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I detta spänningsfält utspelar sig en kamp om rätten 
att definiera självbestämmande men likafullt – och 
samtidigt – rätten att definiera vad som betraktas som 
kunskap och auktoritet. Samhällets intressen ställs mot 
individens rättigheter. I det forskningsprojekt som vi 
på börjat använder vi oss av attityder till vacciner och 
vac cinpraktiker som ett uttryck för en kamp om hälsa. 
Båda ytterlighetspositioner (övertygade motståndare 
och medicinska experter) hänvisar till samma grund  
– rätten till hälsa, men förstår denna rätt och sätten att 
nå dit radikalt olika. För mig som livsåskådningsforskare 
och etiker är denna arena ett fruktbart sätt att studera 
olika slags värdemässiga och kunskapsrelaterade skift-
ningar i vår samtid.  

Vårt initiala intresse för att just i attityden till 
vacciner fokusera på värde- och kunskaps-

skiftningar i vår samtid tangerar några 
samhälleliga, överindividuella trender 

som kan vara värda att kort aktua-
lisera. 

En första så-
dan trend 
är givetvis 

det liberala 
samhällets 

betoning av 
individualism. 

Drivet till sin 
spets kommer 

en sådan ideolo-
gi att i slutändan 

skapa en konflikt 
mellan individ och 

samhälle, inte en-
dast som uttryck för 

en värdebaserad ide-
ologi utan också ifråga 

om kunskap och aukto-
ritet. Elegant uttryckt med 

Raymond Plants ord: ”from a 
neoliberal perspective the possibili-

ty of developing a normative *science* is 
denied and if all ends are determined by in-

dividual subjective choice there cannot be such norma-
tivity”. Plants betoning av omöjligheten av normativitet 
är i detta sammanhang närmast en omskrivning av vad 
en hyperindividualism skulle leda till, dvs. att vi från ett 
sådant perspektiv inte kan hänvisa till någon som helst 
auktoritet som bygger på kompetens eller kunnande. 

En annan trend, tätt sammanbunden med den för-
sta, är den kunskapsteoretiska trenden som lätt 
överdrivet kan relateras till några viktiga böck-
er kring 1980 och därpå följande diskussioner, 

nämligen Jean-Francois Lyotards La condition postmo
derne (1979), Richard Rortys Philosophy and the Mirror 
of Nature (1980) och Richard J Bernsteins Beyond Objec
tivism and Relativism (1983). På olika sätt och med olika 
målsättningar aktualiserade dessa tänkare en filosofisk 
tanketradition som lyfter fram förståelsen av kunskap 
och vetenskap som historiskt, socialt och institutionellt 
situerade kulturella uttryck. I förlängningen kan man 
också peka på motsvarande utveckling bland herme-
neutikens giganter. Det handlar om en vitalisering av 
kunskapsförståelsen som förankrar kunskap i kulturella 
traditioner och sociala praktiker. I vissa utformningar 
handlar denna förändrade kunskapssyn därmed också 
om en vändning mot det praktiska och partikulära. I po-
pulärkulturella sammanhang fick dock denna trend ett 
tillägg som helt undergräver själva fundamentet i denna 
trend: kunskapens individualisering – och relativisering. 

Den tredje trenden som det är skäl att uppmärksamma 
är en trend som Anna Soveri också tangerar i sin text, 
nämligen framväxten av ett informations- och nätverks-
samhälle. Det centrala i den trenden är två samman-
länkade fenomen, dels möjligheten till helt nya slags 
identitetskonstruktioner bortom platsmarkörer, dels 
tillgång till ett globalt informationssystem som sprider 
information med häpnadsväckande hastighet, bort-
om alla försök att auktoritativt kontrollera eventuella 
sanningshalter i informationsgången. I detta globala 
informationssystem finns inga givna auktoriteter utan 
alla kunskapshierarkier vittrar sönder till förmån för en 

”kunskapens horisontalisering”: vem som helst kan ta till 
sig osorterad information och dra sina egna slutsatser 
av den. 

För den forskningsbaserade kunskapsproduktionen 
innebär denna förändring en radikal utmaning att 
kommunicera på ett sätt som lyckas förena horison-
taliseringens logik med en strävan att upprätthålla 
kunskapshierarkier i form av legitima sanningsanspråk. 
Kommunikation är inte lätt i ett sådant landskap, och 
för att en sista gång hänvisa till Anna Soveris text: per-
sonliga berättelser har här större genomslagskraft än 
traditionell kunskapskommunikation. 

Utmaningen för organisationer som THL och andra häl-
sovårdsmyndigheter är mer än given. Den förändrade 
kommunikationsstrategin syntes redan i hur HPV-vacci-
net lanserades (http://tyttojenjuttu.fi), där faktabeskriv-
ning får ge utrymme för livsberättelsers annorlunda 
logik. 

Liksom alltid när det pågår en kamp av något slag: spän-
nande tider.

Mikael Lindfelt, Professor i systematisk teologi,  
Åbo Akademi

Transhumanismen 
och meningen 
med livet



Vad betyder det att vilja ”förbättra 

människan”? Fredrik Svenaeus 

 diskuterar den utopiska bilden av  

en förbättrad människa som framställs 

av den rörelse som går under namnet 

”transhumanism” och som hoppas  

att människan med teknikens  

och veten skapens hjälp kan övervinna  

sina nuvarande brister. Men hur ska  

denna vilja att förbättra människan 

egent ligen förstås? 
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En halvtimmes bilfärd norr om Phoenix i Arizonas öken 
ligger Alcor Life Extension Foundation. Här vilar drygt ett 
hundratal människokroppar nedfrusna i flytande kväve i 
väntan på den yttersta dagen. Några av patienterna (de 
kallas så) har valt budgetvarianten och har därför bara 
kvar sitt huvud medan de andra har helkroppsbehållare 
till sitt förfogande. Företaget drivs av Max More, en av 
transhumanismens förgrundsgestalter, och framtiden 
ser ljus ut. Flera hundra klienter väntar på att flygas hit 
när de avlider för att så snabbt som möjligt tömmas på 
sina kroppsvätskor och ”vitrifieras” – den senaste tek-
niken för nedfrysning av organiskt material. Företagets 
medarbetare kan med hjälp av den flygplats som ligger 
nära intill snabbt ta sig till världens alla hörn med sin 
utrustning för att möta upp på sjukhuset eller i hemmet 
när döden kommer på besök. Det är inte gratis men 
heller inte så värst mycket dyrare än intensivvården på 
de kliniker där de flesta av patienterna tillbringat sina 
sista dagar. Eller sina sista dagar som människor kanske 
är ett mer exakt sätt att uttrycka saken, i alla fall om du 
är en transhumanist. 

Begreppet transhumanism definierades 1957 av den 
brittiska biologen och kulturteoretikern Julian Huxley, 
bror till författaren Aldous Huxley som är mest känd 
för sin dystopiska roman Brave New World. Som en mer 
sammanhållen rörelse tar transhumanismen form un-
der 1990-talet och grundtanken är utopisk snarare än 
dysto pisk: med vetenskapen och teknikens hjälp kom-
mer människan att kunna övervinna sina nuvarande 
tillkorta kommanden och träda in i ett nytt tillstånd bort
om det mänskliga. Främst handlar det om att övervinna 
döden och andra tråkigheter som naturen ställer till 
med – främst sjukdomar, men också alla andra svagheter 
och oförmågor som följer med en mänsklig kroppsform. 

”Meat is an outdated format”, som transhumanisterna 
uttrycker det. Idealet är en existensform som inte är 
beroende av organiska celler utan istället kan ta form i 
ett hårdare och mer utbytbart material av kisel och stål: 
en virtuell verklighet där du antagit formen av ett dator-
program. De djupfrysta hjärnorna hos Alcor ska inte i 
första hand återupplivas, de ska avläsas i form av en kod 
som innehåller all information om den döda personen 
och sedan ”laddas upp” i en dator där hon kan återfödas.  

Transhumanisterna arbetar för och väntar på den tid 
när sådana operationer ska bli möjliga. Namnet på den-
na yttersta dag – som egentligen bara är början på det 
verkliga livet – är ”singulariteten”. Begreppet återfinns 
ursprungligen inom astronomin där det refererar till 
den absoluta punkt bortom vilken vi inte kan ha någon 
vetskap om sakernas tillstånd – tidens födelse, som i den 
stora smällen, eller mittpunkten i ett svart hål. 

I den transhumanistiska betydelsen av övergången till 
en ny tidsålder där forskningen har upphävt skillnaderna 
mellan människan och datamaskinen används termen 
för första gången 1958 av Stanislaw Ulam; mest bekant 
är Ray Kurzweils uttolkning i bestsellern från 2005: The 
Singularity is Near: When Humans Transcend Biology.  

Kurzweil förutspår att singulariteten kommer att in-
träffa någon gång runt 2045, vilket betyder att många 

nu levande människor kan se fram emot odödligheten. 
Vill du ytterligare förbättra dina chanser så går det bra 
att teckna en livförsäkring – den första och enda som 
verkligen förtjänar namnet – med Alcor i Arizona. Max 
More hoppas själv på att slippa frysas ned trots att han 
passerat de femtio och han har ytterligare ett argument 
för varför det kommer att vara möjligt. Om inte singula-
riteten inträffat innan han dör borde vi åtminstone ha 
uppnått LEV – ”longevity escape velocity” – det stadium 
där de medicinska forskarna kan förlänga den genom-
snittliga medellivslängden snabbare än tiden går genom 
att förstärka och reparera våra befintliga kroppar med 
smarta molekyler, nanorobotar, elektroniska implantat 
och annat. Den som myntat LEV är Aubrey de Grey, känd 
för sin forskning om åldrandets mekanismer och sina 
ansträngningar att få oss att betrakta detta fenomen inte 
bara som en sjukdom utan som den svåraste sjukdomen 
av alla, ett synsätt som inte bara transhumanister utan 
många medicinska forskare idag delar.  

Vi möter Max More, Ray Kurzweil, Aubrey de Grey och 
många andra i Mark O’Connells To Be a Machine: Adven
tures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futu
rists Solving the Modest Problem of Death. Författaren är 
kultur- och vetenskapsskribent med en doktorsexamen 
i litteraturvetenskap och boken är en mycket välskriven 
och underhållande resa genom transhumanismens land-
skap. O’Connell besöker och intervjuar ledande trans-
humanister men han för också in sina egna erfarenheter 
och kulturteoretiska utgångspunkter i skildringarna av 
transhumanistiska seminarier, biohackande, robottäv-
lingar och politiska kampanjer mot döden. Värda att 
nämna är demonstranten med skylten ”Please Google 
solve death!” och O’Connells resa med den transhuma-
nistiske presidentkandidaten Zoltan Istvan genom New 
Mexico och Texas hösten 2015 i en gammal buss ommå-
lad som en likkista, men som enligt en av de cowboys de 
möter på en rastplats i öknen mest liknar en ”giant turd”. 

Ska man helt enkelt skratta åt transhumanisterna och 
betrakta dem som en religiös sekt med vetenskaplig 
hybris? Ett gäng galningar som gillar att väcka uppmärk-
samhet och som blåst upp sig själva till oformliga pro-
portioner? Nej, det vore inte någon rättvisande bild av 
rörelsen i dess helhet och är inte heller O’Connells syn 
på saken – även om han helt riktigt påpekar att transhu-
manisternas bild av vårt nuvarande köttsliga och fram-
tida andliga tillstånd har religiösa rötter och drivkrafter. 
Många av huvudpersonerna är berömda vetenskapsmän, 
entreprenörer och filosofer: Ray Kurzweil är forsknings-

Snarare än science fiction-eskapister 

är transhumanisterna en särskild 

sorts humanister, en sort som tagit 

fasta på en alltsedan 1700-talet 

framväxande bild av människans 

essens i upplysningsfilosofin.
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chef på Google, Elon Musk är produktchef på Tesla, Nick 
Bostrom leder Future of Humanity -institutet vid Oxfords 
universitet, för att bara nämna tre exempel. Snarare 
än science fiction-eskapister är transhumanisterna en 
särskild sorts humanister, en sort som tagit fasta på en 
alltsedan 1700-talet framväxande bild av människans 
essens i upplysningsfilosofin: det rationella gudalika 
tänkandet som släpar runt på en kännande kropp som 
hindrar henne (fast det är oftast en honom) från att 
förverkliga sin sanna potential som ett odödligt väsen. 
Förebilden är René Descartes kroppslösa tanke med 
en maskinlik underbyggnad som förfinats av informa-
tionsteknologiska landvinningar under 1800 och 1900- 
talet, med en touch av socialdarwinistisk och nyliberal 
ide o logibildning. Många transhumanister hänvisar till 
Ayn Rands idéromaner där kritiken mot kollektivistiska 
samhällslösningar förenas med en dyrkan av den starka 
individen som en kapitalistisk entreprenör i kamp mot 
medelmåtta och avundsjuka. 

Rörelsens Mecka är utan tvekan Silicon Valley, den miljö 
där riskkapitalister som Peter Thiel och Dimitry Itskov 
och uppfinnare som Elon Musk, Ray Kurzweil och Randal 
Koene är verksamma. Den sistnämnda ägnas stor upp-
märksamhet i O’Connells bok eftersom hans forskning 
i företaget Carboncopies ägnas åt ”whole brain emula-
tion”, det vill säga tekniken för att överföra organisering-
en av hjärnans nervceller till en binär kod. 

På sätt och vis är idén om en direkt översättning av 
hjärn processer till en kod som sedan kan realiseras i 
kisel eller något annat ledande material både transhu-
manisternas trumfkort och akilleshäl. Enorma summor 
har investerats sedan början av 1990-talet för att förstå 
hur det som händer i hjärnan är kopplat till människans 
tankar, känslor, vilja och identitet. Hjärnforskarna är på 
det här området indelade i två grupper. Den ena grup-
pen följder den transhumanistiska linjen och satsar på 
datamaskinsanalogin, medan den andra gruppen menar 
att hjärnans funktionssätt är radikalt skilt från datorns 
och måste förstås utifrån andra, biologiska premisser. 
Intressant nog är det informationsteknologiska alterna-
tivet med idén om hjärnuppladdning snarare domine-
rande än någon underdog. Så sent som 2013 investerade 
EU över en miljard euro i ”The Human Brain Project” som 
går ut på att bygga en modell av hjärnan som sedan ska 
simuleras i en superdator. Experimentet är tänkt att äga 
rum 2023, vi får se hur det går. 

Mindre pengar, men kanske i gengäld ännu mer hän-
givenhet och energi, har de biohackare som O’Connell 
besöker i Pittsburgh vilka experimenterar med att ope-

rera in elektroniska chip, mätare och sändare i sina egna 
kroppar. Biohackarrörelsen har en transhumanistisk 
agen da men här försöker man överskrida de mänskliga 
begränsningarna på ett mer handgripligt sätt. En varel-
se som består av sammankopplingar mellan biologisk 
vävnad och syntetiska delar är sedan 1960-talet känd 
som en cyborg och på sätt och vis kan väl de människor 
som aldrig släpper sina smarta telefoner vare sig med 
handen, hörseln eller blicken sägas vara perfekta ex-
empel på sådana i vår nutid. Medicinska teknologier 
ger möjlighet till mer direkta förbindelser: artificiella 
händer och ben som du kan röra av egen vilja, implantat 
för att förstärka eller till och med återställa syn och hör-
sel och mängder av sätt att mäta och kontrollera olika 
kroppsfunktioner: det som idag kallas ”The Quantified 
Self Movement”. 

I slutordet till sitt stilbildande och inflytelserika cyborg-
manifest från 1985 skriver genusvetaren Donna Haraway 
att hon hellre vill bli en cyborg än en gud. Cyborgmanifes-
tet – ”A Manifesto for Cyborgs. Science, Technology, and 
Socialist Feminism in the 1980s” – och några andra nyckel-
texter från det sena 1900-talet, som litteratur vetaren 
Katherine Hayles bok How We Became Posthuman, har 
givit upphov till posthumanismen: ett forskningsfält där 
man bejakar ett överskridande av mänskliga gränser 
och identiteter genom att foga samman kroppen med 
olika teknologier. 

Posthumanister är till skillnad från transhumanister of-
tast verksamma inom humanistiska vetenskaper och i 
den mån de ägnar sig åt att göra om sig själva till cybor-
ger är det i form av politiskt provokativa konstprojekt. 
Det som ifrågasätts är inte som hos transhumanisterna 
den mänskliga kroppen som sådan, utan snarare att 
det skulle finnas några gränser för vad vi kan göra med 
denna kropp. Posthumanismen bygger på teorier om 
kön och identitet som sociala konstruktioner och istället 
för att avfärda köttet som något som människan mås-
te befria sig från är man mer intresserad av gränserna 
mellan olika biologiska typer. Transhumanister vill bli 
maskinlika gudar medan posthumanister vill bli köttiga 
cyborger. Transhumanister ser naturen som något vi 
måste befria oss från medan posthumanister snarare 
vill befria själva naturen genom teknologin. Transhu-
manister är nördiga nyliberaler medan posthumanister 
är feministiska socialister. Så olika kan det bli när man 
tar fasta på olika delar av det humanistiska idéarvet i 
en strävan att överskrida det mänskliga. 

Filosofen Michael Hauskeller jämför och analyserar de 
båda riktningarna på ett förtjänstfullt sätt i sin bok My
thologies of Transhumanism. Såväl transhumanismen 
som posthumanismen motiveras av en besvikelse och 
olust över människan och hennes samtida tillstånd. En 
självklar föregångare är därför Friedrich Nietzsche och 
hans filosoferande i det sena 1800-talet om den över-
människa som snart skulle födas och som han själv var 
ett ofullgånget exemplar av. Hos Nietzsche hittar vi inte 
bara fascinationen inför den nya tekniken utan också det 
förakt för religionen och konservativa ideologier som 
är genomgående hos såväl trans- som posthumanister. 
Trots detta lever varken trans- eller posthumanismens 
politiska program upp till Nietzsches idéer om radikalt 
annorlunda eftermänskliga livsvärderingar, som Haus-
keller visar. I bägge riktningarna hittar vi snarare djupt 
mänskliga ideal som i förstärkt form överförts på den 
utopiska varelse som framtiden ska föda. Det är en bätt-
re människa och inte någon bortom det mänskliga som 
framstår som själva målet för verksamheten även om 
bruket av prefixen ”trans-” och ”post-” vill ge sken av 
något annat. Närmast Nietzsches radikalt annorlunda 
existens ligger nog faktiskt posthumanisterna, som istäl-
let för att vägra en kroppslig existensform vill förändra 
den i en experimentell anda som varken gör halt inför 
andra djurarter eller robotar. 

Att transhumanismens utopi är en mänsklig sådan blir 
mycket tydligt om man beaktar den vändning i rörel-
sen som ägt rum de sista fem åren. Förgrundsgestalter 
som Nick Bostrom (han är ursprungligen svensk, en klart 
överrepresenterad grupp bland transhumanisterna) har 
istället för att prisa gått över till att varna för vad en 
superintelligens kan komma att ta sig för med kvar-
varande dödliga på vår jord, och kändisar som Elon 
Musk och Stephen Hawking har följt i hans fotspår. 
Det vi bör frukta minst lika mycket som en klimat-
förändring är att AI-forskarna lyckas ta fram en 
dator som inte bara kan slå oss i schack och 
go utan också försöker utplåna oss likt 
den berömda HAL i Stanley Kubricks 
film ”2001 – ett rymdäventyr”. En i 
raden av transdystopister är pro-
fessorn vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm, Olle 
Häggström, som i Here Be 
Dragons: Science Tech
nology and the Future 
of Humanity systema-
tiskt väger möjlighe-
ter mot risker vad 
gäller framtidens 
teknologiutveck-
ling och landar i 
konklusionen att 
vi snabbt måste 
vidta åtgärder om 
vi ska kunna förhin-
dra att utvecklingen 
går oss överstyr inom 
områden som artificiell 
intelligens och syntetisk 
biologi. 

Biohackarrörelsen har en 

transhumanistisk agenda men här 

försöker man överskrida de mänskliga 

begränsningarna på ett mer 

handgripligt sätt.

Posthumanister är till skillnad från 

transhumanister oftast verksamma 

inom humanistiska vetenskaper och 

i den mån de ägnar sig åt att göra om 

sig själva till cyborger är det i form av 

politiskt provokativa konstprojekt
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Som Hauskeller påpekar är det långt ifrån givet vad 
som skulle vara en bättre människa än den nuvaran-
de. Trans- och posthumanisterna verkar ha helt olika 
idéer om detta och i diskussioner som förs med en lite 
kortare tidshorisont är frågan om vad som kan och bör 
förbättras hos människan med hjälp av nya teknologier 
invecklad. Ta utvecklingen av nya psykofarmaka för att 
lindra besvären av depressions- och ångestsjukdomar 
eller ADHD. Såväl Prozac som Ritalin (och många andra 
besläktade preparat) har kritiserats för att inte bara 
lindra sjukdomsbesvär utan också göra patienterna mer 
välmående och högpresterande. Utifrån den diskussion 
jag fört ovan kan denna kritik tyckas svårförståelig – vad 
kunde vara bättre än att tabletterna inte bara lindrar 
sjukdomssymtom utan också gör patienterna bättre vad 
anbelangar hur de känner sig och presterar? Den eng-
elska term som man brukar använda för att beskriva en 
sådan effekt av medicinsk terapi bortom gränsen för att 
bota eller lindra en sjukdom är just ”enhancement” och 
kontrasten mellan att behandla sjukdomar och förbätt-
ra har varit på den medicinetiska agendan åtminstone 
sedan 1980-talet. 

Som debatten om Prozac och Ritalin visar medför medi-
cinska förbättringar ofta effekter som många menar är 
försämringar i andra avseenden. Om du kan lindra din 
ångest eller rastlöshet genom ett läkemedel kanske 
du inte tar itu med det som ångesten och rastlöshe-
ten egentligen handlar om och får ett sämre liv i långa 
loppet. Andra som inte vill ta tabletter för att förändra 
sin läggning kanske får ännu svårare att leva med sina 
tillkortakommanden eftersom toleransen för att vara 
skygg och nervös eller hetsig och ofokuserad minskar i 
samhället när man kan hänvisa till det medicinska be-
handlingsalternativet. Kanske kan ångest och rastlöshet 
i vissa sammanhang vara tillgångar snarare än handi-
kapp om de är kopplade till kreativitet? 

Om talet om att förbättra människan handlar om vår 
lycka borde den farmakologiska vägen vara ett lock-
ande alternativ. Vad spelar det för roll om du är dum, 
svag och inte kommer att leva så länge om du i gengäld 
är enormt lycklig hela tiden? En mer djuplodande 
kritik av en sådan hedonistisk filosofi skulle be-
höva gå in på vad som gör livet gott bortom det 
kroppsliga kännandet: saker som personlig 
identitet, livsmening, att uppnå något bestå-
ende eller göra gott för andra kunde här kom-
ma in i bilden. För transhumanisten handlar 
det om att förverkliga sina sanna potentialer och 
där blir hänvisningen till det dumnöjda vegeterandet 

en ren förolämpning. Men även superintelligensen, su-
perstyrkan och det eviga (eller i alla fall mycket långa) 
livet har sina sidor. Vad menas egentligen med att vara 
intelligent? Att kunna tänka logiskt och matematiskt? 
Att ha ett obegränsat minne? Var och en inser nog att 
det knappast är allt som ryms i intelligens och än mindre 
är några garanter för ett lyckligt liv. 

Receptet för intelligens och det goda livet är nog sna-
rare att tillerkänna det rationella tänkandet sin rätta 
plats och lära sig vad som kan och bör glömmas. När 
transhumanisterna börjar diskutera moralisk förbätt-
ring blir janusansiktet särskilt tydligt. Filosofer som 
Julian Savulescu och Ingmar Persson menar att vi bör 
förändra våra gener så att vi blir mer empatiska och 
mindre aggressiva och fördomsfulla vad gäller män-
niskor som inte tillhör vår egen familj och grupp med-
an John Harris menar att sådana interventioner skulle 
beröva oss just den fria vilja som gör oss till moralis-
ka väsen. Superstyrkan är kanske inte lika knepig att 
handskas med som supermoralen men även den kan 
få oönskade effekter. Hur många kommer att krama 
ihjäl sina vänner innan de lärt sig att hantera sin nya 
styrka och måste vi inte för att förhindra detta vidta 
andra förbättringsstrategier vad gäller vårt skeletts 
hållfasthet? Försvinner inte effekten av förbättringar av 
många mänskliga förmågor om flertalet får tillgång till 
dem (vi tenderar att jämföra oss med andra) och finns 
det inte en motsatt diskrimineringseffekt om många 
blir utan eftersom de inte kan betala? 

Överhuvudtaget saknar jag hos transhumanisterna ana-
lyser av hur implementeringen av framtida förbättrings-
teknologier kommer att äga rum. Man kan förvänta sig 
att marknadskrafterna kommer att spela en avgöran-
de roll och att priserna för att uppgradera sitt minne, 
muskelstyrka eller biologiska ålder kommer att vara 
höga. Låt oss säga att vi realiserar den sanna transhu-
manistiska utopin och lyckas ladda upp hela hjärnan 
i en dator som sedan kan leva ett gudalikt maskinliv. 
Vi har goda skäl att tro att detta aldrig kommer att bli 
möjligt eftersom hjärnan inte är en dator men tänk om 
det ändå går. Vad är det som då garanterar att sådana 
apparater inte ägs av någon? Kanske kommer det att 
finnas ett premiumalternativ (som för Spotify) för dem 
som kan betala medan andra ställs inför valet att dö 
eller överlåta delar av sin tid och identitet till företaget i 
fråga (Spotify med reklamavbrott). Personligen kommer 
jag varken att betala för eller sälja mig till uppladdning 
även om det innebär döden. Jag är alltför förtjust, inte 
i just min egen kropp, men i det köttsliga som sådant. 
Sex, javisst, men framförallt njutningen med att tänka 
tror jag helt kommer att gå förlorad med kroppen. Och 
vad är det då för poäng med att leva? 

 
Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk 
kunskap, Södertörns högskola 
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