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Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är
man lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan
iPhone utses till världens bästa telefon innan den
nådde handeln? Varför satsar filmbranschen på
trilogier? Hur kan nyheten om Michael Jordans
comeback varit värd 1 miljard dollar?

Svaret är .

Förväntningar har också lett till imorgon blivit viktigare
än idag. Med ökat välstånd och globala förbindelser
har allt blivit tillgängligt vad som helst, när som helst,
var som helst, för vem som helst. Men eftersom allt är
nåbart har vi blivit mer intresserade av vad som
kommer härnäst.

På så sätt har vi byggt ett , där
den enda relevanta tidsramen är imorgon och där
våra liv, vår lycka och våra pengar är kopplade till våra
förväntningar på framtiden. Utvecklingen påverkar allt
från hur kontaktannonser utformas, till till hur företag
värderas.

I Förväntningssamhället rusar vi mot nästa jobb, nästa
sak, nästa dejt. Vi strävar mot ett som lovar
att vad-som-helst är bättre än någonting vi
upplevt tidigare.

I Förväntningssamhället finns det gott om möjligheter
för människor att bli lyckliga. Samtidigt har det aldrig
varit svårare att förbli lycklig.

Det är också förväntningar som gör att innan han ens
är vald så har Obama blivit framröstad till tidernas
mest populära president, både av det amerikanska
folket och i flera europeiska enkäter.

Natten till onsdagen den 5 november 2008 markerar
kulmen på Barack Obama tid som . Några
timmar senare ska han bli vald till USA:s president
och börja få en betydligt blygsammare status, i likhet
med den som hans företrädare George W Bush haft
det senaste året. Under den senaste tiden har
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nämligen sittande president Bush varit en statist i
härnäst-såpan om USA:s nästa president, en såpa där
Barack Obama spelat huvudrollen.

Från att ha varit okänd för de flesta har Obamas väg
mot presidentposten gjort honom till världens kanske
största förväntis. Googlestatistiken talar sitt tydliga
språk, medan George W Bush på sitt åttonde år som
president i världens viktigaste ekonomi skrapar ihop
40 miljoner träffar, har förväntisen Obama på en
tiondel av tiden, och ännu inte en dag på
presidentposten, samlat över 70 miljoner
googleträffar.

Onsdagen den 5 november blir Barack Obama
framröstad till USA:s president. Några dagar senare
har sökstatistiken på hans namn på nätet reducerats
till en tiondel.

Att leva i som helst-världen innebär att vi kan få
vad som helst, när som helst, var som helst

Ju kortare tid vi behöver vänta, desto mer plågsam
är väntan

Lär aldrig av dina misstag

Föremål är flyktiga, förväntningar är eviga

Glöm vem du är det viktiga är vad du blir

Det är aldrig försent att göra nästa intryck

Du är aldrig bättre än din nästa grej

Tajming är allt och det finns ingen bättre tidpunkt
än imorgon

Lev som om idag inte finns

Framtiden kommer att bli fantastisk eftersom vi
förväntar oss att den ska bli det

Guide till förväntningssamhället
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