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Tänk på döden 

 

Janicke Andersson 

 

Det här kapitlet kommer att handla om vårt förhållande till livets förgäng-

lighet och de populära råd och uppmaningar som förmedlas i vår nutid om 

hur vi ska ‖leva rätt nu så vi kan leva gott sedan‖. De frågor jag ställer mig 

är hur vårt förhållningssätt till tid och livets förgänglighet får konsekvenser 

för hur vi lever våra liv, samt hur man kan tolka behovet av att kontrollera 

tiden. Till grund för texten ligger det material som använts i mitt avhand-

lingsarbete samt dagsaktuella artiklar i tryckt press.  

Tanken på döden och livets förgänglighet är ständigt närvarande i våra liv. 

På Marcus Birros blogg stod en dag att läsa: 

 

Jag kommer inte leva för evigt. Jag kommer dö en dag. Tänk på 

Döden stod det på skylten ovanför ingången till kyrkogården vid 

Svingeln när jag bodde i Göteborg. Jag brukade tänka på alla 

stackars blöta regnrockar till medmänniskor som tvingades se den 

där skylten ombord på första morgonvagnen till jobbet. Då 

skrämde den där skylten mig. Jag tyckte inte om den. Nu är det 

annorlunda. Nu skänker de där tre orden en sorts tröst. Den på-

minner mig om det förgängliga i allting. Att tänka på den är inte 

att dö utan att hinna leva. (Marcus Birro) 

 

Jag har liksom Marcus Birro många gånger gått förbi kyrkogården i Göte-

borg och funderat över vad orden ‖Tänk på döden‖ egentligen betyder. 

Vad är det man vill förmedla med denna uppmaning? ‖Tänk på döden‖ 

eller ‖Memento mori‖ är enligt Nationalencyklopedin en flerhundraårig 

tradition inom konsten och kulturen vilken tjänade som påminnelse om 

döden och dödligheten: ‖Kom ihåg att du är dödlig‖. Memento mori an-
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vänds också som bevingade ord vilka riktas till människor som är på väg att 

handla i övermod (NE 2008a; NE 2008b). 

Min första tolkning när jag läste orden var att den bevingade frasen i stun-

der av lycka skulle påminna människan om att lyckan är förgänglig. ‖Passa 

på att skratta nu för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång‖, som Kjell 

Bergqvist sammanfattade det i filmen Den bästa sommaren. Mitt avhandlings-

arbete, som handlar om människans strävan efter ett längre liv, fick mig att 

börja betrakta uppmaningen ur ett nytt perspektiv. Det material jag använde 

mig av då var handböcker i hur man förlänger livet publicerade på svenska 

mellan åren 1700–1950. Gemensamt för dessa handböcker är att de påmin-

ner läsaren om hur viktigt det är att redan i barndomen börja planera för 

resten av sitt liv. Redan i barndomen skall man tänka på vad man äter, hur 

man äter, hur man motionerar, hur man sover, hur man hanterar sina käns-

lor och så vidare för att kunna uppnå de bästa förutsättningarna för ett 

långt och lyckligt liv. Budskapet var: ‖Lev rätt nu så lever du gott sedan‖.  

Det var när jag kom fram till ovanstående sentens som jag började se upp-

maningen ‖Tänk på döden‖ i ett nytt ljus. För det kan väl vara så att det 

handlar om samma sak: ‖Lev rätt nu så lever du gott sedan‖. Uppmaningen 

blir en påminnelse om livets förgänglighet, men också om de möjligheter 

som väntar och om vikten av att ta till vara på och rätt förvalta det man fått 

med sig i livet. Sett i det ljuset innehåller uppmaningen ett moraliskt bud-

skap om rättlevnad och anpassning.  

Cole beskriver hur livsloppet, från sextonhundratalet till vår samtid, föränd-

ras från att betraktas som en spirituell resa genom livet och mot ett bestämt 

mål som är frälsningen, till att betraktas som ett problem som skall lösas 

med hjälp av rationell teknik och vetenskap. Under det sena 1900-talet har 

denna rationalisering av livsloppet intensifierats vilket tar sig uttryck i stän-

diga ‖sensationsupptäckter‖ inom de biomedicinska fälten (Cole 1997). 

Simone de Beauvoir gjorde under 1970-talet en analys av ålderdomens hi-

storia utifrån ett klass- och genusperspektiv samt återkopplade denna analys 

till sin samtid och de äldres förhållanden i Frankrike. De Beauvoir visar i sin 

studie att hur åldrandet uppfattas i historien har varit starkt bundet till fak-
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torer såsom genus, ekonomisk, kulturell och social status. de Beauvoir må-

lar en mycket dyster bild av hur ålderdomen uppfattats och i viss mån hur 

äldre behandlats i historien. I denna bild ingår också en kritik av att det 

nästan bara är mannens åldrande som beskrivs (de Beauvoir 1976).  Från 

början, i det kristna Sverige, kan man tänka att det goda liv som man strä-

vade efter var frälsningen och livet i himmelriket men i senmodernitetens 

självreflexiva och sekulariserade samhälle är det snarare fulländning i det 

jordiska som eftersträvas. Utmaningen är att nå fulländning innan den ut-

mätta tiden runnit ut och därför har nutidsmänniskan inlett en kamp mot 

tiden och förgängligheten (Andersson 2007).  

Handböcker om att förlänga livet 

Människans kamp för att förlänga livet har sina rötter långt tillbaka i histo-

rien och åtskilliga är de experiment som banat vägen för dagens vetenska-

per och anti-ageingkrämer. Enligt Bernard Jeune inleddes den egentliga 

uppdelningen av livet i olika faser redan under renässansen. Det var då 

ålderdomen började avgränsas som en särskild del av livet (Jeune 2002; 87). 

Men det var framförallt de stora demografiska förändringarna i såväl USA 

som Europa under 1700-talet som bidrog till en tydligare strukturering av 

livsloppet där livet delades upp i barndom, arbetsför ålder och ålderdom. 

Förändringarna följde den rationaliserade syn på människan och hennes 

livslopp som industrialiseringen och den nya vetenskapen förde med sig 

(Cole 1997).  

I mitten av 1960-talet publicerades artikeln ‖A History of Ideas about the 

Prolongation of Life‖ med underrubriken ‖The Evolution of Prolongevity 

Hypotheses to 1800‖.  Författare var den amerikanske historiken Gerald J 

Gruman. Artikeln följer tanketraditioner om livets förlängning från taois-

men fram till artonhundratalet. Källmaterialet består av ett brett spektrum 

av källor från såväl filosofer, som vetenskapsmän och gamla myter och 

legender. Syftet med Grumans artikel var att spåra föreställningarna om 

livets förlängning samt att påvisa områdets betydelse i samtida intellektuella 

områden. I sin artikel lanserade Gruman begreppet prolongevity. Gruman 
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använde begreppet för att beskriva ‖the significant extension of the length 

of life by human action‖ (Gruman 1966:6). Begreppet prolongevity omfat-

tar således de idéläror vilka förespråkar det mänskliga livets förlängning 

som målsättning. I min avhandling använde jag Grumans begrepp för att 

studera handböcker om livets förlängning. Sedan sjuttonhundratalet har det 

publicerats ett stort antal handböcker om hur man förlänger livet. Böcker-

nas struktur har varit liknande från sjuttonhundratalet fram till idag. Det 

finns en inledande del med en teori eller hälsovetenskaplig inriktning som 

författaren utgår från. Sedan följer konkreta råd för läsaren om hur hon 

eller han kan förändra sina levnadsvanor för att förlänga livet (Andersson 

2007).   

Guldåldern eller tron på en ursprunglig tillvaro som var bättre än den sam-

tida har varit ett vanligt tema i tolkningarna av evolutionen, en föreställning 

som tidigt kopplades samman med Skapelseberättelsen och fördrivningen 

ut ur Paradiset. Föreställningen var att människosläktet från Paradiset ge-

nom Syndafallet hade förfallit i svek och synder. Enligt idéhistorikern Tore 

Frängsmyr har just syndafallet varit en vanlig sinnebild i förmedlandet av 

bilden av en guldålder, men för att förmedla ett långsamt och gradvist för-

fall räckte inte bilden av syndafallet eftersom förfallet där sker i hast. Där-

för, menar Frängsmyr, kan man se hur den bibliska syndafallsberättelsen 

kombineras med antika föreställningar om det gradvisa åldrandet och för-

fallet (Frängsmyr 1990, s. 22).  Liknande föreställningar om jordens gradvi-

sa undergång har enligt Frängsmyr varit kända i västerländsk litteratur allt 

sedan medeltiden. Vidare konstaterar han att denna undergångsmyt var 

särskilt frekvent under sextonhundratalet i samband med att Europa börja-

de utforska världen omkring sig. En konkurrerande världsbild gjorde sig 

dock gällande i de nya naturvetenskaperna (Frängsmyr 1990, s. 22).    

Ålderdomen har genom historien åtföljts av en ambivalens som pendlar 

mellan ont och gott, visdom och dårskap. Innan människan använde skrif-

ten som kulturbärare och innan läskunnigheten var utbredd i samhället så 

hade äldre en position som kulturförmedlare. Det var de som hade kunska-

pen om tidigare generationer och även viktiga lärdomar nödvändiga i var-

dagslivets praktiker (Fischer 1977). Å andra sidan, som Minois och de Bea-
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uvoir har beskrivit, har ålderdomen tolkats som en tid i förfall på vägen ned 

mot döden (Minois 1989; de Beauvoir 1976). Redan i Bibeln går det att 

spåra denna dubbeltydighet till ålderdomen som, å ena sidan är en förban-

nelse, och å andra sidan ett tecken på Guds frälsning.  Flera av patriarkerna 

i Moseboken tilldelades således särskilt långa liv, i de yngre delarna av Bi-

beln sjunker dock levnadsåldrarna successivt. Det är möjligt att omställ-

ningen var en följd av en gradvis förändrad tidsuppfattning men ytterligare 

en förklaring som haft betydelse, för senare teorier i anknytning till männi-

skans livslängd och dess förhållande till det övermänskliga, är att sänkning-

en av patriarkernas levnadsåldrar var en följd av den gudomliga ilskan över 

människans synder (Minois 1989; Cole 1997; Jeune 2002).  

Ibland relateras ovanstående process med jordens åldrande vilket produce-

rat bilder av varje historisk period som en livsfas. Tanken var, i samtliga fall, 

att jorden stod inför sin ålderdom och slutligen den ofrånkomliga döden. 

Föreställningarna om att jorden skulle gå under har hämtat näring i såväl 

antikt som kristet tänkande och är alltså inget unikt för den kristna kulturen. 

Under sjuttonhundratalet och en bit in på artonhundratalet beräknades 

människans livslängd utifrån jämförelser med patriarkernas livslängder om-

vandlat i samtidens tideräkning. Det ansågs att de bibliska patriarkernas 

livslängd var att tolka bokstavligt, men att människorna på den tiden i de 

länderna levt med en annan tideräkning där det hann gå tre år på vårt bor-

gerliga år. Således dividerades patriarkernas livslängd med tre och männi-

skans beräknade livslängd var uträknad. För Christopher Hufeland, som var 

en av de tidiga och dessutom en av de mest populära författarna, resultera-

de dessa beräkningar i en förväntad livslängd på ungefär 200 år (Hufeland 

1798).   

De som ansågs mest troliga att uppnå en ålder av 200 år var människor från 

de lägre klasserna bosatta på landet. Deras livsstil som förenade enkelt liv 

med kroppsarbete och frisk luft överensstämde väl med de teorier som 

utarbetats av antika filosofer såsom Galenos, Hippokrates och Aristoteles. 

Enligt Hufeland hade vi alla givits en bestämd tid på jorden och syftet med 

den så kallade Makrobiotiken var att finna en väg att förlänga människans 

dåvarande livslängd så att hon till fullo utnyttjade den tid hon givits av Gud 
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(Hufeland 1798; Andersson 2007).  För att hjälpa läsaren av handböckerna 

in på rätt väg mot det långa livet och kontrollen över tiden presenterar för-

fattarna ett antal konkreta levnadsråd. Inte överraskande så var de preventi-

va åtgärderna och självteknikerna dominerande. Vissa råd har varit bestän-

diga och vitt spridda praktiker såsom diet och kontrollerade kroppsrörelser 

(Andersson 2007). I grunden handlar råden om att leva efter vad som i 

folkmun brukar kallas ‖sunt bondförnuft‖. Den tyske läkaren Friedrich 

Hoffman (1660–1742) uppställde redan under 1700-talet sex levnadsregler 

att beakta om man eftertraktade ett långt liv. Reglerna var allmänt hållna 

och kan sägas karaktärisera råden om hur man skall förlänga livet under de 

följande århundradena:  

 

1: Måttlighet i mat och dryck. 

2: Vidhållande av gamla vanor i ålderdomen. 

3: Vistelse i frisk och ren luft. 

4: Enkel, god och sund föda. 

5: Harmoniskt sinnelag. 

6: In i det längsta undvika kontakt med läkare och sjukvård . 

(Hämtade från Forslund 1901.)  

 

Redan i de tidiga handböckerna insåg man vikten av att sova gott, äta nyt-

tigt och röra sig måttligt. Samtliga handboksförfattare vände sig mot, vad de 

ansåg vara, överdrivet festande eller frosseri. De tog avstånd från vad de 

ansåg vara ohälsosamma klädesvanor bland de välbärgade klasserna och 

förespråkade självbehärskning för att få kontroll över känslolivet så att 

onödiga känsloyttringar eller utbrott kunde förhindras (Andersson 2007).   

Den kroppsliga förgängligheten 

Människans liv har alltid en spatial och en temporal dimension, det vill säga 

att människan är förbunden till förhållanden i rum och tid. Därför är också 

tid centralt i de flesta mänskliga kulturer. Vi strukturerar vår vardag efter tid 

och vi strukturerar till och med våra liv efter tid (Johansson 2002). Det är 

tiden som bestämmer vår kronologiska ålder och det finns bestämda angi-
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velser för när vi får ta körkort, när vi blir myndiga, när vi får pension som 

alla grundar sig på temporala faktorer. 

Det som skiljer mina inledande tolkningar av utsagan ‖Tänk på döden‖ åt 

är att den första tolkningen placerar aktiviteten i nuet: Lev nu! Den andra 

tolkningen placerar aktiviteten och livet i framtiden: Lev sen! Skillnaderna 

kan tyckas marginella men de får betydelse för hur vi väljer att leva våra liv 

och hur vi förhåller oss till det faktum att våra liv är ändliga. de Beauvoir 

menar att vi i alla våra livsfaser tolkas och tilldelas status utifrån samhällets 

åldersnormer och att ålderdomen inte går ett tolka som en enskild företeel-

se, utan är slutet på den förändringsprocess som pågått i en människas liv 

sedan födseln. För henne är just förändringen det som är kännetecknande 

för livet. För att förstå åldrandet menar hon, måste vi analysera såväl det 

omgivande samhället, och människans plats i det vid olika åldrar, som bio-

logiska faktorer (de Beauvoir 1976).  

Henning Kirk menar att vetenskaperna om äldre och ålderdomen och även 

de folkliga bilderna av desamma än i dag påverkas av arvet från antiken. Att 

det finns omotiverade föreställningar och fördomar kring ålderdomen som 

påverkar vårt sätt att se på och förhålla oss till äldre människor. I boken 

Aldring og aeldrebilleder skriver han att naturvetenskaperna under 1800-talet 

till och med bidrog till att stärka denna bild av ålderdomen såsom synonym 

med sjukdom och förfall samt att gerontologin som vetenskap medverkat 

till att förstärka en negativ kategorisering av äldre och ålderdom (Kirk 

1991). Ett exempel på denna negativa gestaltning är åldrandekurvan som 

började användas på 1800-talet och byggde på uppfattningar om biologiska 

förändringar hos människan under livsloppet, vissa av dessa igenkännbara 

även i dagens teckningar av livsloppet. Gemensamt för åldrandekurvorna 

och trapporna var att livet tecknades som en kurva som först gick upp och 

sedan ner, där ålderdomen blev livets förfall (Kirk 1991). Genom denna 

gestaltning av livet blev deklination under ålderdomen en normalitet och 

den dominerande bilden av åldrandet (Andersson 2007). 
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En faktor som blivit allt viktigare i vår samtid är att förbli ung eller i alla fall 

se ung ut. Hälsa och kroppskontroll handlar i allt större utsträckning om att 

förmedla en bild av ungdom och vitalitet. Företeelsen märks inte bara på 

titlarna till de samtida handböckerna, med nyckelord som ‖ung‖ och ‖yng-

re‖ utan också i de ideal som förmedlas via medier och populärkultur.  

Flertalet studier pekar också på att det framgångsrika åldrandet idag associ-

eras med att ‖hålla sig ung‖, det vill säga bevara egenskaper och upprätthål-

la praktiker som förknippas med ungdom, såsom träning, styrka, potens, en 

slimmad kropp med få eller helst utan rynkor, resande och nyfikenhet 

(Featherstone 1994; Johansson 2002; Andersson 2007). Parallellt med dessa 

bilder förmedlas bilden av det ‖normala‖ åldrandet som något dystert och 

ålderdomen som en tid med ökade risker för social exkludering, sjukdom 

och svaghet. Samtidens konsumtionskultur är fokuserad på föreställningar-

na om den perfekta kroppen och det perfekta livsloppet med självanalys 

och självdisciplinering som medel på väg till målet. Eftersom ungdomskul-

ten styr uppfattningarna om det perfekta marginaliseras kroppsliga uttryck 

som associeras till ålderdomen och idealet blir att dölja dessa uttryck me-

delst hårfärgningsmedel, anti-rynkkrämer, botox, träning och plastikkirurgi 

(Andersson 2007).  

Men vad händer då när kroppen inte längre vill vara med? Hur känns det 

när förgängligheten gör sig påmind? Whitaker tar stöd i Shilling och Gid-

dens när hon påpekar att kroppen är en del ‖i skapandet av våra identite-

ter‖. Kroppen har på ett påtagligt sätt blivit förknippad med vår självkänsla 

(Whitaker 2005). Är vi inte nöjda med vår kropp så är vi inte nöjda med 

vårt Jag. En kroppslig förändring i form av sjukdom eller åldrande kan 

således innebära en negativ effekt på självkänslan. Utifrån Giddens kan man 

se kroppen som ett projekt, eller som en del i livsprojektet och den självre-

flexiva identiteten (Giddens 1999). Kroppsliga försämringar kan därmed 

tolkas som ett misslyckande med livsprojektet eftersom man inte lyckats 

hejda förgänglighetens intåg.  I dessa fall blir kroppens förgänglighet en 

stressfaktor och orden ‖Tänk på döden‖ något negativt. Jeppsson Grass-

man och Hydén skriver i Kropp, livslopp och åldrande att ett samhälle bygger på 

organiserandet av kroppar. Målet är att kropparna ska förbli produktiva, 

hälsosamma och ‖utvecklas som de ska‖. På så vis blir ‖en kontroll över 
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kropparna en kontroll av personerna och ett sätt att styra samhället‖. Vidare 

menar de att kroppen idag har kommit att stå allt mer i fokus för vår upp-

märksamhet och våra vardagliga ansträngningar (Jeppson Grassman & 

Hydén 2005).  

Striden mot tiden 

Enligt Featherstone (1994) har åldrandet i dag förvandlats till ett tecken på 

moraliskt förfall eller ett uttryck för individens slappa förhållningssätt till 

omvärlden och sig själv. Påståendet grundas i den moraliska debatt som 

uppstått i och med att kunskapen om och möjligheterna att påverka det 

kroppsliga åldrandet har ökat. Ett större ansvar avkrävs individen att an-

vända de hjälpmedel som finns i form av motion, nyttig kost, kosmetik och 

kirurgi. Det långa livet är ingenting man tilldelas eller råkar få, utan det är 

något man förvärvar genom kunskap och hårt arbete. Än tydligare blir den-

na tanke om det långa livet som något man förvärvar i citatet 

 

Jag har alltid sagt att om man äter lite och jobbar mycket, då håller 

man sig frisk!  (Kvällsposten 050318) 

 

Den som säger ovanstående är Ellen, 100 år, som blir intervjuad om hur 

hon lyckats bli så gammal och vad hon tror spelar roll för livslängden. I 

reportaget intervjuas även andra 100-åringar. Samtliga får svara på frågan 

‖Har du några tips om hur man ska hålla sig pigg och kry?‖. I detta korta 

reportage lyckas skribenten fånga in de mest centrala delarna inom veten-

skapen om konsten att leva länge. Det handlar om determinerande faktorer 

som arvsanlag, påverkningsbara faktorer som miljö och kost, samt tron på 

en högre makt som bestämmer livets utseende och längd. Under 2000-talet 

har det publicerats en rad liknande artiklar i dags- och kvällspressen.  Det 

man kan läsa ut av artiklarna är att det finns några faktorer som är ständigt 

återkommande och dessa är:  

 



231 

  

 sund gärna vegetarisk kost 

 god sömn 

 frisk luft 

 motion 

 gedigen utbildning 

 harmoniskt känsloliv 

 

När man sammanfattar råden på detta sätt i övergripande teman så är det 

förvånansvärt hur lite som har förändrats sedan sjuttonhundratalet. Råden 

presenteras ibland med oroväckande utsagor om nutidens degenerering 

liknande de guldåldersmyter som presenteras i äldre handböcker. En artikel 

som bygger på tanken om samtidens degenerering är ‖Så lever du längre, 

Sofia‖.  

 

Under hela 1990-talet blev de äldre friskare och friskare och äldre 

och äldre. Men nu har det hänt något: sedan 1997 ökar medellivs-

längden för kvinnor inte längre. Dessutom mår männen i åldrarna 

77–84 sämre. (Expressen 031209) 

 

Som ytterligare bakgrund kan läsaren ta del av statistiska fakta kring livs-

längd i världen samt en jämförelse av livsstilar mellan franska och svenska 

kvinnor vilken tydligt visar att svenska kvinnor röker mer, äter osundare, 

motionerar dåligt, sover dåligt och dubbelarbetar mer än franska kvinnor. 

En medveten livsstrategi krävs således för att trenden ska vändas och me-

dellivslängden börja öka igen. Som exempel jämförs hypotetiska livsbanor 

för en nyfödd svensk tjej och en nyfödd fransk tjej. Föräldrarna intervjuas 

om hur de tänkt gå till väga för att deras döttrar ska leva länge.  

 

Men Sofias föräldrar, Katarina, 32 och Wouk, 33, Stannervik tän-

ker leda in Sofia och hennes storebror Hugo på en lång livsbana 

genom bra mat, motion och lite negativ stress. (Expressen 031209) 
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Det långa livet är således något man lär sig, något som kräver en plan eller 

strategi inför framtiden. Samhällets normer och politiska klimat påverkar 

individens syn på kroppen, konsumtion, livsstil och så vidare (Öberg 2005).  

I enlighet med Foucault kan man diskutera tid och rum som principer vilka 

behöver kontrolleras för att skapa ordning i ett samhälle (Foucault 2003). 

Kontrollen av subjektens tidsrum har löpt parallellt med försöken att för-

länga livet, bland annat genom ingrepp i familjepolitiken. Det enskilda sub-

jektets tid och rum har således varit ett faktiskt spelfält för regulativa prin-

ciper för att kontrollera den kollektiva tiden på så sätt att individers livslopp 

och kroppar har betvingats för att skapa bättre förutsättningar till hälsa och 

långt liv för befolkningen som helhet (Andersson 2007).  

Hultqvist, Olsson, Petersson, Popkewitz menar att de senaste decennierna i 

Sverige har kännetecknats av framväxten av en ny välfärdspolitik. Den nya 

välfärdspolitiken bygger på ett ansvarstagande subjekt som ser livet som ett 

livslångt projekt och ett livslångt lärande. I sina analyser av samtida politiska 

styrdokument inom kriminalvård, folkhälsa och utbildning ser författarna 

framtidsbeskrivningar som bygger på föreställningen om det autonoma, 

ansvarskännande subjektet (Petersson et al. 2006). I samtidens pedagogiska 

styrningspraktiker kan man således spåra en förstärkt variant av de tankar 

om livet som projekt som redan under sjuttonhundratalet började göra sig 

påminda inom handbokslitteraturen, men då som ett tämligen perifert fe-

nomen. I jämförelse med samtida pedagogiska texter kan man också se 

likheter i hur narrativ, innefattande nostalgi och framtiden, används som sty-

rande praktiker på liknande sätt som i handbokstexterna. I dagens nostal-

giska berättelser om det förflutna formuleras dock inte längre framtiden 

som en väg mot undergången, istället belyses de möjligheter som väntar vid 

framtidens horisont, samtidigt finns ett moment av osäkerhet i framtiden. Vi 

vet inte idag vad framtiden har att erbjuda oss imorgon så vi måste delta 

aktivt som medborgare för att formulera den nya framtiden såsom vi vill 

uppleva den. Nostalgin blir i nämnda förhållande ett verktyg och en mobili-

serande kraft för att kunna hantera den osäkerhet som ovissheten om fram-

tiden ändå innebär (Petersson et al. 2006). I konstruktionen av framtiden 

används således nostalgin som en reminiscens av det förflutna. Utsagor 

förmedlas om något värdefullt som inte får gå till spillo utan istället åter-
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skapas i byggandet av framtiden. Praktikerna för konstruktionen av framti-

den förankras därmed redan i samtiden, vilket gör framtiden till ett sam-

tidsprojekt. Framtiden är inte något som händer sedan, tvärtom den är 

redan här! 

Allt kommer igen 

Människans strävan efter ett längre liv är ambivalent. Det är inte bara ett 

längre liv som är målet utan dessutom ett bättre liv, ett liv som innehåller 

hälsa, lycka och välgång. Dessutom är livet förbundet med uppfattningar 

om samhällsnytta och kollektivt ansvar. Det är inte bara den egna tiden som 

ska påverkas utan den kollektiva tiden. Redan under 1700-talets ideologiska 

ramar formades en syn på ålderdomen och livsloppet med starka moraliska 

förtecken om samhällsnytta och medborgerligt ansvar. Medborgarens nytta 

för samhället var allt som oftast förbunden med egenskaper som kroppslig 

och mental styrka, vitalitet och flit. I många fall beskrevs detta i termer av 

att behålla sin ungdom: Lev ung längre! (Andersson 2007). 

Idag har livsförlängning (prolongevity) blivit en säljande marknad och i 

USA finns redan speciella Life-extension Institutes där man bedriver forsk-

ning för att finna nyckeln till hur man förlänger livet, men det är också 

ställen där människor kan få livsförlängande behandlingar i form av hor-

monbehandlingar och Life-extension boosters. Till de riktiga ytterligheterna 

idag hör cryonics, det vill säga människor som låter frysa ner sin kropp efter 

döden i hopp om att kunna tinas upp en dag i framtiden då tekniken hunnit 

ifatt dem och på så sätt kunna förlänga sina liv ytterligare. Åldrandet i sig 

och kroppens förgänglighet har återigen blivit en sjukdom som ska botas 

med hjälp av teknik och medicin (Olshansky & Carnes 2001). I en samtida 

reklam för en anti-rynkkräm spänner modellen en pilbåge och säger att hon 

har bestämt sig: hon ‖för krig mot åldrandet‖. Anti-rynkkrämen är hennes 

vapen mot den naturliga förgängligheten och tiden. Försäljningen av anti-

rynkkrämer har också ökat dramatiskt under de senaste åren och för ett 

lyckat resultat föreslås att man börjar med dessa krämer redan i 20-

årsåldern. Andra behandlingar som blivit allt vanligare även bland gemene 
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man är laserbehandlingar och botoxinjektioner. På grund av alla tekniska 

och medicinska hjälpmedel som existerar i vår samtid framstår åldrandet 

och livets förlängning som i allt större utsträckning avhängigt individen. 

Det är individens ansvar att ta till sig och dra nytta av de framsteg som 

gjorts på området genom att gå på hormonbehandlingar, frysa in spermier 

för framtida användning och så vidare. Uttrycket manufactured time kan an-

vändas för att beskriva den extra tid som adderas till livet med hjälp av 

interventioner i form av medicin och teknik men även i form av motion 

och dieter (Olshansky & Carnes 2001). Det är en kontrollerad och styrd tid, 

vilket föranleder mig att fundera över om det inte är så att man till och med 

skulle kunna prata om manufactured Life spans?  Om vi redan från barndomen 

ska planera våra liv för att kunna leva så länge som möjligt handlar det ju 

inte om en begränsad kontroll av tid utan snarare om kontroll av hela livs-

lopp.  

Så vad säger all denna information oss om livet och om människan? Ja, dels 

visar den på människans stora rädsla för döden och vad som kommer där-

efter, men dessutom avslöjar den en allt större strävan efter perfektion och 

livet som en karriärbana som tog sin början redan i 1700-talets borgerlighet. 

Strävan efter att skapa det perfekta livet, den perfekta människan och det 

perfekta livsloppet, det är vad som lyser igenom i dessa texter (Andersson 

2007). I dagens råd formuleras dock inte längre framtiden som en väg mot 

undergången, istället belyses de möjligheter som väntar vid framtidens hori-

sont, samtidigt finns ett moment av osäkerhet i framtiden. Vi vet inte i dag 

vad framtiden har att erbjuda oss i morgon så vi måste delta aktivt som 

medborgare för att formulera den nya framtiden såsom vi vill uppleva den.  

I de äldre handböckerna förs argumentationen om livets förlängning utifrån 

föreställningarna om en predestinerad livslängd som inte uppnåddes i för-

fattarens samtid. Budskapet var att det inte i första hand var en fråga om att 

förlänga livet utan bättre uttryckt att låta bli att förkorta det. I jämförelse 

med samtida handböcker framstår det som att det i dag är större emfas på 

viljan att leva längre än att uppnå en predestinerad livslängd. I dagens 

handböcker förs inte diskussionen om livslängd på samma sätt om givna 

gränser eller något som vi har uppnått en gång i tiden men nu blivit för 
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degenererade för att leva upp till. I dag handlar diskussionen om möjlighe-

ter. Om det finns en sannolikhet att vi kan förlänga livet borde vi då inte 

försöka? Hur långt är det möjligt att sträcka livet? Vad är sannolikheten att 

vi kan leva 150 år eller 250 år eller kanske till och med i evighet?  

Livets förgänglighet är påtagligt närvarande i nutidsmänniskans vardag men 

inte som något positivt som gör att man ‖lever mer‖ utan snarare som ett 

hot som måste besegras och övervinnas med hjälp av träning, diet, medicin 

och teknik. Förmodligen har Marcus Birro rätt i sin iakttagelse att det är 

alltför många blöta regnrockar som varje morgon deprimeras av att läsa 

‖Tänk på döden‖ ovanför kyrkogården i Svingeln på vägen till jobbet. 

Människor för vilka de bevingade orden blir en stressfaktor och påminnelse 

om tidens knapphet eller vardagens krav om hälsa och ungdom. Marcus 

Birro valde istället an annan tolkning och accepterade det förgängliga som 

en del av vardagen. I förhållande till handböckerna och råden om livets 

förlängande innebär det en revidering av rådande värderingar. Istället för att 

jaga den eviga ungdomen och leva i tanken att ‖gör jag rätt nu blir jag lyck-

lig sedan‖ och därmed kanske gå miste om glädjen i livet så skulle kroppens 

åldrande betraktas som en del av det naturliga livsloppet. ‖Kom ihåg att du 

är dödlig så att du inte glömmer att leva‖ vilket för oss tillbaks till citatet 

från filmen Den bästa sommaren: ‖Passa på att skratta nu för man vet aldrig 

när det blir roligt nästa gång‖.  
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