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Abstract 

Biohacking: Cyborg-underdogs and (dis)assembled martyr bodies  
In popular culture, the integration of mankind and technology is often a tale of experiments gone 

wrong. For a biohacker, however, “going wrong” is an integral part of the project to update the  

human body. This study takes aim at the subculture of biohacking through the lens of technology 

and gender. More specifically, the intersection of gender and class in masculinist and queer         

constructions of identity. Additionally the study examines the entanglement of risk, gender and the 

body in grinder practice.  

 Transcripts from the internet forum biohack.me were downloaded and relevant parts were 

selected. Through discourse analysis, articulations were read in relation to gender, class and the 

corporeal. The reader is provided with an outline of a “grinder subject”. This is identified as the a 

product of an cyber culture built on an ideology of DIY and freedom of information. It presumes an 

essence of humanity, uninformed by gender and body politics, just waiting to be hacked. Masculin-

ist constructions of such a discourse includes an underdog “man-of-action hero” as a rebellion 

against established elites, and a technological martyrdom.  

 The study informs the reader on an ongoing identification process regarding the integration 

of body and technology, beyond traditional spaces such as the research hospital. The study confirms 

well-established feminist views on discourses about the body and technology as implicitly gender 

marked as masculine. Additionally, a reluctance to discuss politics of the body as well as a            

indifferent or negative view of queer voices in such a situation. A rebellion against institutionalised 

bio-power might theoretically blend well with a corporeal feminist critique on gender, but is instead 

trumped by fear of ridicule and ambitions of mainstream acceptance. However, the study observes a 

a glimmer of traditionally marginalised and queer folk speaking up about their experiences within a 

context of grinding. This also questions the notion that discussions of the body and technology     

assert a binary gender system. 

 A feminist theoretical view on grinder practices requires a analysis of the body open to  

scrutiny, modification and harm. In discussing “aftercare”, a collective/individual management of 

risk emerges as a gendered cyborg concept, and the body as an essential agent in the grinder project. 

This is articulated through encouragement and concern when presented with failed grinder projects. 

This further supports the entangling of the body and the biohacker subject as a corporeal and gende-

red agent.  

Keywords: biohacking, transhumanism, grinding, cyborg, internet forum, gender, biopolitics, risk, 
masculinity, 
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1.1 Vad är biohacking?
Ordet biohacking är en paraplyterm som har en mångfald av betydelser. Det är samtidigt en rörelse, 

en filosofi, en hobby eller ett företag. Det är med andra ord svårt att göra en enhetlig definition. Ur 

själva termen “biohacking” kommer prefixet bio- från grekiskans bíos, vilket betyder “liv” eller 

“levande organismer”. Det kan även indikera “ett mänskligt liv och karriär [min övers.]” som i or-

det biografi (Collins English Dictionary). “-hacking”, ur verbet “to hack”, betyder att göra intrång 

och stjäla eller förändra hemlig datainformation. En “hacker” betyder även en person som trots liten 

erfarenhet av något område lyckats bli framgångsrik (Merriam-Webster Dictionary). Begreppet  

innefattar alltså att göra intrång och förändra det biologiska, eller det mänskliga, på en amatörbasis.  

 Den som sysslar med biohacking har olika motiv och övertygelser. En biohacker som hu-

vudsakligen sysslar med att hacka bakterier går under namnet “wetware hacker”. En sådan hittar vi 

oftare i ett professionellt labb, kopplat till ett universitet eller företag. Målet kan vara att göra växter 

självlysande eller producera proteiner genom bakterier. Dessa kallas även gör-det-själv biologier. 

Biologin som hackas här är således i en petriskål och lagrat i ett labb. På andra sidan spektrat hittar 

vi “grinders”. Biologin som står i fokus här är biohackerns egna kropp. Människokroppen “hackas” 

för förbättring genom att eftersträva en integrering mellan teknologi och kött. En sådan hittar vi 

oftare i informella sammanhang: köket eller garaget hemma. En sådan indelning kan även prob-

lematiseras: en wetware hacker kan ha ett långtidsperspektiv att utvinna och förfina substanser för 

att senare förbättra eller modifiera kroppen.  1

 Biohackern, närmare specifikt grindern, tar på sig ambitionen att föra vetenskapen framåt. 

Därför kopplas de ofta ihop med transhumanism, en futuristisk filosofi om människans beskaffenhet 

i framtiden. Att de kulturella och juridiska hindren för den teknologiska integrationen med männi-

skan bör åsidosättas för samhället och individens utveckling.  Samtidig är grindern övertygad om 2

att de fördelar som är tillgänglig samhället idag, i praktikgen bara är tillgängliga den som vågar ta 

tag i saken själv. Onlineforum är något biohackare söker sig till för praktiska tips och ett socialt 

sammanhang. Mitt material kommer att visa att biohackers motiv pendlar mellan personliga och 

allmännyttiga, ideella och vinstdrivande. Medan mitt syfte inte är att utforska transhumanism som 

filosofi är den oundviklig i ämnet biohacking. Specifikt under paraplytermen biohacking intresserar 

jag mig av grinder-kulturer, alltså att integrera sin egen kropp med elektronisk hårdvara. 

 http://wiki.biohack.me (hämtad 27-05-2017)1

 http://whatistranshumanism.org (hämtad 27-05-2017)2
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1.2 Syfte och frågeställning
Biohacking, specifikt grinding, öppnar upp nya sätt att se på identitetsskapande och kroppen. Med 

hjälp av forumtrådar från internetforumet biohack.me kommer jag att undersöka identitetsskapande 

på forumet, och användarnas relation till kroppen. Undersökningen tittar på både tal om identitet 

och praktik, samt praktiken i sig. I konstruktioner av identitet analyseras intersektionen mellan kön 

och klass som en maskulin konstruktion. Undersökningen av grinderns praktik fokuserar på relation 

till kroppen och risk. Användarnas syn på kroppen som idé och relation till sin egen kropp under-

söks. Materialet ger även inblick i själva integrationen av teknologisk hårdvara i den “hackade” 

kroppen. Här undersöks omsorg och risktagande i form av artikulerande från andra grinders samt 

olika perspektiv på handlingsutrymme och aktörskap.  

 Mina frågeställningar blir därför: Hur framkommer genus, klass och kroppen som resurs i 

konstruktionen av ett grindersubjekt? Hur ser forumanvändarna på sin grinderpraktik i förhållande 

till genus och kroppens handlingsutrymme? Hur förhåller sig forumanvändarna till risk och omsorg 

i relation till kroppens materialitet när främmande objekt förs in i kroppen?  

1.3 Material
Platsen för min undersökning är nätforumet biohack.me med över 1700 trådar. Forumet handlar 

mest om ny, spännande teknologi och diskussioner kring användares framtida eller pågående hack-

ingprojekt. Som med de flesta internetforum är det även en plats för socialt umgänge och skapandet 

av gemenskap kring ett gemensamt intresse. Forumtrådarna tar sig ofta formen av en utgångsfråga 

eller ämne som sedan får flera svar och uppföljande gensvar. Till sajten biohack.me tillhör inte bara 

ett nätforum utan även en wiki: en öppen instruktionsguide i ämnen som rör grinding, till exempel 

sterilisering eller länkar till försäljare av material och redskap. 

 Ett sökning på forumet med ordet “gender” resulterade i två intressanta trådar: “Queer bio-

hacking” och “Gender fluidity in biohacking?”. Det sökresultatet kan sägas vara ett resultat i sig: 

diskussioner om kön är sällsynta på forumet. Trådarna sticker ut i och med att de diskuterar ett 

större samtal om politik till skillnad från majoriteten av trådarna som handlar om specifika grinding 

projekt. Mitt material är ett urval av dessa forumtrådar och speglas således av min frågeställning. 

Därmed är urvalet inte nödvändigtvis representativt för forumets karaktär i stort. Däremot behöver 

en inte göra skillnad på uttalad diskussion om kön, och en diskussion med kön som jag hoppas 

kommer att bevisas i de mera “oskyldiga”, vardagliga konversationerna om grinding.  

 Totalt innefattar materialet fyra trådar: “Why are transhumanists such dicks?”, “Queer bio-

hacking”, “Gender fluidity in biohacking?” och “Soon to implant! Few questions”. Diskussioner på 
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nätet är ofta spretiga och med flera deltagare vilket försvårar en sammanhängande redogörelse. I 

min framställning har jag dels försökt spegla en kronologisk konversation med inlägg och svar, dels 

gruppera materialet efter tematiska observationer. De tre kapitlen i uppsatsen baseras i huvudsak på 

en tråd var i samma ordning som ovanför. Undantaget är kapitel 3 som bygger på två trådar.  

 Mitt inledande syfte var att söka upp de populationer under biohack-paraplyet som ger min-

dre ljud ifrån sig. Mediarepresentationen är i fördel för transhumanister och/eller gör-det-själv bi-

ologer, grinders finns däremot på nätet. I mitt urval var jag ute efter diskussioner kring genus och 

teknologi, samt samtal om förberedelse, implantering och läkandeprocess. Urvalet möjliggör en 

analys av hur grinderpraktiker talas om, hur de planeras och presenteras för gemenskapen, vilket 

ger en inblick i konversationer av support och uppmuntran. Materialet kan inte ge ett generaliserbart 

resultat för en större population, däremot ger forumet adekvat material för att konstruera en intres-

sant “snapshot” av en diskussion inom ett grinder-community om kroppar, kön och teknologier. 

 Materialet har samlats in under våren 2016 genom att ladda hem forumtrådarna i pdf-format, 

vilka finns i min ägo. Tidsmässigt gör materialet flera nedslag, den senaste konversationen är från 

april-maj 2016 och den tidigaste är från årskiftet 2014-2015. Forumet är offentligt och kan nås på 

adressen biohack.me. Eftersom materialet är sökbart riskeras deltagarnas anonymitet, även om    

majoriteten av användarna i forumen redan är anonyma med alias och avatar-profiler. Dock har  

fåtalet användare verkliga namn och profilbilder. Dessa har getts nya profilnamn i ett försök att  

avidentifiera användarna. 

1.4 Metod
Denna uppsats använder sig av diskursanalys, en “teoretisk och metodologisk helhet” enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000:10) vilken grundar sig på ett antal socialkonstruktionistiska 

premisser. Genom att använda sig av diskursanalys ansluter sig uppsatsen således till en kritik av 

kunskap som evigt objektiv och har en antiessentialistisk syn på (den sociala) världen som  

konstruerad i sin historiska och kulturella specificitet (Winther Jørgensen och Phillips 2000:11-12, 

se Burr 1995). Specifikt används Ernesto Laclau och Chantal Mouffes (1985) diskursteori, som 

försöker föra samman lingvistiska teorier om betydelse och historiematerialismens teori om det so-

ciala, alltså: “det sociala fältet uppfattas som en väv av betydelseprocesser” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:32). Uppsatsen använder sig framförallt av begreppen diskurs, artikulation, konstitu-

tivt yttre och subjekt. 

 En diskurs försöker fixera betydelse genom en reducering av möjligheter för konkurrerande 

betydelser inom en bestämd domän av tecken. Tecken organiseras som moment, vilka alla ingår i 
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diskursen i egenskap av differentiella positioner: betydelsen erhålls i förhållandet mellan två eller 

flera olika moment. Moment som är under konkurrens av betydelser kallas element. Praktiken som 

driver denna reducering/fixering kallas artikulation och denna artikulatoriska praktik resulterar i 

den “strukturerade totalitet” Laclau och Mouffe kallar diskurs. Artikulatoriska praktiker är “varje 

praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras […]” (Laclau & 

Mouffe 1985:105). Diskursen upprätthåller denna totalitet av entydiga moment genom att utesluta 

andra möjliga betydelser, vilka kallas för “det konstitutiva yttre”. Lika som betydelse erhålls i 

förhållandet mellan moment, konstitueras diskursen av att utesluta andra närliggande diskurser. 

Denna diskursiva kamp förs inom och i gränslandet mellan diskurser för att etablera en hegemoni, 

den dominerande förståelsen av elementen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33ff). Jag kommer 

att granska delar ur nätforumets trådar, alltså vad som artikuleras för att identifiera element under 

konkurrens. Det konstitutiva yttre kommer att försöka definieras i relation till en grinderdiskurs. 

Materialet kommer visa försök att etablera en gemensam hegemoni kring betydelse inom nätfo-

rumet. Materialet behandlas både med hänsyn till tematiska drag och språket som används som 

båda ligger till grund för analysen. 

 Centralt i min undersökning finns även subjektet, det element personer samlas kring som 

identifikation. Diskursteorin baserar sin förståelse av subjektet på begreppet interpellation. Laclau 

och Mouffe likställer subjekt med subjektsposition, hur en individ interpelleras i en diskurs.  

Dessutom positioneras subjektet inte bara av en diskurs utan flera motstridiga vilket skapar konflikt 

inom subjektet. Subjektet, och identiteten, är således kontingent och flytande eftersom subjektet 

tillkommer i en pågående diskursiv förhandling. Subjektet struktureras socialt genom att knyta ihop 

signifikanter (privilegierade element) i ekvivalenskedjor genom differentiella relationer. Identitet 

kräver andra att identifiera sig med eller mot. Alltså ges människor handlingsanvisningar genom en 

subjektsposition, liksom de artikulatoriska praktiker vilka utesluter konkurrerande betydelser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:48f). I mitt material möter vi diskussioner, olika sätt att ar-

tikulera en subjektsposition, om identitet rörande biohacking. Denna artikulation, och framträdande 

subjektsposition, kommer att genomskäras av andra diskurser rörande kön och klass.  

 Den poststrukturalistiska synen på språket fortsätter in i det sociala. Laclau och Mouffe erb-

juder en totalrenoverad marxism och ett radikaliserad hegemonibegrepp (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:40). Diskursteorins ärende är inte fastläggande av ett objektiv samhälle, som i marx-

ismens ekonomiskt-materiella bas, eller kartlägga fasta slutna klassidentiteter, utan en undersökning 

i hur vi skapar verkligheten så den framstår för oss som en objektiv och självklar verklighet (ibid). 

Jämför detta med Michel Foucaults makt/kunskap-begrepp och dess “sanningseffekter”, där endast 
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effekten av sanning och inte sanning i sig kan utrönas, eftersom betraktaren inte kan avlägsna sig 

från en position inom diskursen, utanför “sanningseffekten” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:21). Däremot tillåter undersökningen oss att studera de diskursiva processer som producerar 

effekten av sanning och tillgängliga subjektspositioner. Donna Haraway (1991) försäkrar oss att det 

partiella perspektivet ger oss tillräckligt att kunna kritisera och föreställa oss en annan verklighet. 

Tvärtom är det detta försök till en objektiv helhetssyn av verkligheten som försvårar objektivitet. 

Den reflexiva inställningen till materialet kräver en medveten placering i det diskursiva fältet, en 

ståndpunkt, vilket legitimerar en objektiv inställning till forskningsresultaten. Som ung genusstu-

dent tar jag med mig en förförståelse om världen i stort vilket påverkar mitt urval och teoretiska 

perspektiv. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
För att förstå identitetsskapande och kön använder jag Judith Butlers (2005) teori om kön som ett 

splittrat subjekt: något vi aldrig lyckas uppföra helt korrekt. Genus är en pågående serie av upprep-

ningar av tidigare genus. Det är performativt: en imperfekt imitation av världen omkring oss. Lik-

som Michel Foucault, menar Butler att genus inte kan separeras från sin diskursiva situation, det 

finns inget pre-diskursivt, evigt kön som vi alltid har imiterat. Kritiken riktas mot det biologiska 

primat, dessa undgår inte att struktureras inom diskursen. Kroppen interpelleras som kön när barn-

morskan utropar det blev en pojke. Genom den heterosexuella matrisen, maktsystem av normer om 

kön och sexualitet, blir personer förståelsebara diskursivt.  Subjektet skapas genom denna maktma-

tris, den föregår konceptet om “människan” (Butler 1993:7). Interpellationer av olika auktoriteter 

skapar en “naturaliseringseffekt”, vilket skapar en diskurs kring kön och människan (Butler 

1993:8). De som inte blir namngivna, eller ordentligt könade, blir exkluderade: “their very human-

ness that comes into question” (ibid) och förnekas möjligheten till en kulturell artikulation. “Män-

niskan” blir samtidigt bunden av dess konstitutiva utsida, vilket hemsöker denna pågående gräns-

dragning (ibid). Konstruktionen är varken ett subjekt eller en agerande makt, och denna förståelse 

av konstruktionen blir för Butler “återgången” till materian: “a process of materialization that stabi-

lizes over time to produce the effect of boundry, fixity, and surface we call matter” (Butler 1993:9). 

Frågan blir för Butler, genom vilka regulatoriska normer blir kön i sig materialiserad? Och hur 

kommer det sig att antagandet om könets materialitet förutsätter och konsoliderar de normativa vil-

lkoren för dess egen framväxt? (Butler 1993:10) 

 För att analysera maskulinitetskonstruktioner kommer jag att använda mig av Raewyn Con-

nell. Enligt Connell är maskulinitet en form av genusrelationer och att studera maskuliniteter är att 
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studera dess relationer med andra genus (Connell 2008:80). Genus är samtidigt struktur av social 

praktik, ett sätt att organisera dessa. Connell kritiserar synen på genus som utfallet at statiska biolo-

giska skillnader: manligt och kvinnligt. Denna genusideologi överdriver genusskillnader och för-

dunklar ras- och klasstrukturer (Connell 2008:58f). Genus organiseras inom en “reproduktionsare-

na” och blir en genusstruktur. Den reproduktiva arenan definieras av “kroppsliga strukturer och 

processer” (Connell 2008:109). Maskuliniteter och feminiteter ska förstås som genusprojekt, kon-

figurationer av genuspraktiker över tid (Connell 2008:109f). Hegemonisk maskulinitet är det genus-

projekt vilket legitimerar och garanterar mäns dominans över kvinnor, enligt Connell (Connell 

2008:115). 

 För att vidare förstå grindern som subjekt använder jag mig av Holt och Thompson (2004) 

som konstruerar en maskulinitetsideologi bestående av tre modeller: the breadwinner (familje-

försörjaren), the rebel och the man-of-action hero (den heroiska handlingsmannen) (Holt & Thomp-

son 2004:426). Familjeförsörjaren är en maskulinitet som värderar hårt arbete och står för finansiell 

och social stabilitet i familjen. Rebellen däremot, förkroppsligar amerikanska värderingar av frihet 

från sociala konventioner, självständighet, styrka och potens (Holt & Thompson 2004:428). Dessa 

kan representeras som antisociala hot mot etablissemanget, tragikomiska karaktärer eller omogna 

män som vägrar att växa upp och ta på sig ansvaret som familjeförsörjare. Grinderesubjektet menar 

jag ligger nära man-of-action hero, eller den “heroiska handlingsmannen”.  

 Anneli Häyrén et al. (2011) undersöker konstruktioner av maskuliniteter och förståelser av 

organisation och risk i svensk räddningstjänst. Deras förståelse av risk är inte enbart en tekniskt ra-

tionell risk, sannolikheten att en händelse ska hända och dess potentiellt negativa konsekvenser, 

utan är en “fråga om bedömningar som hanteras genom olika strategier vilka syftar att reducera 

eller utesluta skada eller olycka” (Häyrén et al. 2011:28). Begreppet risk innehåller en betydelsefull 

sociokulturell dimension, den levda erfarenheten av risk, som görs inom specifika kulturella sam-

manhang. Häyrén et al:s specifika sammanhang är alltså det svenska brandförsvaret. Ur en  

socialkonstruktivistisk synpunkt är en upplevd risk baserad på en individs förmåga skatta risker och 

värdera dem, vilket epistemologiskt baseras på individens förståelse av hur världen är sammansatt 

och tidigare erfarenheter (Häyrén et al. 2011:29). Att sätta sig i olika våldssituationer och exponera 

sig för risk kopplas ofta till maskulinitetskonstruktioner (ibid, Hearn & Pringle 2006) 

 För att förstå identitet och klass kommer jag använda Beverly Skeggs klassbegreppet. Det är 

för Skeggs “en diskursiv, historiskt specifik konstruktion” samt resultatet av “medelklassens poli-

tiska konsolidering” (Skeggs 2000:16). Klass som diskursivt “möjliggör, legitimerar och projiceras 

på materiella olikheter” (ibid). Skeggs vill förklara intersektionen mellan klass och kön i subjekt 
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och använder sig av den franska sociologen Pierre Bourdieus kapitalmetaforer (Skeggs 2000:19). 

Dessa kapitalformer kan ge makt och utdelning till en innehavare, främst i form av legitimitet i det 

sociala rummet en föds in i. Utöver rent ekonomiskt kapital finns kulturellt, socialt och symboliskt 

kapital. (Skeggs 2000:20f). Till kulturellt kapital hör ett förkroppsligat kapital - kroppsliga disposi-

tioner, och även institutionellt kapital som utbildning. Det sociala kapitalet ska förstås som relation-

er och grupptillhörighet med andra. För att omsätta ovanstående kapital behöver de “varseblivits 

och erkänts vara legitima” (Skeggs 2000:21), och antar då symbolisk kapitalform. Människor förde-

las i det sociala rummet efter respektive kapitalform och hur dessa utvecklas med tiden. 

 Raewyn Connell menar att kroppen är ofrånkomlig i konstruktionen av maskulinitet efter-

som kroppar “har olika former av motspänstighet mot social symbolism och kontroll” (Connell 

2008:97). Vidare argumenterar Connell för att kroppen ska ses som deltagare, bokstavliga handlare, 

i skapandet och formandet av det sociala (Connell 2008:101), vad Connell kallar för “kroppsreflek-

terande praktiker” (Connell 2008:103). Genom detta vill Connell säkerställa kroppens 

“materialitet”, vilket i sammanhanget ses som det diskursiva semiotikens motsats, men ändå kvar i 

det sociala agerandet. Materialitet blir för Connell “däribland den materiella förmågan att anta 

genus, att föda, att amma, att menstruera, att öppna sig, att penetrera, att ejakulera” (Connell 

2008:107), förmågan att agera socialt.  

 Anne Balsamo påpekar kroppens materialitet framkommer i och med kroppens sam-

mankoppling med teknologi. Det vilar på en nutida omtolkning av människokroppen som en “tech-

no-body”, en gränsfigur mellan tidigare separerade meningssystem (Balsamo 1996:5). Olika kon-

frontationer av kropp och teknologi organiseras av en “genusapparat”, där olika kroppar och frag-

ment av kroppar kodas kulturell (Balsamo 1996:9). Teknologi förstår Balsamo som ett ramverk att 

undersöka kulturellt institutionaliserade “sanningar” om kroppen. Teknologi blir den process där 

diskursiva praktiker sammanfaller med andra kulturella strömningar och bildar sanningseffekter på 

kroppens nivå (Balsamo 1996:21). Sådana diskursiva praktiker är del av en institutionaliserad 

vetenskaplig biomakt, som sexologin eller mentalsjukhuset, vilka producerar olika kunskap-

sanspråk. Dessa “apparater” organiserar makt genom en kulturell transformation av kroppspraktiker 

och kroppsliga identitetsmarkörer. Enligt Balsamo bygger teknologiska diskurser om kroppen på en 

binär könsidentitets-modell, vilket också är den primära effekten av denna teknologiska integration 

(Balsamo 1996:10). 

 För att vidare förstå kroppen som en levd erfarenhet använder jag mig av Elizabeth Grosz 

som bygger vidare på Maurice Merleau-Pontys fenomenologi, (Grosz 1994:86). Genom detta kan 

grinderpraktiken i sig analyseras i frågan om hur den förhåller sig till forumanvändarna kroppar. 
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Stepen Lyngs (1990, 2004) begrepp “edgework” (kantarbete) används för att ge en social förståelse 

av användarnas förståelse av sin praktik, risk och kroppen. 

1.6 Tidigare forskning
Biohacking som begrepp står ofta i koppling till “gör-det-själv-biologi” (DIY-bio) och ramas in i en 

undersökning av demokratiseringsprocesser inom biologin och förändringar inom vetenskapen. 

Alessandro Delfanti (2013) ser biohacking som ett mixande av en utbrytarkultur av “open biology” 

och en “hacker ethic”. Biohackern definierar Delfanti som en “life sicentist whose pratices exhibit a 

remix of cultures that update a more traditional science ethos with elements coming form hacking 

and free software” (Delfanti 2013:1). Biologin som vetenskap har utvecklats mot mera öppna 

forskningsverktyg samtidigt som vinstintressen och immateriella rättighetsfrågor tagit plats. Bio-

hackern står alltså i ett transformerande fält. Innovation skapas i allt fler komplexa konfigurationer 

och är öppen för nya aktörer som “citizen scientists, start-ups and online collaborative 

platforms” (Delfanti 2013:3). Ett vanligt narrativ kring “open science” är företagens vinstintresse 

har begränsat delningen av information och att biohackern behöver göra motstånd mot detta, ef-

tersom det hotar vetenskaplig framgång och är ett hinder för innovation. Ett fragmenterat ägande av 

patent på utrustning eller biologiska strukturer försvårar experimenterande med byråkratiska hinder 

och höga kostnader (Delfanti 2013:5-6). Samtidigt är hackare stämda i de ekonomiska dynamikerna 

i dagens informationskapitalism och är en viktig del av den, enligt Delfanti: “The history of hacking 

is the history of the dream of personalised technology enacted both trough cultural and technical 

innovation” (Delfanti 2013:9)  

 Detta tycker jag är en viktig kännetecknare för biohackers, som Landrain et al (2013) pekar 

på: “[…] innovation in hackerspaces is fundamentally driven by personal or social 

ambitions”(Landrain et al 2013:118). DIY-bio, som Landrain et al. kallar det, är sökandet av biolo-

gisk innovation utanför vetenskapliga institutioner, i en öppen miljö där meriter inte är ett hinder. 

Dessa hackerspaces eller makerspaces fokuserar på workshops, gästföreläsare och “hands-on activi-

tes” (Landrain et al 2013:117). Här är innovation driven av personliga eller sociala ambitioner, vilka 

kan stå i kontrast till vetenskapliga eller vinstdrivande motiv (Landrain et al 2013:118). Vetenskap-

liga metoder, material och utrustning dekonstrueras för att göra de billigare och enklare att förstå. 

Kunskap sprids genom en filosofi av open source. Dock saknar Landrain et al det transhumanistiska 

perspektivet, projekten de kategoriserar beskrivs som hälsa, mat, miljö, alltså mer en blick mot 

praktiska vetenskapliga konsekvenser av dessa DIY-projekt. Biohacking har även belysts från ett 

säkerhets- och riskperspektiv i juridisk mening, med ett policyfokus på epidemi och bioterrorism 
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(Burr 2012, Jefferson et al. 2014). Mycket forskning fokuserar på amerikanska och europeiska bio-

hackare, dock har Denise Kera (2012) tittat på tre asiatiska länder. 

1.7 Disposition 
Dispositionen reflekterar undersökningens ståndpunkt att grinderpraktiken konstitueras av och  

samtidigt reproducerar användarnas indentitetskonstruktioner. Alltså, börjar undersökningen med att 

undersöka användarnas syn på sig själva, följt av deras syn på sin grinderpraktik och avslutas med 

en analys av ett exempel av grinderpraktiken i sig. 

 Undersökningen tar sin form av tre kapitel vilka överrensstämmer med ordningen på mina 

frågeställningar. Det första kapitlet strävar efter att ge läsaren en bild av forumanvändarnas syn på 

sig själva, sin identitet. Här undersöks konstruktioner av genus, klass och kroppen som resurs. Det 

andra kapitlet undersöker forumanvändarnas syn på sin praktik i förhållande till kropp och kön, och 

hur kroppens handlingsutrymme konstrueras. Det tredje kapitlet tittar mer ingående på praktiken 

med en tråd om impanteringen av en magnet i kroppen. Här undersöks förståelser av risk och  

omsorg ur ett materialiserande och genusperspektiv.  

2. Genus, klass och kroppen som resurs i grindersubjektet
Detta kapitel kommer att visa hur grindern skapar sin identitet. Kapitlet försöker fånga en bild av ett 

subjektskap: vad det innebär att kalla sig en grinder. Specifikt hur genus, klass och kroppen som 

resurs framträder i konstruktionen av grindersubjektet. Jag kommer att visa att grindersubjektet 

skapas relationellt genom att positionera sig mot transhumanismen, vilken uppfattas som en överk-

lass. I motståndet mot denna klassade och könade position går det att visa ett grindersubjekt, som 

aktionsorienterat maskulint. Slutligen, med materialet, diskuterar jag kroppens plats inom grinder-

projektet. Kroppens analyseras som en resurs för legitimiserande och central i skapandet av grinder-

subjektet. I analysen framträder kroppen som ett verktyg för att uppnå grinderns mål om erkän-

nande och självständighet. Kapitlet uppmärksammar även användaras relation till risk i sin praktik, 

som “själv-experiment”. Detta tas upp igen i sista kapitlet. 

 Materialet är en tråd som heter “Why are transhumanistist such dicks?” och skapades av an-

vändaren Hermu i december 2014. Tråden i sig innehåller diskussioner om relationen mellan tran-

shumanism och grinders, etiska spörsmål och individens autonomi. 
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2.1 Grindern som den heroiska handlingsmannen 
Detta underkapitel kommer att visa att transhumanismen blir det konstituativa yttre grinderiden-

titeten bygger på. Materialet visar en irritation över denna besläktade rörelse och filosofi, samt ett 

behov att identifiera sig mot den. I denna motidentifikation framträder vissa egenskaper som  

användarna gör anspråk på. Dessa artikulationer konstruerar grindern som praktisk och individuell, 

vilka analyseras från ett genusperspektiv. 

Användaren Hermu ställer en provocerande fråga: varför är alla transhumansiter skitstövlar?: 

[…] I’ve been around and interviewed quite a lot of self-identified transhumanists in the last couple 
of years, and I’ve noticed many of them express a fairly stark ideology that is at best libertarian, and 
at worst Randian. Very much “I want super bionic limbs and screw the rest of the world”. 
They tend to brush aside the ethical, environmental, social and political ramifications of human 
augmentation so long as they get to have their toys. There’s also a common expression that if sec-
tions of society are harmed by transhumanist progress, then it is unfortunate but necessary for the 
greater good (the greater good often being bestowed primarily upon those endorsing the transhuman-
ism). 

Användaren antyder med rubriken att de transhumanister den träffat verkar just “skitstövlar”. 

Dessutom tenderar de att strunta i etiska, miljömässiga och politiska konsekvenser “så länge de får 

sina leksaker”. Folk som far illa är ett tråkig men nödvändigt ont när det gäller “allmänhetens 

bästa”, tycker de enligt Hermu, där allmänheten inte nödvändigtvis betyder alla. Användaren tilläg-

ger att den inte tycker att en sådan attityd finns i detta forum: “I think the site tends to attract more 

practical body-modders than theoretical transhumanists”, men vill veta om någon har liknande er-

farenheter om transhumanister. Genom denna artikulering positionerar sig Hermu mot transhuman-

ism. Här görs en distinktion mellan “praktisk” och “teoretisk”, där den senare blir oinformerad av 

praktiska erfarenheter. Mänsklig augmentation verkar snarare en fantasilek för transhumanisten. 

 Hermus artikulation reflekteras i Glims uttalande angående forumets karaktär: “As you 

rightly noticed, most things here tend to be closer to the mod scene than the armchair scene.”  

Forumet innehåller alltså aktivitet, inte bara observerande “soffpotatisar”. Dock menar Glims att 

grinderkulturen riskerar att dra åt det hållet också, nämligen på grund av dess individfokus:   
[…] That in itself lends to a certain wishy washy artyness that sometimes bites us in the ass and a distinct focus 
on the personal as opposed to the global. The community is close and accepting, but it is still pretty personally 
focused. Plenty of wanting bionic limbs and no discussions of ramifications to go around here.  

Glims fortsätter att skriva: 
[…]I believe that as a transhumanist and a grinder, thinking large about the biome is crucial, cause having that 
sweet body armour implant is pretty useless when you are choking to death on your neighbors suv fumes. […] 

Här blir det personliga kontrasterat med det globala, diskussioner om miljökonsekvenser, som an-

vändaren vill uppmärksamma, är frånvarande i forumet. Gemenskapen är, enligt denne, öppen och 

accepterande men har individualistiska tendenser, eftersom det handlar om personliga projekt. Det 
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kan även uppmärksammas att Glims talar som både transhumanist och grinder, de är alltså inte 

enkelt för användaren att separera de två. 

 pib menar att det finns flera exempel på transhumanisters “willful ignorance or disgust of 

identity issues”, som kön, ras och funktionalitet. Det kopplar användaren till eugeniska tendenser. 

Med transhumansiters fokus på mänsklighetens framtid blir dessa identitetsfrågor “sticky and 

squishy”, alltså ett hinder, menar pib. Samtidigt menar den att det finns transhumanister som en-

gagerar i etiska och kollektiva frågor också: “Assholes are everyware”. Transhumanisten som per-

son är kanske svårt att sia om, men det finns inte en detaljerad definition heller, kuroro86 pekar på: 

“I think the main reason transhumanism has such a individualistic philosophy, is simple all talks 

that spoke about enhancing a group of people or a society has ended in fascism”. Alltså behöver inte 

transhumanismen skilja sig från grinders i synen på individen, enligt denna, och förklaringen lyder 

att båda är så illa tvungna för att undvika anklagelser om fascism och rashygien. “Identitetsfrågor”, 

som pib nämner, verkar här bli en motvikt mot sådan mörk transhumanism eftersom den tvingas 

stanna upp och hörsamma invändningar från marginaliserade röster. Detta kommer jag utforska vi-

dare i uppsatsens andra del. 

 Redan från början har diskursen kring grindern hittat sitt “konstitutiva yttre” i transhuman-

ism, både som idé och karikatyr. Observationerna ligger i linje med Landrain et. al. (2013), att bio-

hackern är “driven by personal or social ambitions” (Landrain et. al. 2013:118). Distinktionen ar-

tikuleras mellan teoretisk och praktiskt, individuell-personlig och allmänmänsklig. Dessa mot-

satspar både etableras och nyanseras av användarna i tråden. Den praktiska kvalitén står som en 

styrka och stolthet hos grindern men nyanseras i associationen med en individualism som riskerar 

att både bli farlig men även övergå i fantasi, något som ju förknippas med transhumanismen ovan. 

Det finns risker med att ägna sig med ett allt för personligt projekt: av säkerhets- eller miljöskäl och 

mot själv identiteten som en praktiskt agerande grinder. Dock är individperspektivet, trots sina up-

plevda risker i transhumanisten, något som grindern skriver upp på. Dels för att ett individperspek-

tiv öppnar för att prata om marginaliserad identitetspolitik (vilket garderar mot anklagelser av 

kollektiv fascistisk rasförädling), dels för att ett individperspektiv förenklar en diskussion kring risk 

och etik, vilket senare avsnitt kommer visa. 

 Att studera maskuliniteter är att studera dess relationer med andra genus (Connell 2008:80). 

Genus är samtidigt struktur av social praktik, ett sätt att organisera dessa. Genom “kroppsliga struk-

turer och processer” organiseras genus som en genusstruktur. Genus ska förstås som ett projekt över 

en tidsperiod (Connell 2008:109f). Maskulinitetsdiskurser förkroppsligas som ett kulturellt kapital 

och får olika symboliskt värde i olika situationer. Dessa symboliska strider sker i relation till andra 
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kulturella och sociala kapital, och leder till att ojämlikhet kan reproduceras. En analys av tillgång 

och legitimering till det symboliska ger en maktanalys (Skeggs 2000:24). Ett applicerbart exempel 

på en sådan symbolisk analys ser jag i Holt och Thompson konstruktion av en maskulinitetsideologi 

i tre modeller: the breadwinner (familjeförsörjaren), the rebel (rebellen) och the man-of-action hero 

(den heroiska handlingsmannen) (Holt & Thompson 2004:426). 

 Den mest framgångsrika maskulinitetsmodellen menar Holt och Thompson är den som 

kombinerar både rebellen och familjeförsörjaren: “the man-of-action hero”. De nämner Steve Jobs 

som ett exempel på en rebellisk gå mot strömmen och bli framgångsrik, vilket även Delfanti gör 

som hackern-entrepenören (2013:83). Holt och Thompsson menar även att konsumtionen av dessa 

maskuliniteter är påverkad av klasstrukturer, en “middle-class respectability” och en “working-class 

rebellion” (Holt & Thompson 2004:438). Det finns alltså ett antagande om klass i dessa modeller av 

maskulinitet som påverkar individuell konsumtion, i Holt och Thompsons termer, av the man-of-

action hero. De sammanfattar mannen såhär: 
He must continually defy the social status quo, while he enjoys a considerable degree of status and re-
spect. He must be an unreconstructed risk taker, be dangerous, and yet be utterly indispensable to the 
integrity and functioning of the social order. (Holt & Thompson 2004:429) 

Alltså är den rebelliska sidan benägen att exponera sig för risk, men för stor sådan och han riskerar 

att dömas ut som omogen och hotande mot gemenskapen. I min mening är detta applicerbart på 

grinder-gemenskapen och grinder-subjektet: såtillvida som ett fordon för legitimering. En riskta-

gare, som utmanar stela normer, men samtidigt vill representera en social ordning och respekt. En 

aversion mot en transhumansitiskt “överklass”, betoning på agerande och experimenterande istället 

för filosoferande, betoning på individens självständighet och frihet, villig att exponera sitt riskta-

gande . 

2.2 Underdogs – klass och genus som motstånd
Detta underkapitel kommer bygga vidare på maskulinitetskonstruktionen som analyserats ovan och 

undersöka nya nya egenskaper som artikuleras av användarna. Dessa kännetecken har som bekant 

betydelse i materialet som en diskursiv subjektsposition, alltså undersöks grindersubjektet från en 

genusperspektiv. Underkapitlet menar att diskursen rörande grindern, och dess subjektsposition, 

genomskärs av diskurser rörande genus och klass i kontext av ett motstånd mot transhumanismen. 

Specifik förstås grindersubjektet som en klassposition, som en underdog med mindre socialt och 

kulturellt kapital. Underkapitel tär även upp forumets syn på sig själva som community i förhål-

lande till risk.   
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 Konversationen fortsätter och BirdMachine ser en aningen mildare distinktion mellan tran-

shumansiter och grinders än Glims:  

[…]Transhumanism seems to sprout from the 'top' of society where money, time, and resources are overflowing. 
Meanwhile grinding is more of a roots based effort, where I see a lot of people aiming to broaden a shared pool of 
knowledge and lower the barrier of safe access for others.  

Transhumanism förknippas här med en “samhällstopp”, eller överklass, med tillgång till ett överflöd 

av resurser och möjligheter. Grinders konstrueras diskursivt som motsatsen: en gräsrotsrörelse, med 

målet att expandera delande av kunskap och sänka trösklar för att inkludera nya. Med en sådan 

beskrivning följer en sorts karaktär, en transhumanistisk “överklass”, som ser ner på en altruistisk 

grinder. Jag väljer att förstå den uppelva positionen som en “underdog” . Den menar också att tran3 -

shumanisters syn på sig själv som “more than human” adderas på en redan hög social status, ut-

tryckt som en plats “near the top of humanity”, vilket resulterar i en högdragen, priviligerad attityd. 

Glims fortsätter: 

Grinding however seems to start from being just human and building on that, grinding away and upgrading as new 
knowledge is shared and new techniques are forged. Including actually doing that forging and research to bring 
new tools and techniques to the community. Not just ourselves. The community. I think that's a big part of it.  

Grinders vill inte vara bättre än alla andra. De börjar som alla andra, “bara vara mänsklig” och byg-

ger sedan på. Vad som blir resultatet, enligt denne, är inte en känsla av överhöghet utan en ny, upp-

graderad kunskapssituation som delas med gemenskapen. Trots att grinderrörelsen enligt Glims 

karakteriseras av individer och personligt fokus, svarar BirdMachine: “[n]ot just ourselves. The 

community” som blir den stora skillnaden mellan transhumanister och grinders. otptheperson håller 

med: “But here, we're doing things for the community. We report our findings, we do proper exper-

iments, and most importantly, we share how to do it safely and learn from one another's mistakes.” 

Grinders gör riktiga experiment, delar med sig av nya upptäckter och lär sig ett säkert förhåll-

ningssätt tillsammans. Grinding har ett väldigt individfokus, men communityn värdesätts högt. Det 

delas kunskap, tips, experiment och misstag som tillsammans bygger en kunskap en kan ta och göra 

vad en vill med det. Här ges en av två förklaringar till grinderns diskursiva förståelse av risk: 

genom att betona gemenskapens kollektiva kunskap anser sig grindern vara bättre utrustad att 

hantera dessa risker. Samtidigt ses risk som ett möjlighet, i det att kunna sprida vidare kunskap till 

andra grinders. Denna kollektiva hållning sammanfaller med den aktionsorienterade subjeks-

förståelsen: vi vet vad vi håller på med, eftersom vi faktiskt vågar göra det på riktigt. Den andra 

 Merriam-Webster definierar “underdog” som: “en förutspådd förlorare i en kamp eller tävling”, samt “ett offer för 3

orättvisor” [min övers.]
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riskförståelsen, den som sammanfaller med en individualistisk hållning, har nämnts i det tidigare 

avsnittet och utvecklas i det sista.    

 Samtidigt sammanfaller en diskussion kring klass och hierarki, där grindern artikuleras, 

kanske överraskande som “endast mänsklig”, som Glims menar, där en sammanhållning betonas, en 

gruppidentitet. Det framgår en sorts motidentifikation mot en “överklass”, där det konstituativa yt-

tre blir klassmarkerat. För att förstå denna upplevda “överklass” använder jag mig av Beverly 

Skeggs. Genom att använda Pierre Bourdieus kapitalmetaforer försöker Beverly Skeggs ge “förklar-

ingskraft” i intersektionen mellan klass och kön i subjektsproduktionen (Skeggs 2000:19). Dessa 

kapitalformer kan ge makt och utdelning till en innehavare, främst i form av legitimitet i det sociala 

rummet en föds in i. Utöver rent ekonomiskt kapital finns kulturellt, socialt och symboliskt kapital. 

(Skeggs 2000:20f). För att omsätta ovanstående kapital behöver de erkännas som legitima och antar 

då symbolisk kapitalform. Sett till forumanvändarna har de en ett uttalat lågt ekonomiskt och kul-

turellt kapital i ett större sammanhang. Det sociala kapitalet har ett högt värde i biohackingsam-

manhang, ingående redovisningar, bilder och diskussioner premieras. Genom en nära och återkom-

mande kontakt med varandra bygger de vidare på grinder-projektet. Sociala kontakter kan även ge 

ekonomisk vinst, när verktyg och material fås tag på enklare. Dessutom finns ett uttalat mål om att 

överkomma ekonomiska och kulturella hinder. Men den mest värdesatta kulturkapitalet är utan 

tvekan kroppen. Sedd som kapitalform blir kroppen den centrala valutan i forumet, inte nöd-

vändigtvis i motsättning till exempel utbildning eller erfarenhet eftersom misstag (med kroppen) 

blir i sig en förkroppsligad resurs, redo att distribueras med resten av forumgemenskapen. 

2.3 (Isär)skruvade kroppar som resurs för ett martyrskap 
Detta underkapitel kommer visa hur ett martyrskap ligger centralt i grinderprojektet. Att tillåta sig 

själv och sin kropp att ta risker för att driva rörelsen framåt. I detta martyrskap blir kroppen den vik-

tigaste verktyget att uppnå detta, samtidigt som det är centralt i identitetsskapandet som grinder. 

Användare skriver upp på en individualism i from av “själv-experimenterande”, vilket tillåter dem 

att riskera kroppen i förhoppningen av att det ska inspirera och lära andra. Denna individualism 

speglas även i synen på den egna kroppen. Med begreppet (isär)skruvande kroppar förstår jag denna 

profetiska, “själv-experimenternade” martyrskapet som en identitetskonstruktion, och ger även en 

biopolitisk analys. 

 Diskussionen fortsätter huruvida transhumanister och grinders skiljer sig gällande det etiska 

perspektivet. Orignalpostaren, Hermu, ger exempel på två transhumanistiska författare som vill läg-

ga mer fokus på risker, och lägga mindre fokus på etik. Den kritiska artikeln som länkades pekade 
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på marginaliserade gruppers skydd som orsaken bakom dessa etiska regler i vetenskapen. aviin 

svarar: 

I worry that often times we end up with laws and regulations that hold us back and ultimately cause far more harm 
than the few "broken eggs" we would get along the way to the omelet. Sure, not too many people would want to be 

the broken egg, but that's partly where grinders come in.  

Den här användaren är mindre intresserad av etiska riktlinjer eftersom det riskerar att “hålla oss till-

baka”. Det krävs en del “krossade ägg” för att göra en omelett, med andra ord utveckling kräver up-

poffringar och är kantat av risk. Dock menar användaren att grindern kan spela en viktig roll här: 

I would dare say that many grinders feel like we ARE the disenfranchised. There are so many possibilities just be-
yond reach, so many things that a bit of money or crossing a few "ethical" lines would yield. For our own benefit, 
sure, but for all of humankind as well. Because of this feeling of disenfranchisement, we're willing to risk being 
that broken egg.  

Här ges en sorts programförklaring för grindern: ett martyrskap. Också ett varför: att vi grinders 

redan är utstötta, marginaliserade och har mindre att förlora medan mänsklighetens utveckling har 

allt att vinna. Detta bör även läsas tillsammans med BirdMachines tal om en transhumansitisk 

“överklass”. Det som står i vägen för mänsklig utveckling är “lite pengar” och “några få ‘etiska’ 

gränser”, plus ett villig subjekt där grindern kommer in: “we’re willing to risk being that broken 

egg”. Det tillåter grindern vara med och pusha gränserna för sin egen kropp och ge potentiellt bättre 

mänsklighet.  

Användaren aviin fortsätter: 
Every time we tell a person about our implants spreads information, makes them look at the world a little different-
ly, brings them a little further up the ladder of transhumanism themselves. Every failure we make that we share 
with the world helps to increase our knowledge base and helps us advance. In essence, every step we take that we 
share with others is advancing the human condition.  

Synlighet och öppenhet till omvärlden blir viktigt här, genom att visa upp kroppar som integrerats 

med teknologi. De misstag grindern gör på vägen dit är också kunskapsspridning, och är framförallt 

ett testamente på att man vågat ta risker med sin kropp för någon annans skull, inte bara sig själv. 

Omvärlden kommer att se dessa monstruöst vackra (isär)skruvade kroppar, de kommer förstå 

riskerna de vågade ta och hade styrkan att övervinna. Det skulle sammanfatta ett övergripande mo-

tiv för grindern, ett narrativ som baseras på en strävan efter erkännande och vilja att överskrida 

smärtan det krävs i experimentet att hitta den uppgraderade kroppen. En väg för erkännande blir för 

grindern detta profetiska martyrskap, sin berättelse till omvärlden. Detta martyrskap blir mer attrak-

tivt genom en förståelse av sig själva som att inte ha något att förlora, en sorts underdog-mar-

tyrskap. 
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 Med begreppet (isär)skruvade kroppar vill jag göra en liknelse med Balsamos “techno-

body”. Kroppen har bevisligen tagit en plats som central valuta i sammanhanget, och är vidare ett      

statement i mot omvärlden, och en högdragen “överklass”. Denna kropp blir fragmenterad, 

isärskruvad, i det att kropp utvärderas och blir ett kunskapsobjekt i mötet med teknologin. Ett så-

dant möte transformerar lokala delar av kroppen, den “uppgraderar” del efter del. Tekno-kroppen 

öppnar för en marknad av kroppsteknologier som optimerar liv. Enligt Balsamo (1996), finns in-

byggd i sådana teknologier idéer om disciplinering och övervakning. Medicinsk diskurs uppmuntrar 

oss att kontrollera vår hälsa. Ny tekniker för att visualisera organ, blodcirkulation, gener bidrar till 

en fragmentering av kroppen vilket uppmuntrar en objektifiering av kroppsdelarna och självöver-

vakning (Balsamo 1996:5). Och med allt nyare teknologiska avancemang expanderas förmågan att 

övervaka och disciplinera. “docile creatures pratice safe sex or self-destruct” (Balsamo 1996:6), 

vilket betyder att bryta mot biopolitisk policy kan sluta i döden.  

 Trots de etiska farhågor som artikulerats tidigare vill forumdeltagarna delta i en sådan prak-

tik. Det har motiverats kring en aversion kring inaktivitet och feghet, men använder sig även av en 

individualistisk filosofi. Hermu fortsätter beskriva transhumanister: “I think these people tend to 

have a very individualist mindset” men användaren skriver ändå upp på individualistiska element: 

[…]the self being a sovereign entity and not wanting to be constrained by outside forces (clear 
example: I'm not allowed to reprogram my own hearing aids, which is obviously bullshit...) 

Hermu ger exemplet att den inte får omprogrammera sina hörselapparater vilket är “skitsnack” en-

ligt denna. Så även om individualism kan ha sina baksidor, som att ignorera biopolitiska, etiska frå-

gor (eller en oskön attityd), är det en viktig del för grindern i förhållandet till sin egen kropp. Här 

blir det tydligt hur en elektronisk hårdvara, hörselaparaten, vävs in i ett narrativ av personlig-kropp-

slig autonmi, en kropp som bara jag äger och kan göra vad jag vill med.  

 Etiska diskussioner, potentiella problem med integrationen mellan kropp och hårdvara, und-

viks eftersom det inte motiveras av grinderns självexperiment, enligt dem själva. Personlig, och 

framförallt kroppslig, autonomi driver ett sådant motiv. Till skillnad från den teoretiska, icke-aktiva 

transhumansiten konstrueras grindern diskursivt som bättre att förstå riskerna den utsätter sin kropp 

för och blir kännbar inför resultaten av ingreppen. Samtidigt skriver den upp på transhumansimens 

idéer om en uppgraderad människa och en förbättrad framtid. Grindern motsätter sig en moralisk-

etisk övervakning eftersom den övervakar sig själv, riskerna i ingreppen och konsekvenserna av 

dem. Samtidigt spelar forumet och gemenskapen en stor roll av hanteringen av risk, i en annars  

individorienterad samling grinders.  
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2.4 Sammanfattning
Hur framkommer genus, klass och kroppen som resurs i konstruktionen av ett grindersubjekt? 

I konstruktionen av ett grindersubjek har materialet visat en relationell positionering mot en “överk-

lass” av transhumanistiska drömmare. Deras allt för stora fokus på teori gör de, enligt användarna, 

mindre benägna att fundera över gränser och risker. Genom denna relationella positionering ar-

tikulerar användarna ett anspråk på flera egenskaper, bland annat aktivitet, individualism och sam-

manhållning. Dessa har sammanfallit med diskurser rörande klass och kön. Jag har analyserat detta 

subjektskap som både könat och klassat: en heroisk underdog-handlingsman. Vidare framträder 

kroppen som en arenan för detta subjektskap och ett verktyg för att förverkliga grinders mål och 

övertygelser. Kroppen har artikulerats som en plats för individuell autonomi och en resurs för 

erkännande. Anledningen till att grindern ser sig som aktionsorienterade och riskmedvetna än tran-

shumanister är de lär sig att hantera risker och tvingas begränsa sina ambitioner i förhållande till sin 

levande kropp. Användarna betonar en individualism i sina arbeten, däremot värderas gemenskapen 

högt och spridandet av information och erfarenheter, i linje med en hackeretik. Individualismen tar 

sig uttryck i betoningen av “själv-experiment”, något som inte behöver etiska diskussioner enligt 

användarna. Forumanvändarna talar istället om sig själva som en sorts martyrer, de är villiga att of-

fra upp sina kroppar för vetenskapen (i alla fall för sin egen/gemenskapens “vetenskap”) och har 

dessutom, menar en användare, mindre att förlora socialt eftersom de redan har en lägre social och 

ekonomisk status. 

3. Genusmotstånd – kroppens handlingsutrymme i grindingpraktik 
Detta kapitel ska undersöka hur forumanvändarna ser på sin egen praktik i förhållande till till genus 

och kroppen. Materialet är en tråd som diskuterar sexualitet bland användarna på forumet. Diskus-

sionen övergår i att handla om grinderpraktiken i sig och huruvida det har med genus att göra eller 

ej. Genom att analysera forumanvändarnas syn på sin praktik kommer jag visa hur kroppen kon-

strueras som politiskt neutral och symboliskt död och därmed ointressant i frågor om makt. Jag 

kommer visa att tråden domineras av ett motstånd av att prata om genus och sexualitet, vilket upp-

fattas som ointressant och direkt farligt. Jag hävdar att det ses som ett legitimitetshot och uppfattas 

som oförenligt med grindersubjektet konstruerat som den heroiska handlingsmannen. Dessutom an-

tas av flera användare en öppen, tolerant miljö på forumet vilket materialet motsäger. Motståndet 

bygger dels på en rädsla praktiken ska politiseras eller förlöjligas, dels på att kroppens handling-

sutrymme begränsas diskursivt. Dessa delförklaringar hänger ihop: genom att konstruera ett begrän-

sat handlingsutrymme i kroppen slipper användarna ta i politiskt laddade frågor, eftersom kroppen 
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anses skiljt från maktfrågor som genus. Detta ger användaren en frihet till sina projekt och tillåtelse 

att strunta i de spörsmål som uppmärksammades av vissa forumanvändare i förra kapitlet.  

3.1 Döda “köttkroppar” och könlösa medvetanden
Detta underkapitel kommer att visa att kroppens handlingsutrymme konstrueras som begränsat i 

relation till grinderpraktiken. Detta sker i förhållande med en diskussion om grinderpraktiken som 

könad. Materialet ger även uttryck för en öppen miljö på forumet som angående kön och praktiken i 

sig som genusneutral. En tråd startas av användaren maxatmic den 27 fabruari 2016 med rubriken 

“Gender fluidity in biohacking?”. Den frågar om det finns någon i forumet som identifierar sig som 

“gender fluid” och om kön/genus är mindre viktigt för dom, med tanke på att användarnas förutsatta 

sätt “of expanding yourself in a transhumanist sense”, som maxmatic uttrycker det. Här svarar an-

vändaren MacFrance:
I don't feel that biohacking effects gender or vice versa. I think some people in non-binary cliques or groups can be 
drawn to biohacking because of the lack of social stigma, but truly I don't think there is a relationship between 
them at all. Any gender or lack of gender can biohack. […]

Den menar att kön inte påverkar eller påverkas av biohacking, något förhållande mellan det två ex-

isterar inte. Istället spekulerar användaren i att folk som är avvikande kan söka sig till andra folk 

som är avvikande, och biohacking-sammanhang förfaller en bra plats på grund av “avsaknaden av 

stigma”. Avslutandet verkar positivt, vem som helst kan biohacka oavsett könsidentitet eller saknad 

av kön. På ett plan stämmer det, som definition är det en praktik gjord öppen genom spridning av 

tillgänglig kunskap och material att möjliggöra sina personliga innovationer. Det är ganska enkelt 

att misslyckas att identifiera systematiska hinder i en kultur som karakteriseras av redan låga 

trösklar, speciellt från någon utan en sådan erfarenhet. Det ska läggas till att användaren själv ser 

sig som en “white male cis biohacker”, inte gender fluid. 

Användaren tekniklr svarar på efterfrågan efter könsflytande personer och deras åsikter.
I consider myself genderpunk- to me, gender seems like an outdated concept that I'm personally eager to move past

[…] I feel like an agender mindset can mesh really well with transhumanist themes in general (meat bodies being 
relatively unimportant as compared to the mind), but possibly has less in common with biohacking in particular. 

Detta illustrerar en vanlig åsikt i sammanhanget, att kön allt mer blir ett irrelevant begrepp. Använ-

daren uttrycker en önskan att “gå vidare från” kön som begrepp - men det är oklart om användaren 

är ointresserad av en diskussion av detsamma, användaren identifierar sig trots allt som “gender-

punk”, vilket i sammanhanget kan läsas som könlös, eller villig att bråka med könsuttryck. Den 

fortsätter med att föreslå att transhumanistiska tankegångar gifter sig väl med en icke-könsligt 
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“mindset”. Däremot ställer sig tekniklr tveksam till huruvida ett “agender mindset” har så mycket 

att göra med forumets praktik, att biohacka.  

 Raewyn Connell argumenterar för kroppen som en handlare i det sociala (Connell 

2008:101), vad som kallar för “kroppsreflekterande praktiker” (Connell 2008:103). Vidare står 

kroppen i den “reproduktiva area” vilken olika genus organiseras till en genusstruktur (Connell 

2008:109). Enligt denna förståelse är trots allt genus framförallt förstådd genom sin relation till an-

dra genus, men Connell skulle inte hålla med att kön är separat från kroppen eller modifieringen av 

den. Jag har tidigare sett en reaktion mot en upplevd maskulinitet som “the man-of-action hero”, ett 

annat genus i en genusstruktur. Anne Balsamo (1996) skulle påpeka att biohackings teknologiska 

verktyg med nödvändighet innebär en fragmentering av kroppen där diskursiva formeringar (som 

nämnts ovanför) transformerar kroppspraktiker och kroppsliga identitetsmarkörer som sanningsef-

fekter (Balsamo 1996:21). Denna biopolitiska apparat betonar kunskapsproduktionen av en binär 

könsmodell (Balsamo 1996:10). 

 tekniklr gör skillnad mellan “meat bodies” och “the mind” där den köttsliga kroppen är för 

denne mindre intressant, den kan alltså ses som något av en transhumanism. Själva dikotomin inne-

håller ett explicit hierarkiserande: uttrycket “meat bodies” refererar till kött, en animalisk livsme-

delsprodukt vilket når konsumenten som icke-levande. Uttrycket har genomgått en praktiskt och 

symbolisk transformation från levande “kropp/människa” till dött, hygiensierat “kött”. Här grundas 

även kroppen närmare till naturen i motsats till sinnet, i sitt språkliga konstitution som en animalisk 

livsmedelsprodukt. Elizabeth Grosz (1994) påpekar att denna dikotomisering av kropp/sinne medför 

en hirarkisering av primärt och sekundärt. Kroppen har i västerländsk tanketradition blivit sinnets 

sekundär, en negation av sinnet (Grosz 1994:3). Som en funktion av detta har kroppen blivit defini-

erad som icke-historisk, passiv och en belastning eller ingrepp på sinnet, vilket kopplas till en dju-

risk natur som behöver tyglas (Grosz 1994:4). Kvinnor, i sin motsats och negation till mannen, har 

blivit associerad med kroppen som oförnuftig och i behov av kontroll. Grosz pekar ut den franska 

filosofen René Descartes som upphovsmannent till länkandet mellan kropp/sinne-dualismen till ve-

tandet i sig, vilket placerar sinnet i hierarkisk position över naturen och kroppen (Grosz 1994:6).  

 På ett sätt blottlägger detta en inneboende paradox: kroppen artikuleras som en ointressant 

tanke, men en helomfattande praktik. Vilket är intressant eftersom går emot tidigare uttalanden om 

grinding som praktik, inte teori, där kroppen tar central plats. Här likställer användaren ett “agender 

mindset”, tolkats som ett ointresse för kön, med ett ointresse för kroppen. Implicit stängs kön in i 

kroppen, och då blivit “outdated” som koncept eftersom kroppen ses som i behov av uppgradering-
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ar. Samtidigt talar användaren, som “genderpunk”, om att “växa ifrån” kön, i en mental mening, där 

kön placeras som idé, snarare än subjekt eller identitet.  

3.2 Genusmotstånd och kroppens egalitära motspänstighet
Tidigare har jag visat hur kroppens handlingsutrymme konstrueras som begränsat i diskussionen om 

genus och grinderpraktiken. Praktiken har artikulerats som att inte ha något med kön att göra, eller 

vara själva motsatsen till kön. Genom detta har en förståelse av kroppen som död och symboliskt 

hygeniserad, redo att göra ingrepp på, fysiskt och symboliskt, framträtt. Detta motstånd mot kön 

fortsätter i diskussionen i tråden, vad jag kallar ett genusmotstånd. Jag kommer att visa hur “genus-

frågor” på forumet skapar friktion mot grindersubjektet som en heroisk handlingsman. Kroppen 

konstruerad som neutral fortsätter i diskussionen och underkapitlet ger ett genusvetenskapligt per-

spektiv på vad jag kallar en egalitär motspänstighet på kroppens yta. Denna motspänstighet ar-

tikuleras som “det mänskliga tillståndet” vilket jag analyserar med Judith Butlers materialiser-

ingsperspektiv. 

 TheIvoSpire fortsätter diskussionen och menar att det är intressant att notera likheter mellan 

“genderqueer and transhumanism/grinding”, speciellt attityden till kroppen som modifierbar efter 

personliga preferenser. Dock menar den “I'm not sure it is useful to find out if there are more gender 

fluid people among the grinders.” JohnDoe instämmer:

[…] I think that it is a bad idea to try and establish a stereotype when ther [sic] is not one.... People come from all 
walks of life here, should one of many be hailed over  the others? If we want to see this grow people can't feel like 
they are stereotyped by others just for being here or doing this. 

Detta ser jag som en udd riktad mot att göra identitetspolitik. Att fråga efter personer som identifier-

ar som gender fluid och intressera sig för detta är att bygga “stereotyper” och hierarkisera dessa. Det 

finns till och med en fara mot rörelsen med denna kategorisering av användarna. De ska inte känna 

att de sätts i en låda och begränsas av det. “just for being here or doing this” är återigen en neutral 

praktik, det handlar bara om att hacka eller bara att skriva på forumet. Meanderpaul säger “[…] I 

do not like or think it would be a wise idea to try and link this to gender anything but rather a 

movement to use technology to its fullest potential. “ Här verkar de två, genus och teknikutveck-

ling, vara ömsesidigt uteslutande.

Användaren ElectricFeel är rakt på sak: 

 Any group that delves hard into gender stuff gets heated and attracts trolls like rats to the sandwich.  

 We don't need or want that. 

För denne blir detta “genusgrejer” en belastning för forumet, eventuellt för hela gruppen biohac-

kers. “Troll”, de som bara är ute efter att förlöjliga och förstöra på internet, är säkert en farhåga för 
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användaren som vill se sin hobby och sin community accepteras. Sista meningen, “vi behöver/vill 

inte ha sånt” kan tolkas som en indikation på den farhågan. Meningen kan även appliceras på hela 

tråden och diskussionen om “genusgrejer”: den behövs inte för att ingen vill ha en sådan diskussion. 

Det kan ses som en riskkalkyl mellan ett behov av genus- eller jämställdhetsdiskussion och potenti-

ell skit från andra internetanvändare eller samhället i stort. Om vi förutsätter att användaren är mån 

om att skydda biohackings legitimitet kan vi anta att användaren inte anser att genusfrågor bär, eller 

ska bära, mycket vikt i de sammanhang användaren ser som viktiga att söka legitimitet hos. Dessa 

virtuella sammanhang, där potentiella faror som “troll” finns, har såklart en förankring i samhället i 

stort och kan ses av användaren som en språngbräda att bli accepterad av samhället. Med andra ord 

blir denna förståelsen av “genusgrejer”, genusfrågor, ett hot mot positionering som aktionsoriente-

rade martyrer, vilket driver grinderprojektet som jag tidigare förstått som könat och klassat.  

 Vidare, menar Delfanti (2013) att en bioteknologiska transformationen behöver förstås i ett 

större sammanhang av ett nyliberalt projekt (Delfanti 2013:12) Hackeretiken är svår att kategorisera 

politiskt, men kan sammanfattas av en tro på fri spridande av information och att “hackers should 

be judged by their hacking, not bogus critera such as degrees, age, race, or position” (Delfanti 

2013:13). Överraskande nog utelämnades kön av Delfanti ur de kriterierna. Hackers har föreställt 

olika i media, som informationsbrottslingar, som patologiska ungdomar, som knåpar med datatek-

nologi. Hackern kan även ses som en priviligerad observatörposition i ett informationssamhälle ef-

tersom de ifrågasätter grundläggande antaganden om makt över information och kunskap (ibid). En 

diskussion om gender stuff är kanske inte bara en risk för kulturell illigimitet, det kanske även på-

vekar ett maskulint projekt att försätta sig i riskfyllda sammanhang och överskrida dom. Att bli, så 

att säga, flankerad av queer och “genusfrågor”. Detta kan ses som mer riskerande i förhållande till 

nättrollen jämfört med att skära upp sin kropp hemma i köket. Tar det här fokus från det riktigt 

gränsbrytande och radikala - att hacka sin kropp? 

 Diskussionen fortsätter om grindingpraktiken, och om praktikens fokus - den mänskliga 

kroppen. Zerbula skriver, i ganska poetiskt och distinkt biohacking-stilism.

[…]the fundamental idea is that a body is still a body, correct? Pigment of skin or sexual orientation or religion 
does not make any difference in that you still need to keep surgical operating field clean and sterile. The skin cuts 
as human skin should still cut. one won't "block out" RFID signal more than another.

Användaren menar att eftersom alla kroppar kräver sterila verktyg, huden skärs på samma sätt för 

alla hudar, så är vi jämlikar. Radiosignaler tränger igenom hud och kött hursomhelst. En sorts 

egalitär motspänstighet i människokroppen. Zerbula avslutar med: 
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[…]We practice what we practice to improve the HUMAN condition. This is the idea that unites Grinders, no 

other petty ties of any other aspect of one person to another, at least from what I see in my own perception. I 

see each person here as another human[…]

Vad som förenar grinders är att de vill förbättra “det mänskliga tillståndet”, vad vi får anta vara 

kroppsliga skick och inte sociala tillstånd. Det andra, som på många sätt ingår i upplevelsen av att 

vara människa, är “triviala/småaktiga band mellan personer av diverse aspekter ”. En mera posi-

tivistisk, objektiv-neutral beskrivning av alla människor och användaren är uppenbarligen oin-

tresserad av relationer mellan människor, trots att detta forum är en plats för just relationer mellan 

människor. Andra kategorier som ras, etnicitet, kön verkar vara bortom en grundlig mänsklighet och 

har inte med biohacking att göra. Biohacking jobbar bara med “människor” inte “kön” eller “raser/

etniciteter”.

I Bodies that Matter (1993) menar Judith Butler att just mänsklighet artikuleras inom ramen 

för en materialiserade diskurs i form av “naturaliseringseffekter” (Butler 1993:8). Att endast prata 

om “the human condition” blir för Butler omöjligt utan att agera i en diskussion om makt. Använ-

darens försök att skapa en samlande kraft i “människan” kan även ses i relation till tidigare kapitels 

observationer av en identifikation mot en högdragen “överklass” som såg sig själva som redan “bor-

tom” människan. Hur får diskursen auktoritet att artikulera genom att citera konventioner? 

Framträder subjektet som författare till sina diskursiva effekter genom att denna citatsbaserade 

praktik fortsätter vara omarkerad? Ja, menar Butler och föreslår att detta är just en direkt kon-

sekvens av denna “dissimulated citationality”: auktoriteten, som en symbolisk “könslag”, är 

beroende av citeringen av sig själv och denna självcitering är Butlers förståelse av materialisering 

(Butler 1993:13). I termer av formuleringen av en identifikation som “kroppsligt ego” och alltså inte 

ett autonomt ontologiskt antagande (Butler 1993:14-15). Butler menar att formationen av detta ego 

exponerar en ursprunglig medverkan i denna auktoritet, eftersom den bygger på denna återberät-

tande funktion för att vara just auktoritet (ibid).  Alltså går det inte, enligt Butler, att tala om ett 

mänskligt tillstånd utan att utöva makt.

Raewyn Connell påpekar även materialitet i termer av “motspänstighet mot social symbol-

ism och kontroll” (Connell 2008:97). Som Zerbula påpekar skärs och blöder huden på samma sätt, 

oavsett ras eller kön. Däremot är kroppens motspänstighet både en fysiologisk realitet och en 

diskursiv handling, i synnerhet eftersom kroppen är huvudsaken i detta identitetsprojekt.Victoria 

Pitts (2003) påpekar att debatter kring kroppsmodifikationer, som tattureringar, piercings, ofta förk-

laras som en avvikande aktivitet och även som självhatande personer med självskadebeteende (Pitts 

2003:24). Enligt Pitts förvärras denna “moralpanik” med praktikens association med queera subkul-

turer som BDSM, där speciellt kvinnors kroppar ses som fokus för självvåldet på kroppen (ibid). 

Dessa idéer grundar sig, enligt Pitts, på ett västerländsk ideal om huden som en mjuk, orörd yta 
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vilken försluter kroppen och självet (Pitts 2003:26). Att titta på kroppsmodifikation med ett post-

essentialistisk perspektiv kräver ett underkännande av denna modell av kroppen, enligt Pitts (Pitts 

2003:29).

 Jag hävdar att detta genusmotstånd i att diskutera kön och sexualitet flyter över i ett genus-

motstånd hos kroppen. Detta genusmotstånd menar jag vidare är en implicit normativ förståelse av 

kroppars konstruktion som svagare och utan agens. Alltså konstrueras inte bara kroppen som be-

gräsnad i handlingsutrymme generellt, dessutom finns det en rädsla för att användare, som skriver 

upp på andra identiteter bortom det “mänskliga”, skulle för en utomstående ses som illegitim. An-

tagligen eftersom det ligger suspekt nära den högdragna transhumanistiska upplevda attityden som 

“mer än mänsklig”. Här återkommer alltså underdog-perspektivet. Som tidigare kapitel har visat är 

ju redan detta grindersubjekt ett maskulint, klassat subjekt vilket blottlägger en inneboende mot-

sägelse. 

 Hon varnar om risken att överdriva självkonstruktionen av postmoderna kroppen som mot-

satsen till en ontologisk given kroppsessens (Pitts 2003:34). Pitts oroar sig för läsningen av kroppen 

som ontologiskt friare att transformeras och på så sett vara utom räckhåll för maktassymetrier som 

klass, kön och ras. Detta blir en alltför liberal läsning där subjektet organiserar kroppens menings-

skapande som en fri agent och alla identiteter är tillgängliga. Hon betonar att själv-uppfinning (self-

invention) är en ideologi som informerar kroppsprojektet lika mycket som det är en konstitueraran-

de praktik. Kroppsprojekt kan se ut som själv-konstruktion men är situerade i tid och rum, vilket 

görs meningsfyllt i ett socialt system av mening. (Pitts 2003:34) Även om många olika kroppspro-

jekt är tillgängliga oss, har vi mindre makt över situationen vi befinner oss i. 

 Detta blir relevant i och med grinderns “själv-experimenterande” från föregående kapitel. 

Denna individualitet smälter diskursivt ihop med “det mänskliga tillståndet” eller den egalitära mot-

spänstigheten. Som påpekats av både Grosz och Pitts är denna idé om kroppen implicit könsmark-

erad som kvinnlig, och sinnet som manlig vilket försvårar ett maskulint projekt med kroppen. Där-

för krävs detta artikulation av “det mänskliga tillståndet” och grinderprojektet som “själv-experi-

menterande”. En anslutning till något annat indentitetsskapade ses som en hotande typ av kollek-

tivism, jämfört med forumets gemenskap som bygger på själva gridersubjektet som sådant. 

3.3 Sammanfattning     
Forumanvändarna syn på sin grinderpraktik artikuleras som apolitiskt och genusneutral. Kroppens 

handlingsutrymme konstrueras som begränsat. Dessa konversationer sticker ut i forumet eftersom 

inte handlar om praktiska projekt, och därför identifieras som onödig och till och med farlig diskus-
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sion. Detta, hävdar jag, eftersom diskussionen inte går ihop med grindersubjektet som den heroiska 

handlingsmannen. Dessutom, från det klassade underdog-perspektivet, blir talet som andra  

identiteter än “det mänskliga tillståndet”, eller grindersubjektet, illegitimt eftersom det förknippas 

med den högdragna “överklassen” i transhumanismen. I och med kroppens konstruktion som en 

dualism till sinnet, framträder denna svaghet både i form av ett begränsat handlingsutrymme och en 

association till den “moralpanik” som läggs på kroppsmodifikationer. Jag hävdar att denna moral-

panik upplevs som mer sannolik om inte användaren ansluter sig till den heroiska handlingsmannen 

som grindersubjekt. 

4. Aftercare – risk, omsorg och kroppens materialitet 
Det här kapitlet kommer att titta på en mera representativ bild av forumet: en tråd om en användare 

som ska sätta in en magnet i sitt finger. Praktiken innebär med nödvändighet en risk för liv och lem, 

och materialet visar även en medvetenhet hos forumanvändarna om denna risk. Tidigare har jag  

förstått grinders positionering som aktionsorienterade martyrer villiga att sätta sin kropp i risk för 

forumets ändamål att uppgradera mänskligheten. Användare har tidigare artikulerat sitt övertag mot 

transhumanister i att de verkligen vågar riskera sina egna kroppar för att förverkliga sina idéer. Det-

ta kommer att vidareutvecklas genom att förstå risk i förhållande till omsorg. Materialet tillåter en 

undersökning av interaktioner mellan deltagarna i forumtråden om att implantera en magnet i fing-

ret. “Aftercare”, att korrekt efterbehandla sin modifikation framträder som centralt, där omsorg blir 

tillgängligt grindern från gemenskapen i forumanvändarna. Genom en läsning av implanteringen av 

magneten diskuteras praktiken från ett materialiserande och fenomenologiskt perspektiv. I implante-

ringen av magneten förändras kroppens relation till omgivningen och objekten omkring (och inom) 

den. Jag förstår även detta genom Donna Haraways cyborgperspektiv av en konversation mellan 

medvetande, kropp och objekt genom visualiseringsteknologier. Här undersöks ett perspektiv på 

olika aktörskap och vidare hur detta kan förstås genom ett genusperspektiv. 

4.1 Riskfylld praktik och omsorgsrationalitet 
Detta underkapitel kommer att titta närmare på ett exempel på grinderpraktik så som det framkom-

mer i forumet. Det analyseras från ett riskperspektiv och ett materialiserande perspektiv. I denna 

frivilliga riskexponer framtärder maskulinitetskonstruktioner, som ansluter sig till grindersubjektet 

som den heroiska handlingsmannen. Praktiken diskuteras som omsorgsrationalitet, ett riskexponerat 

maskulint sätt att utöva omsorg på forumet. 

Användaren TheGreatCoreic skapar tråden “Soon to implant! Few questions.” den 9:de april 2016.  
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Performing in the near future, the next month hopefully. Wanted to ensure safety. Will this work?: [länk till magnet 
på hemsidan gausboys.com] Thought I'd spend a few dollars on this. Gold is seeming the best option I can find, was 
waiting for M31's, but after waiting half a year, deciding to go gold. 

It's a 4x1mm gold plated N52. I read recently that saltwater is a viable solution to test for bare nickel. Is this true, 
and is it efficient? I am currently researching... and researching... and researching... and have been for about 5 or 6 
months now. Intending to use lidocaine, bought from cyberise, along with a tourniquet, and sutures. 

How should I go about sterilization? Such as the workspace, and the magnet itself. Scalpel will be ordered sterile. 
And any in-depth info you think I should know is much appreciated. I will be happy to show pictures and recovery 
if anyone's interested. Thanks again! 

Användaren har köpt en guldpläterad magnet, så kallad N52, från hemsidan gausboys.com och vill 

få input gällande säkerhet och sterilisering. Den har även skaffat tryckförband, stygn och ett 

lokalbedövningsmedel, lidokain, från hemsidan cyberrise.com. Den har fått avstå från modellen 

M31, som är pläterad med titaniumnitrat och har aningen mindre dimensioner, eftersom den är slut 

på grund av hög efterfrågan. Pläteringen är viktig eftersom den omsluter magneten som utan pläter-

ing skulle bli bortstött av immunförsvaret. Användaren bör testa för “bare nickel”, vilket indikerar 

en bruten plätering, till exempel en rispa på magneten. 

Gerico svarar först med att fråga om postaren har läst wikin om sterilisering. På biohack.me 

finns en wiki med samlade rekommendationer om allt med grinding. Gerico fortsätter: “Boil tools at 

least 5min rolling boil. I wouldn't worry about the scalpel since it's sterile. Take pictures and re-

member AFTER CARE KEEPS MAGNETS IN”. “Aftercare”, eftervård, blir en viktig del i ett ly-

ckat projekt, att hålla magneten inne. Den lägger till “It never hurts to see how some one else does 

it”. Zerbula säger “Memorize aftercare! Backwards! […] Aftercare is critical. You aren't done when 

you successfully […] finish sticking your meats back together”. TheGreatCoric tackar för input och 

säger “[…], I'll try to put everything about the testing, procedure, and aftercare/recovery up after-

wards.” 

Det här visar en medvetenhet i riskerna med praktiken. Denna medvetenhet finns tillgänglig 

lagrad i wikin och återberättas i forumtråden. En uppmanas inte bara att vara riskmedveten utan 

även att ge tillgång till processen, för att dela med sig av kunskapen och eller eventuella felsteg som 

en kan lära sig av. Bilder och berättelser är en viktig del i denna kunskapsspridning, men det kan 

också ses som ett efterfrågan på bevis, att visa att man faktiskt vågar eller kan skära i kroppen. “If 

in doubt while you're doing things, abort and reset. Don't just Yolo it. That's where stupid things 

happen” säger Zerbula “You don't want to scratch it after having you finger cut open. Don't do any 

unnecessary touching of the magnet.” TheGreatCoric svarar, “Do not worry, my friend!”. Ingreppet 

skall inte chansas fram, en kaxig You-only-live-once-attityd resulterar endast i dumma misstag. Up-

prepande varningar, tekniska uppmaningar möts med försäkrande, självsäkra svar. 
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TheGreatCoric får tillslut in magneten i sitt finger: “It was a bit nerve-wracking (haha), but I 

do believe all went well.” Efter ha steriliserat sitt rum, sina verktyg, magneten, och arbetsytan     

injicerades idokainet som användaren lärt sig av ett videoklipp, dock var lokalbedövningen svår att 

hantera: “The first couple takes were rather painful. I did consider stopping, and acquiring some 

more lido for another time. But after a couple minutes, I could not feel a thing”. Användaren fortsat-

te skära, utan större blödningar, och göra plats för magneten: “I started carving it out, and the sensa-

tion was as interesting as it was made out to be. The pressure on the inside of your finger…” En 

“assistent” hjälpte till med att sy ihop huden med fiskelina, sedan steriliserades fingret, smordes in 

med anitbiotisk gel och lindades. “And that is where I'm at! I am very excited to have this, and I 

appreciate everyone's help!”

En social förståelse av risk hittar jag i Anneli Häyrén et al. (2011) som undersöker konstruk-

tioner av maskuliniteter och förståelsen av risk i svensk räddningstjänst. I delprojektet “Arbetsgrupp 

i räddningstjänst”, där Anneli Häyrén svarade för materialinsamling och författande (Häyrén et al. 

2011:10), följdes ett arbetslag av brandmän under drygt tre månader där deltagarnas agerande i oli-

ka situationer dokumenterades. Begreppet risk förstås som den levda erfarenheten av risk, vilket 

görs i ett kulturellt sammanhang. Upplevd risk baserad på en individs epistemologiska förståelse av 

världen och tidigare erfarenheter (Häyrén et al. 2011:29). Att sätta sig i olika våldssituationer och 

exponera sig för risk kopplas ofta till maskulinitetskonstruktioner (ibid, Hearn & Pringle 2006) 

Häyrén et al. pekar även på distinktionen mellan att vara riskutsatt och risktagande i en förståelse av 

agens (Furedi 2002). “Att vara riskexponerad leder till utsatthet […] om risken inte upplevs som 

tillräckligt kontrollerbar, vilket i sig skapar särskilda maskulinitetspositioner.” (Häyrén et al 

2011:30). I sin delrapport pekar Häyrén på att brandmännen inte anses befinna sig i ett riskfyllt ar-

bete, om man följer reglerna, däremot menar de att det finns en “nerv, alltså risk i positiv 

mening” (Häyrén et al. 2011:70) spänningen i att vara brandman. Riskhantering utöver rutin 

förknippandes även med bemanning och rekrytering, där rätt antal och rätt sorts brandmän blir vik-

tigt (Häyrén et al. 2011:74). 

 I Häyrén et al:s läsning av Holt och Thompsons (2004) maskulina hjälte, i begreppet “man-

of-action hero”, ser de omsorg som en maskulinitet, vad de kallar “omsorgsrationalitet”. Som de 

uttrycker det: “Man blir hjälte inte genom att vara en luggsliten cowboy som rider mot solnedgån-

gen utan genom att hjälpa andra att utvecklas och tillhandahålla omsorg.” (Häyrén et al. 2011:24) 

Omsorgsrationalitet kopplades till förmågan att skapa en omsorgsrelation till offret, ett omhänderta-

gande eller “hålla dem i handen” (ibid). Här finns möjligheten att bli en hjälte genom omsorgsra-

tionalitet, där offret blir centralt. I materialet finns onekligen ett “hållande i handen” till personen 
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som vill implantera magneten. Dessutom en medvetenhet om risker som upprepande artikuleras i 

förhållande till projektets framgång och i behovet av sterilitet. Det martyrskap som nämnts tidigare 

är inte utan sina noga förberedelser. 

 Som Häyrén et al. (2011) framhåller har omsorg som rationalitet, “omsorgsrationalitet”, 

ifrågasatts av feministisk teori sedan 80-talet. Kritiken grundar sig i begreppets dialektik, att den 

förlitar sig på dikotoma föreställningar om könsroller i att förstå omsorgshandlingar. Begreppet har 

använts synonymt med kvinnors känslobaserade handlingar mot mäns kognitiva, rationella handlin-

gar (Häyrén et al. 2011:23, se Franssén 1997). Häyrén et al. framhäver vikten av att se omsrogsra-

tionalitet och maskuliniteter i sampel, inte som samma sak, och därmed bredda begreppet om-

sorgsrationalitet från det manliga könet. (Häyrén et al. 2011:24) Med detta i åtanke kan en begrunda 

en kritik av biohacking som revolutionerande och maskulint projekt, något som observationerna 

delvis stödjer sig på. Rose Evelth (2016), i en artikel i Fusion får illustrera en aktuell erfarenhet. 

Det som händer beskrivs av Evelth som en manlig appropriering av urgamla kvinnliga praktiker, 

(dieter, extremt korsetterande), och en avsaknad av erkännande av moderna kvinnors risktagande 

med kroppen, som stressen en förlossning och eftervården av en sådan innebär. Det ligger således 

här en könad tolkning av fenomenet risk i sig. Mäns risktagande uppmuntras och belönas, kvinnors 

risktagande avråds eller uppmärksammas knappt. 

4.2 Materialitet – varigt sår och smärtsam magnet
Detta underkapitel vill göra ge ett teoretiskt perspektiv på själva integrationen av hårdvara, i detta 

fall en magnet, i kroppen. Underkapitlet ämnar att ge en fenomenologisk dimension på praktiken 

och undersöka hur det påverkar grindersubjektet. I analysen av magneten och skalpellen i exemplet 

uforskars en kroppslig och materiell agens. Denna ontologiska utforskning fortsätter i begreppet 

“kantarbete”, vilket sammansluter den omsorgsrationalitet kopplat till grindersubjektet tidigare un-

derkapitel tagit upp. 

 Efter en snabb gratulation från andra återvänder TheGreatCoric med en uppdatering, såret 

har varsamt bytts om regelbundet med samma procedur som den första. Dock har kroppens relation 

till omgivningen förändrats: “I discovered my screen door is made of metal, and rather painful”, 

magneten har alltså reagerat på metall och dragit in kroppen i en ny magnetisk upplevelse av smär-

ta. Dessutom rapporterar användaren: “I woke up this morning, on day 6, with a small whiteish 

pocket of pus, on top of my magnet”. Såret har blivit varigt, JohnDoe svarar “Sounds like you coat-

ing has some pin holes maybe”, Zerbula med: “Yellow puss is usually a red flag […] If you get 

more pus, definitely cut it out.[…] Find out where it's coming from”. Forumet delar med sig av sin 
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kunskap och erfarenheter, men tar tillfället i akt att lägga till “If you do remove your magnet please 

post pictures for the broad we learn a little more every time.” Precis allt i denna process är värt att 

dela med sig av, det nästintill krävs gång på gång, till och med ett sådant “misslyckande”. 

TheGreatCoric frågar: “When do you think I should call it quits?” Zerbula, med uppenbar 

auktoritet i frågan svarar  “If you get more pus, it starts sticking out, or it starts hurting bad... You'll 

know :s…“. Magneten får ligga kvar i fingret i ett par dagar tills användaren återkommer med en 

uppdatering: “[…]I poked into it again, I received a little what appeared to me as bloody pus,      

orange-ish and watery. I then decided it was time to remove it.” Kroppens utsöndrade svar på an-

vändarens sondering leder till ett beslut ta ut magneten.  “After a few minutes, I realized, that the 

magnet was a bit too deep.” Skalpellen fick skära djupare, men reagerade på magneten vilket gav ett 

smärtsamt hugg: “at which point it stuck to my blade, which gave me a short-lasted ‘jolt’ of pain.”  

TheGreatCoric drar slutsatsen att kroppens bortstötning av magneten berodde på att den var felplac-

erad: “It was too deep“. Dock läker såret väl och magneten verkar inte vara skadad vilket motiverar 

användaren att testa magneten igen för skrapor och ge implanteringen ett nytt försök. 

 Materialet ovanför visar på hur en kroppsmodifiering med en magnet förändrar förhållandet 

med användarens objekt och upplevelsen av omgivningen. Att förändra detta är i högsta grad målet 

med projektet. I sin undersökning av kroppen drar Elizabeth Grosz (1994) från den franska 

filosofen Maurice Merleau-Pontys fenomenologi, som vill undersöka relationen mellan medvetande 

och natur, kroppens interiör och exteriör (Grosz 1994:86). Sinnet blir för Merleau-Ponty alltid 

förkroppsligat, baserad på kroppslig perception. Kroppen definieras av sin relation till omgivnin-

gens objekt och dessa blir i sin tur definierade av kroppen (Grosz 1994:87). Vidare organiseras 

kroppens erfarenheter inte av verkliga objekt eller relationer utan “by the expectations and mean-

ings objects have for the body’s movements and capacities” (Grosz 1994:89). Merleau-Ponty ser 

“köttet” som kroppens fält av möjliga aktioner  vilka kroppen “vet” hur den agerar. Detta “kroppss-

chema” är också grunden till subjektets identitet som kropp ligger (Grosz 1994:95). Detta “kött” är 

reflexivt, den agerar som “dubble sensation” (Grosz 1994:100), ett tillstånd av att samtidigt röra och 

bli rörd, vilket suddar ut linjerna mellan subjekt och objekt (Grosz 1994:95).  

 I materialet ovan möter kroppen objekt i form av skalpell, nålar av bedövningsmedel och 

magnet. Dessa erbjuder i sin tur en förståelse av kroppen som definierad av behovet, i användarens 

vilja, att kunna bli öppnad och bedövad. Objekten förstås i dess effekt på kroppen och riskerna de 

presenterar eller lindrar. Skalpellen definierar kroppen i dess gränser av motspänstighet och  

smärtgränser. Magneten placeras inom kroppen: den agerar i den men också genom den, ett försök 

att expandera kroppens förmågor. Användarens förhållande till sin dörr av metal förändrades i smär-
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tan magneten orsakade inifrån kroppen. Med magneten rör sig, eller rör sig inte, med kroppen och 

erbjuder ett nytt sätt för subjektet att materialisera.  

 Kroppen framträder med en egen “röst” i konversationen om magneten, den kommunicerar 

med blod, smärta och var. Även objektet i fråga, magneten, “lever sitt eget liv”. Som Donna Har-

away (1991) skriver: “Accounts of a 'real' world do not, then, depend on a logic of 'discovery', but 

on a power-charged social relation of ‘conversation’.” En sådan konversation är blir onekligen 

“verklig” för ett mänskligt-kroppsligt subjekt genom ett “avkodande” i Haraways termer, men ska 

för den delen inte ses som ett helomfattande perspektiv av denna konversation: “The world neither 

speaks itself nor disappears in favour of a master decoder” (ibid). För Haraway är en sådan kon-

strueras en sådan konversation “by means of our prosthetic devices, including our visualization 

technologies.” (Haraway 1991:199). Teknologier kan alltså inbegripa både modifiering av kroppen 

och förståelsen av den samma. Forumets bilder är en visualiseringsteknik i relation till resten av an-

vändarna. Som cyborg, som medveten deltagare i en teknologisk transformation av kroppen, krävs 

en förståelse av våra teknologier för att nå förståelse om kroppen och objekten. Dessa teknologier 

inkluderar även skalpellen och magneten. 

 Dessa kroppsvätskor vilka materialet uppvisar menar Grosz (1994) ett utmanande av synen 

på kroppen som stängd och autonom. Det påminner om dödens materiella kollaps och skvallrar om 

ett okontrollerbart flytande insida, till skillnad en torr kontrollerbar utsida (Grosz 1994:195). 

Kroppsvätskorna hävdar också kroppens övertag av subjektiviteten, de sätter gränser för kroppen 

och “säger ifrån”. Kulturellt ses de som pinsamma och nedsmutsande, speciellt i förhållande till den 

kvinnliga könet (Grosz 1994:197). Grosz pekar också på aversionen att bli kontaminerad av sådana 

vätskor, att vara en passiv mottagare av ett sådant flöde (Grosz 1994:201). Däremot kan det, i fallet 

av könsvätskor, visa på en sexuell demonstration av potens att vara en aktiv upphovsmakare av ett 

sådant flöde (Grosz 1994:199). I materialet blir uppvisande av kroppsvätskor som var, mött med 

varningar. Det visar ett misslyckande av projektet att driva sin kropp till förbättring. Även om detta 

kan ramas in som ett hot mot idén om en försluten kropp, eller grindersubjektet i sig, är det knap-

past något nytt eller chockerande för användarna. Detta “kontaminerade” inre är en medveten del i 

utforskandet av gränserna av kroppen, och en viktig del i uppvisande av det riskfyllda, vad Häyrén 

et al. kallar “nerv” (Häyrén et al 2011:71), den spännande, gränsbrytande maskulina grinderprojek-

tet. 

 Sättet vi presenteras till kroppen genom detta material är inramat av risk. Anledningen till att 

tråden är skriven är eftersom personen behöver stöd och hjälp i sitt grinderprojekt, där markörer av 

risk tillsammans avkodas av forumet, kroppen och erfarenheten deras gemensamma språk. Stephen 
� �32 32



Lyng (2014) undersöker frivilligt risktagande genom sociologen Erving Goffmans teorier om aktion 

och utvecklar uttrycket “edgework”, eller kantarbete. Begreppet härstammar från Lyngs tidigare 

etnografiska studie av fallskärmshoppare (1990). Lyng vill ge en fenomenologisk analys av indivi-

dens experimenterande med risk i en historisk specifik bakgrund. (Lyng 2014:448). I detta riskta-

gande finns en kant som ständigt förhandlas och arbetas fram mot, utan att överskrida den. Kanten 

förstås som ett förkroppsligat risktagande med gränsen mellan liv och död, ordning och oordning 

och stiga över den gränsen blir ett “observable threat to one’s physical or mental well-being or one’s 

sense of an ordered existence” (Lyng, 1990: 857). Kantarbete kan också förstås som ett “experimen-

tal anarchy” där nya situationer och riksexponering är eftertraktat. Att möta dessa kanter blir för 

kantarbetaren “forms of ontological exploration.” (Lyng 2014:449), vilka för en friklättrare i högsta 

grad är verkliga. I extremt riskfyllda situationer blir kantarbetet tvingat till instinktiva, kroppsliga 

ageranden då kroppens agerar själv för att undvika “kanten” (Lyng 2014:450). Detta känner vi igen 

med Merleau-Pontys syn på “köttet”, kroppen som ett fält av möjligheter vilka kroppen “vet” hur 

den ska agera. 

 Min förståelse av “edgework” sammanfaller med maskulinitetsteorin “omsorgsrationalitet”. 

Jag vill med detta sammanföra denna ambivalenta relationen risk-omsorg med den enligt Häyren et 

al. (2011) centrala begreppet “omsorgsrationalitet” i Holt och Thompsons (2004) maskulinitetsmo-

dell. Att exponera sig för kroppslig risk, som grindern gör, är onekligen ett ontologisk utforskande, 

på en individuell och (förhoppningsvis) allmänmänsklig skala. Att träda in i en sådan position för-

verkligas genom detta man-of-action hero modell, eller detta grindersubjekt som underdog-martyr. 

Jag har teoretiserad denna förståelse av kroppen som “(isär)skruvade” kroppar, vilket innefattar en 

biopolitisk fragmentisering av kroppen samtidigt och en radikal individualitet motsäger sig en sådan 

kotroll. Samtidigt det öppnar för för nya “skruvade”, kroppsprojekt vilka motsäger sig hegemoniska 

konstruktioner av klass och maskulinitet, samtidigt som en skapar sig en egen sådan konstruktion. 

4.3 Sammanfattning 
Forumanvändarna i materialet är medvetna om de risker som grinderpraktiken medför. Riskhante-

ringen artikuleras i flertalet varningar och support i exemplet. Genom en förståelse av grindersub-

jektet som den heroiska handlingsmannen/martyren följer en omsorgsrationalitet, att hantera ge om-

sorg i en riskexponerd situation. I utforskandet av praktiken framkommer kroppens materialitet som 

en “konversation” mellan kropp och objekt, framfört av personen i fråga. Denna ontologiska ut-

forskning ser jag som ett “kantarbete”, att utforska kroppens ultimata gränser, som en maskulinin-

tetskonstruktion i linje med grindersubjektet. Den heroiska martyren, som är redo att låta kroppen 

� �33 33



lida för sökandet efter kunskap, ger sig an ett kantarbete. Den sätter sig i risk för att komma närma-

re en transcendent kroppslig kant. Detta kantarbete implicerar med nödvändighet kroppen som egen 

aktör, och som vi sett ovan även icke-kroppsliga objekt som magneten. Därmed går det i konflikt 

med tidigare uppmärksammad förståelse av kroppen som dött “kött” när det i analysen står som 

både subjekt och objekt. Däremot är detta “kantarbete” i linje med grindersubjektet som en martyr-

kropp eftersom grindern “lyckas” med sina misslyckanden, vilket martyrskapet implicerar. På sam-

ma sätt är “kantarbetet” endast en rad misslyckanden eftersom att gå över kanten innebär risk för 

livet.  

5. Avslutning
Undersökningen har tagit sin början i att förstå diskursen biohacking och grinder-subjeketet genom 

ett konstitutivt yttre mot en lat, högdragen och privilegad “överklass”. Diskursen ska förstås genom 

ett klassat och könad konstruktion, där en heroisk underdog maskulintietsmodell framträder. I sam-

manhanget framgår kroppen som den centrala valutan i att uppnå legitimering inom forumet och för 

omvärlden. Med begreppet (isär)skruvade kroppar vill jag belysa kroppens involverade i detta 

klassmedvetande, som “krossade ägg” - något som kan offras för människans utveckling. Denna 

villighet att offra sig informerar även en maskulinitetskonstruktion. Dessutom vill begreppet belysa 

Balsamos (1996) biopolitiska konsekvenser men också en “skruvad”, eller queer, förståelse av sin 

egen kropp som självständig och i ett identitetsskapande, alltså  inte endast i artikulation med 

grinder-diskursen.  

 I uppsatsens andra del diskuteras normativa förståelser av kroppen och kön. Det framgår att 

grinder-praktien blir ett sätt att “gå vidare” från kön, göra det irrelevant. När kroppen tidigare 

framträtt som den stora arenan för grinder-projeket, blir den här trivialiserad när den ställs i relation 

till en politisk diskussion om kön och sexualitet. En förklaring till könets irrelevans är för en använ-

dare att dela upp människan i sinne och kropp. Kroppen artikuleras även som “kött”, vilket jag 

förstår som att konstruera kroppen “död”, redo för symbolisk konsumtion och modifiering, oförmö-

gen att göra motstånd. Vidare belyser materialet ett motstånd mot att diskutera “genusfrågor”, vilket 

jag förstår som en konsekvens av ovanstående samt en riskkalkyl mellan legitimitet och politiskt 

korrekthet. Användarna argumenterar för en sort egalitär motspänstighet, att alla kroppar blöder på 

samma sätt. Däremot bortser användarna från maktskillnader och en symbolisk motspänstighet på 

kroppens nivå. Denna “neutrala” position motsägs av deras tidigare bortviftande av frågorna i sig 

och skvallrar om användarnas egna kulturella positioner.  
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 Min tes har genomgående varit att förstå genus genom materialitet som de regulatoriska 

praktikerna av risk. Risk för en materiell och permanent skada eller död, men även risk för  

delegitimisering av grinder-projektet. Denna risk behöver förstås som ett resultat av en social prak-

tik: en politisk kalkyl och en förståelse av kroppens kanter. Begreppet “kantarbete” undersöker ett 

voluntärt riskexponering i implanteringen av en magnet i ett finger. Detta engagemang i risk ses 

genom Häyrén et al. som ett utövande av “omsorgsrationalitet”. Materialet ger exempel på support 

och varningar från andra forumanvändare. I denna framställning framkommer kroppen och mag-

neten som ett objekt-subjekt, en agent i användarnas förståelse av risk och praktiken i sig. Detta 

utvidgar den tidigare förståelsen av materialisering, inom en apparat för legitimering och erkän-

nande, till en mera personlig uppenbarelse av blod, sår och var samt en upplevelse av smärta. Detta 

i sin tur, är något som plockas upp av forumanvändarna, som dels värderar en korrekt hantering av 

risker samtidigt som exponeringen av kroppens gränser och motspänstighet står i fokus.  
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