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MÄNNISKAN 2.0 
 
Vandrande nyckelkort, nästa steg i evolutionen eller både och? Med mikrochip i 
händerna blir vår digitala identitet en del av vårt fysiska jag. Men vad gör det 
egentligen med oss? Blir vi mindre människa och mer maskin? Behöver vi verkligen 
utvecklas mer? Nyfiken och lite förvirrad sökte jag upp några av de som “chippat” sig. 
 
I ett stort kvadratiskt rum, upplyst i lila och blått, har hundratals nyfikna människor samlats 
framför en scen. De har samlats för att få se, och kanske till och med uppleva, en bit av 
framtiden. Det vimlar av skjortor och kavajer, och ett sorl av för mig obegripliga tekniktermer 
studsar mellan de vita väggarna. Mitt i massan står jag, förvirrad och nyfiken på allt som 
händer framför mig. Jag befinner mig på Epicenter i Stockholm, en samlingsplats för 
teknikintresserade. På scenen står en man i mörkblå skjorta och talar om att fly undan 
dödlighet och åldrande, till publikens stora jubel. Lampor blinkar, och bakom scenen syns en 
bild på Ryan Gosling från filmen Bladerunner, med en sammanfattande mening: 
Biohackingen från science fiction håller på att bli verklighet. Biohacking är ett samlingsnamn 
för att förbättra människor med hjälp av teknik. 
 
Nedanför scenen står en lång, skäggig man i röd keps och ler. När han klev in i rummet 
vändes alla blickar mot honom. Leendet blir ännu större när han hör Elsa Sotiriadis berätta 
om framtida supermänniskor. Han pratar nämligen inte bara om framtidens människor, han 
håller på att skapa dem. Mannen i kepsen heter Jowan C Österlund. Han är CEO på Biohax 
International, ett företag som opererar in mikrochip i människors händer.  
 

- Jag har alltid känt mig begränsad på något sätt. Så fort jag listade ut hur jag skulle få 
mikrochipet att fungera i mig var det en no brainer. Om man kan uppgradera sig är 
det klart man ska göra det, berättar Jowan för mig. 

 
Begränsad? I tusentals år har vi människor gjort otroliga teknologiska framsteg. Vi har skor 
som låter oss springa snabbare, och maskiner som kan lyfta nästan vad som helst. Men i 
vårt kött och blod skiljer vi oss knappt från de som levde här för flera tusen år sedan. Jag blir 
tvungen att fråga honom vad han menar. 
 

- Vi använder till exempel ett väldigt begränsat språk. Maskiner, robotar och artificiell 
intelligens (AI) är extremt mycket kraftfullare än oss. Och de kan kommunicera på 
många fler sätt än vad vi kan. Om vi behöver bättra oss känns inte direkt som att det 
är en fråga längre. 

 
Redan förra året pratade visionären och Tesla-grundaren Elon Musk om att vi människor 
måste vara redo att utrusta våra kroppar med teknik om vi ska kunna konkurrera med AI i 
framtiden. Det tog fyra timmar för Googles senaste AI att bli världens bästa shackspelare. 
Jag tänker på hur många timmar jag skulle behöva lägga för att uppnå samma sak. Och när 
jag går runt i folkvimlet och ser all teknik som visas upp känns den framtiden närmare än 
någonsin. 3500 svenskar uppskattas redan ha chippat sig, och många väntar på att få göra 

 



 

det. Men när jag letar reda på Biohax Internationals monter på mässan, undrar jag hur 
mycket mikrochipen som Jowan C Österlund pratar om kan hjälpa oss. 
  
När jag hittar Jowan sitter han vid ett bord med en kvinna. Kvinnan har placerat sin hand på 
ett bord framför dem, och Jowan hänger över den. “Det här kan kännas lite, men det är helt 
ofarligt” säger han, nu iförd plasthandskar, och plockar fram en stor spruta. En lukt av 
desinfektionsmedel fyller luften omkring dem. Mellan hennes tumme och pekfinger har han 
gjort en liten markering. Han kniper tag i hennes hud med ena handen, och trycker in 
sprutan med den andra. Hon rycker till, och det ser ut att göra väldigt ont. När han sedan 
plockar ut den syns inte bara sticket, utan även ett litet riskornsformat föremål som ligger 
kvar i hennes hand. Jowan ger henne ett plåster och sen är det klart. Mikrochipet är på plats. 
Och enligt Jowan har jag precis bevittnat ett första steg i att skapa effektivare människor. 
 

- Man eliminerar ju det mänskliga utrymmet för fel. Bara genom att ta bort möjligheten 
att glömma nycklar eller koder gör du allt lättare och dig själv effektivare. Sen kan du 
ju också hindra fel person från att använda tungt maskineri genom att bara kunna 
starta det med rätt chip. Rätt person på rätt plats. 

 
Han tittar på mig och frågar om jag också ska chippa mig, men jag skakar på huvudet. 
Samtidigt är jag lite orolig för att i framtiden inte ha råd att säga nej.  

*** 
Så tidigt som om 20 år tror forskare att robotar kommer ha tagit över hälften av våra jobb. 
Allt från självkörande bilar till robotdoktorer som genomför operationer är redan på gång. 
Som nyhetsreporter har jag aldrig trott att utvecklingen skulle nå mig, men faktum är att 
robotar som skriver nyheter har funnits ett tag nu, och även de blir allt mer avancerade. 
Washington Posts robotreporter Heliograf skapades 2017 och har redan skrivit över 900 
artiklar. Det är betydligt fler än vad jag har gjort. I flera forum och grupper möter jag 
människor som är rädda för att segregeras från samhället. Kommer tekniken vara tillgänglig 
för alla? Och det här är en rädsla som jag delar. Om vi inte har råd att teknologiskt förbättra 
oss, hur ska vi då kunna mäta oss med de som har det? När jag tittar på allt som visas upp 
runt omkring mig slås jag av hur futuristiskt allt här på Biohax Summit ser ut. Futuristiskt och 
dyrt. 
 

- Någonstans kommer det ju vara som med all annan teknik. Jag har kanske inte råd 
med den senaste super-TVn, medan andra köper en Lambourghini istället för en 
Honda. Den absolut senaste teknologin har alltid varit dyrast, säger Jowan C 
Österlund. Vi försöker ju göra det så demokratiskt som möjligt. 

 
För 18 år sedan såg jag min första Star Wars-film, och sen dess har jag varit helt såld på 
science fiction. Jag kan inte sätta fingret på vad det var som fångade mig, men fångad blev 
jag. När jag var liten sprang jag och mina kompisar runt med pinnar som vi låtsades var 
lasersvärd, och jag har säkert lagt 100-tals timmar på tv-spel på samma tema. När jag läser 
om mikrochip i människor är det just det jag tänker på. Science fiction. Och för mig finns det 
något otroligt kittlande med det. Faktum är att många av de som är här eller som har 
“chippat” sig nämner det som en influens. Och det gäller även Jowan C Österlund. 
 



 

- Bakgrunden till att jag startade det är väl egentligen en löjlig fascination med 
Bladerunner och Matrix och sånt. Att bädda in teknologi i kroppen för att låta den 
utföra saker åt dig. Att uppgradera kroppen och låta den kommunicera med den 
uppkopplade världen. Det var väldigt frestande, berättar han. 

 
Han stannar upp och skrattar till innan han fortsätter. 
 

- Vi hade ingen aning om hur det fungerade! Men med min bakgrund inom piercing 
och professionell body mod så visste jag hur man på ett säkert sätt petar in grejer i 
kroppen.  

 
I de klassiska sci-fi-verken är framtiden dock sällan så fantastisk som Jowan beskriver den. 
Många av de är dystopier, och från det kommer en oro. En oro för ett storebrorssamhälle där 
inopererade sändare används för att övervaka och kontrollera oss. Det är ett klassiskt tema 
som skrämde upp oss redan i George Orwell’s klassiska verk 1984. Och med framgångarna 
som serier som Black Mirror har skördat, verkar såväl fascinationen som rädslan leva än 
idag. 
 

- Det är ju många som frågar om det inte är den ultimata kontrollgrejen, och det tycker 
jag är bra. Jag tycker alltid att man ska ha en sund skepsis, och se svagheter och hot 
i allt. Men de här chippen kan inte spåras, säger Jowan. 

 
Mikrochip har sedan länge använts i husdjur för att spåra dem, och kanske är det då inte så 
konstigt om vi är oroliga för att någon ska spåra oss på samma sätt. Men de som nu 
används av människor fungerar lite annorlunda. Det finns ingen ström i chippet, och det kan 
därför bara aktiveras på kort avstånd. Varje gång du blippar din hand som ett nyckelkort 
registreras det däremot där kortet blippas, och på så sätt skulle man kunna se var du har 
befunnit dig. Men samma sak gäller även om du har ett vanligt nyckelkort.  
 

- Vi är övervakade. Punkt, säger Mikael Gustavsson som även han är chippad. Jag 
lämnar ju ifrån mig data hela tiden idag redan som det är. Det här gör det lättare för 
mig att bestämma var jag använder den. 

 
*** 

 
Under den senaste tiden har jag själv funderat en del på att chippa mig. Vissa delar av mig 
säger att det är framtiden, medan andra undrar om jag verkligen skulle få ut något av det. 
När jag tittar på mina händer ser jag ju bara mig själv, skulle jag fortfarande känna så om jag 
började modifiera dem? Flera av de jag pratar med tror att framtiden kan innehålla något 
stort för tekniken, men jag undrar hur långt bort den framtiden är. Det verkar fortfarande 
finnas mycket kvar att utveckla. Duktiga hemmafixare har programmerat sina chip att styra 
allt från spritförrådslås till ljudsystem, men för oss som inte är så sugna på att programmera 
själva är användningsområdena just nu betydligt färre.  

 
När jag träffar Mikael sitter han i en brun lädersoffa på ett soligt café i Sundbyberg, med en 
bit prinsesstårta framför sig. Bredvid honom ligger en träningsbag. Det syns inte på honom, 



 

men han är en av de som välkomnat chippet i sin kropp. Han berättar att han själv inte 
tänker på att det sitter något i hans hand, och frågar om jag vill känna på chippet. När jag 
petar mellan hans tumme och pekfinger känner jag något litet och hårt. Min inre sci-fi-nörd 
hoppades nog på att Mikael skulle bekräfta Jowans påståenden om att teknologin kommer 
revolutionera våra liv, men han är inte riktigt lika såld. 
 

- Det finns bra saker med det, det gör det. Men som det är nu så ser jag ingen 
anledning att alla ska ha det. Om man skulle kunna använda det som typ ett 
medicinskt ID tror jag att det skulle kunna hjälpa många, berättar han.  

 
Mikael använder sitt chip som passerkort, gymkort och som SJ-biljett. Jag frågar honom om 
han inte är rädd för att den lilla glasampullen som chippet ligger i ska gå sönder? Men han 
säger att han aldrig har varit orolig för det, och då tränar han ändå kickboxning. På hans 
hand syns nästan ingenting. En liten fläck på huden visar var nålen gick in. Även om han 
talar ganska varmt om sina egna upplevelser med chippet dröjer det inte lång tid innan han 
jämför det med floppar som cashcard. Cashcard var en typ av betalkort som lanserades 
1997, som kunde laddas med upp till 1500 kronor och användas utan legitimering. Då 
hyllades det som nästa stora grej, men det är inte så konstigt om du inte har hört talas om 
det. Det upphörde 2004, men hade dött ut långt innan dess. När jag frågar honom om han 
känner sig som en mer avancerad människa än mig skrattar han till och spiller nästan sitt 
kaffe. 
 

- Nej jag känner mig inte uppgraderad. Jag är jag. Chippet ser jag mer som ett 
tillbehör. Jag är kött och blod. I dagsläget känner jag inte att jag kan uppgradera mig. 

 
Men de flesta som jag träffar tycks ändå vara mindre skeptiska än Mikael Gustavsson. I 
folkfyllda Vasaparken träffar jag Andreas Lodhammar, som har haft sitt chip i 9 månader. 
Han vill inte sitta inomhus en solig dag som denna, så vi sätter oss vid en basketplan. Jag 
märker att han gillar att prata om det här, och att han är optimistisk inför framtiden. Han 
tycker att det har hänt väldigt mycket på kort tid, och tror att det kommer fortsätta så. När 
Andreas skaffade sitt chip och försökte använda var det inte många som hade hört talas om 
det. När han klev in på sitt gym, la fram handen och bad dem skanna den istället för 
gymkortet tittade de på honom som om han var galen. Och för bara några veckor sen hade 
jag nog reagerat likadant. 
 

- Då sa de typ “Du skojar?” Då blev man tvungen att förklara det för dem, och det var 
inte alltid helt lätt, säger han och skrattar.  

 
Men bara de senaste månaderna har mycket ändrats. Det har varit en liten media-boom 
kring det, och de chippade Svenskarna blir allt fler. Och det märks även när man försöker 
använda chippet säger Andreas. 
 

- Nu säger de bara “jaha du har en sån, då ska jag bara göra såhär”. Inga 
konstigheter, berättar han. 

 



 

Även om Andreas tycker att chippen är väldigt bra som en bekvämlighet, tror han att det kan 
finnas större skäl för samhället att satsa på dem. Och bland alla de fördelar som han ser är 
det en som han nog håller extra kär, berättar han efter att ha tittat på en buss som passerar.  
 

- Tänk vad bra det vore för miljön om alla kunde blippa handen istället för att stå och 
fippla efter busskortet medan bussen står på tomgång. Det skulle vara bra för oss 
alla tror jag. 

*** 
Efter att ha sagt hejdå till Andreas promenerar jag längst Odengatan bort mot Odenplan. I 
mig har det såtts ett frö av nyfikenhet. Tänk om jag skulle chippa mig ändå. Alla de jag träffat 
har tyckt att det finns något intressant i vad den här tekniken kan bli om några år. Även om 
chippet i sig just nu i dagsläget inte revolutionerar världen, kan det skapa en mersmak för 
biohacking. Andreas berättade att han både tror och vill att han om några år ska kunna ha 
ett virtual reality-set inbyggt i ögonen. Även Mikael, som inte känner sig uppgraderad idag, 
öppnar för att bli det i framtiden. Han skulle till exempel gärna ha en telefon inbyggd. Och 
vad skulle jag vilja? Jag kanske mest skulle tycka att det var häftigt att känna mig lite 
framtida. Tänk om det här är det här de första stegen mot att utrusta kroppen med fler nya 
funktioner.  
 
Det är också här som mycket av oron och fascinationen kring ämnet finns. Vad händer när vi 
börjar bygga om människor? På olika nätforum har jag sett många uttrycka en oro för att vi 
alla kommer bli “cyborgs”. En Cyborg är en människa som delvis består av mekaniska eller 
teknologiska delar, som fiktiva Robocop eller Ironman. När The Guardians teknikreporter 
Olivia Solon hade chippat sig var det precis som det hon beskrev sig, även om hon kallade 
sig världens mesigaste sådana. 
 

- När det gäller funktion känner jag mig mer som en nyckelbricka än Robocop. Jag har 
opererat in ett chip som jag egentligen bara kan använda för att handla i en butik i 
Wisconsin, skrev hon för The Guardian. 

 
I USA där Olivia chippade sig har chippen ännu inte blivit riktigt lika populära som i Sverige. 
Faktum är att personen som chippade henne hade upptäckt dem efter att ha träffat Jowan 
på Epicenter i Stockholm. 
 
Men de chippade människorna är faktiskt inte de enda cyborgsen som går bland oss. Har du 
träffat någon med en pacemaker eller en protes någon gång? Då har du faktiskt träffat 
någon som skulle kunna kallas en cyborg. Men de är båda medicinska hjälpmedel för de 
som behöver dem, och jag undrar om det verkligen går att likställa det med chippen.  
 

- Men tänk när vi utvecklar aktiva chip som mäter våra kroppar och omvandlar de 
värdena till data. Om du får reda på att du är på väg ner i en negativ spiral och får 
berättat för dig vad du måste göra för att behålla hälsan, då lär du ju ändra ditt 
beteende. Då kan du ju ändra hur hur du vill va och hur du vill att ditt liv ska se ut, 
säger Jowan C Östlund. 

 



 

Samtidigt som jag funderar på det kliver jag på bussen. Jag stoppar ner handen i fickan för 
att plocka upp mitt SL-kort. Det är inte där. Jag måste ha lagt det i en av mina jackfickor, och 
jackan har jag packat ner. Bakom mig står stressade resenärer och stampar med fötterna, 
och det brummar från bussens motor. Lite skamsen får jag kliva åt sidan och leta reda på 
det.  
 

*** 
Ju mer jag pratat med Jowan C Österlund, desto svårare har det varit att inte ryckas med i 
det han säger. Det är klart att jag önskar att jag var mer effektiv, vem gör inte det? Jag vill ju 
inte förlora jobbet till en maskin. Men ska jag verkligen behöva operera mig för det? Det 
nyfikna fröet i mig har fått sällskap av en rädsla för att bli utdaterad. Samtidigt ekar alla 
fördelar han lyft i mitt huvud, även de som jag tycker låter lite galna. 
 

- Tänk på alla skattepengar man skulle spara på att slippa behandla 
“samhällssjukdomar” som lathet, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Tänk vad man 
skulle kunna göra med de pengarna istället.  

 
När jag kliver av försöker jag att inte tänka allt för mycket på det. Jag har läst och hört de 
skeptiska reaktionerna kring Jowans chip. Mycket av det är religiösa grupper som menar att 
han gör djävulens jobb. De syftar på en märkning som i bibeln används av Antikrist och 
falska profeter. Han berättade för mig att han fått svara på mycket kritik om det, men att han 
inte ser det som något större problem. 
 

- Det kommer ju alltid finnas de som bara ser de negativa och jordens undergång i allt, 
men det gjorde de ju när Elvis vickade på höften också.  

 
När jag kommer hem gör jag iordning en kopp te och sätter mig i vardagsrummet. Min 
deadline börjar närma sig, och jag vet att jag måste komma igång och skriva, men mina 
tankar är fortfarande kvar i framtiden. Inte bara samhällets framtid, utan även min egen. Hur 
viktig kommer jag vara i mitt yrke? Jag kan visserligen pusta ut med vetskapen om att en 
robot idag aldrig hade kunnat göra det jag gör just nu, men hur kan jag vara säker på att den 
inte kan göra det imorgon? Hur många gånger har jag inte lämnat in texter där det smugit sig 
in felstavningar och grammatiska fel? En dag kanske det finns robotar som kan skriva 10 
gånger så bra texter som jag kan, och som dessutom aldrig behöver korrekturläsas. Och 
den dagen kanske inte är så långt borta som jag tror. Jag ryser till där jag sitter i min fåtölj, 
och dricker en klunk av mitt te.  
 
Kanske ligger det någonting i det som både Jowan C Österlund och Elon Musk säger. För 
många är det nog en obekväm tanke, men kanske en vi måste börja tänka. Hur lång tid tar 
det innan vi alla måste uppgradera oss? Och med den skarpa skepsis som finns idag, 
kommer samhället vara redo för en uppgradering? 
 


