan vara tänkvärt att titta på vad de trodde förr om framtiden. Vilka drömmar och vision-

er fanns det? Vad blev som tänkt och vad missade grovt? I detta nyhetsbrev lånar vi bilder från 

Arthur Radebaugh som under många år under 1950- och 1960-talen tecknade bilder på temat 

“Closer Than We Think”.

 Faktum är att många av dessa idéer på olika sätt har materialiserats – om än i annan form. 

Även om de tekniska framstegen många gånger är snudd på korrekta så missar man de värder-

ingsmässiga förändringarna, liksom helt uppenbart framtida klädmode. Tekniken ackumulerar 

och bygger vidare på det redan befintliga, medan värderingsskiften generellt är betydligt svårare 

att förutse på längre sikt.

  Det man kanske avundas denna tidsanda är den framtidsoptimism som spirade, förvisso rätt 

teknologiutopisk. Efterkrigstiden var en tid av nybyggande, snabb utveckling och drömmar om 

en bättre värld. I dag präglas debatten mer av de problem vi brottas med: klimatkris, krig i Eu-

ropa, pandemi, gängkriminalitet, energikris, svält, ekonomisk ojämlikhet med mera. Kanske be-

höver vi flytta debatten till vad vi vill att framtiden ska vara, vi behöver politiker, företagsledare 

och föregångare som på ett visionärt sätt visar vägen mot framtiden. Låt oss skapa ännu bättre 

framtidsvisioner än de från 1950- och 1960-talen.

INSIKTER GENOM HISTORISK FRAMTID

Visionen om ”digitala julkort” på 1950-talet 
var på vissa sätt helt korrekt. Även om skär-
marna ännu inte har blivit så tunna. 



Det är i dag svårt att förstå den historiska fascinationen för glas- och plastkupoler som skulle täcka hus eller 
för all del hela städer. Tanken att skydda sig mot vädret är förvisso förståelig, men om det sker på bekostnad 
av att leva under en bubbla är det mer tveksamt. 



Se här en modern elbil, fullträff i denna spaning måste man säga. Det har tagit ett par år men elbilen håller 
definitivt på att bli mainstream. Kostnaden för de litiumjonbatterier moderna elbilar drivs med har sjunkit till 
en tiondel av priset för tio år sedan. BloombergNEF:s prognoser pekar på att priset för bilbatterier vid 2023 
kommer att ha nått samma nivå som motsvarande förbränningsmotorer på vissa marknader.



Bilar ska förstås också vara självkörande. Utvecklingen går stadigt framåt, men kanske långsammare än de 
tidiga förhoppningarna. I Arizona genomför Waymo storskaliga försök med ca 300 självkörande fordon, men 
då får man ha i åtanke att det sällan är snöstorm, hagel och halka i Arizona. Det lär ännu dröja innan man 
lägger sig i baksätet och läser en bok när bilen kör mellan Stockholm och Göteborg.



En ”flygande matta”-bil låter futuristiskt och vi är inte framme ännu. Men i det tidigare nyhetsbrevet ”Fly-
gande framtid” tittar vi på utvecklingen med flygande elfordon för privat bruk. Det finns många startups och 
initiativ, men denna spaning är fortfarande i ett tidigt skede och det lär dröja en bra bit än innan gemene 
man i större utsträckning flyger runtom i Sverige.



Smarta klockor har under flera år varit en realitet. Även om man, som på bilden, kanske inte tar emot video-
samtal från månen. Detta skrev vi om i nyhetsbrevet Smarta klockor från 2015 och sju år senare kan vi konsta-
tera att det har blivit ett nischsegment som till stor del har vuxit ihop med fitnessindustrin.



En hemdator för läxor med distanslärare, prov och elektronisk notbok. En helt korrekt profetia förutom att 
storleken har blivit betydligt mindre. Men hur skulle de kunna ana den miniatyrisering som skett? Ett exem-
pel är Rederi Gotlands första dator som levererades hösten 1976. Den var så stor och tung att den inte kun-
der bäras in, utan en lyftkran fick lyfta in den fönstervägen. Denna dyrgrip gick på 250 000 kronor vid tiden 
– men då fick man också en minneskapacitet på hela 16 kilobyte. Att barnen dessutom i stället för att göra 
läxorna kanske hellre kollar på YouTube-videor eller Tiktok är en annan reflektion.



Den dåtida bilden av framtidens kontor kanske inte helt påminner om dagens. Men tanken att arbete fri-
kopplas från platsen var förstås helt korrekt. Distansarbete har blivit ett vedertaget fenomen och många väljer 
numera bostadsort före arbetsgivare i stället för tvärtom. Att Sverige har fått ett antal snabbt växande ”Zoom 
towns” som Enköping, Strängäs och Åre är ett faktum.



En brevbärare som anländer med jetpack är ju rätt mycket future. Synd bara att han inte såg e-post komma 
innan. Men ända sedan OS-invigningen 1984 har jag velat haft en jetpack. Tyvärr är det tekniskt komplicerat 
att komprimera mycket energi och dessutom använda den för flyg på ett säkert sätt. Men därmed inte sagt 
de inte finns. Men det är dyrt, räkna med en 3-5 miljoner kronor. 



Robotvaruhus, eller åtminstone robotlager, är i dag en realitet med exempel som e-handelsgiganten Amazon. 
Även om de inte har lika coola robotar som de på bilden. Att repetitivt manuellt arbete bortrationaliseras och  
ersätts av tekniska lösningar är en utveckling som lär fortsätta. 



”One-world job market” skulle kunna vara ett synonymt begrepp med gigekonomin. Många moderna före-
drag drar nytta av den globala talangpoolen för små och stora jobb som är väl avgränsande. På Futurewise 
har vi exempelvis anlitat arbetskraft från Pakistan, Indonesien, Brasilien och Indien till en bråkdel av kostnaden 
för motsvarande prestation av svenska företag.



Jätteväxter var ett kuriöst inslag om framtidens odling på steroider. Analoga fenomen har ofta inte samma 
exponentiella utveckling som digitala, men visst, med genmodifierade grödor har vi både fått större skördar 
och högre motståndskraft mot skadedjur. Även om de långsiktiga konsekvenserna är uppe till debatt.



Det elektroniska hembiblioteket är här. Med e-böcker och kanske framför allt ljudböcker har vi numera till-
gång till mer eller mindre allt som publiceras med ett knapptryck. Och dessutom behöver vi inte upplåta hela 
vårt vardagsrum för att förvara alla ”elektroniska dokument”.



Vi avslutar med framtidens polishögkvarter som har koll på allt som sker. Ett inte helt orimligt scenario med 
modern teknik. I Middlesbrough finns både kameror och högtalare monterade i staden, så kallad ”talking 
CCTV”. Om en person slänger något skräp på gatan, kan en person i en övervakningscentral direkt säga till: 
”Ursäkta, damen i svart kappa, vänligen plocka upp skräpet du just slängde och lägg det i papperskorgen!” 



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 emot 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!

LITE OM FUTUREWISE ERBJUDANDEN:

FUTUREWISE

SENASTE KURSEN FICK MAXBETYG 5,0 I SNITT!

Klicka för att läsa mer om utbildningKlicka för att läsa mer om föredragKlicka för att läsa mer om omvärldsanalys

http://futurewise.se
http://futurewise.se/utbildning
http://futurewise.se/foredrag
http://futurewise.se/omvarldsanalys

