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Inte bara kvinna och man  
– biologiskt är kön ett helt spektrum

Gammal visdom säger att en yxa under sängen ger söner. 
Något nyare visdom ger vid handen att könet bestäms 
av kromosomer. Båda antagandena är falska. Fysiologisk 
forskning har förändrat synen på vad kön egentligen är. Det 
är möjligt att så många som en person på hundra befinner 
sig i den mer diffusa delen av det fält som spänner från klart 
kvinnlig till klart manlig fysiologi. 

Språkliga tillskott orsakar ibland debatt. Så var det härförleden med vårt nya 
pronomen i tredje person singularis, ‘hen’. En och annan högljudd röst menade 
att ordets funktion skulle vara att utplåna skillnaderna mellan könen och göra 
oss alla likadana. Andra såg genast det praktiska att inte behöva skriva ‘hon/han’ 
i allmänt hållna texter. Åter andra välkomnar ordet, eftersom det ger möjlighet 
att uttrycka en större rikedom i könsidentiteter. Faktum är, att talet om två kön 
är en grov förenkling. Dels finns alla nyanser av upplevt och socialt kön. Dels 
variationer på det biologiska könet. Först nu börjar vi förstå hur rikt även detta 
spektrum är.

Däggdjurs äggceller innehåller alltid en X-kromosom. Beroende på om den 
befruktande spermien bär med sig en X- eller en Y-kromosom, blir embryots 
uppsättning av könskromosomer alltså XX eller XY. Alla kroppens celler 
innehåller könskromosomer, men dessa saknar betydelse för de allra flesta celler. 
Det är bara för två typer som kromosomerna spelar roll: de celler som ger upphov 
till nästa generation av könsceller, och den vävnad som bildar fostrets könskörtel. 
I resten av kroppen beror allt könligt av könskörtelns hormonproduktion.

Fram till sex veckors ålder har det mänskliga embryot ännu potential att 
utveckla vilket biologiskt kön som helst. Intill de groende njurarna börjar sedan 
en rad valkar anta formen av äggstockar eller testiklar, varpå de börjar utsöndra 
antingen östrogen eller testosteron. Östrogen sätter i gång utvecklingen av 
livmoder, äggledare och kvinnliga yttre könsorgan, medan ett par strukturer som 
kunde ha blivit sädesblåsor och sädesledare förtvinar. Testosteron å sin sida får 
strukturerna som kunde ha blivit äggledare och livmoder att förtvina. I ställer tar 
sädesblåsor, sädesledare och bitestiklar form, liksom penis och pung. 

Om nu hormonproduktionen eller cellernas gensvar på hormonerna inte 
riktigt följer handboken, kan den nya individen få en kropp som inte motsvarar 
den som förväntas med ledning av kromosomerna. XY-kvinnor och XX-män 
vandrar bland oss, liksom personer som förut kallades hermafroditer men numera 
benämns intersexuella – de befinner sig ‘mellan könen’. Hermafroditer är de inte, 
eftersom de har antingen äggstockar eller testiklar, inte båda.

Processerna som avgör biologiskt kön inbegriper två skilda genprogram som 
hämmar varandra. Förändringar i mängderna av olika slags molekyler, som 
produceras enligt genernas proteinkoder, kan köra över kromosomernas anvisning 
om kön.
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Inte bara könskörtelns aktivitet har betydelse: det finns till exempel XY-
kvinnor med interna testiklar men kvinnliga yttre könsorgan och kvinnligt 
utseende. Orsaken är att deras celler inte alls är mottagliga för manliga 
könshormoner, och således inte har svarat på testiklarnas signal. I stället 
har det andra utvecklingsprogrammet tagit över kommandot. 

Man har identifierat ett antal gener vilkas variationer är involverade i 
detta och andra mellankönstillstånd.

När det nu blivit möjligt att granska enskilda personers arvsmassa har det, 
något överraskande, visat sig att många av oss är en mosaik av celler med 
olika kön. Hur har det gått till? 

Till exempel så här: en person som utvecklas från ett ägg befruktat med 
en spermie som bar en Y-kromosom, kan ha förlorat Y-kromosomen i en 
celldelning under sin fosterutveckling. Proportionen Y-lösa celler beror på 
var och när det hände.Om största delen av cellerna innehåller XY, brukar 
personen bli man, men om majoriteten blott bär ett enkelt X utvecklas hen 
till kvinna, dock med underutvecklade äggstockar. 

Även andra ganska osannolika händelser kan inträffa under den första 
tiden i livmodern. Ibland föds en individ som innehåller en blandning 
av celler från två befruktade ägg. Fenomenet kallas chimärism. Förutom 
experimentellt framställda laboratoriedjur, kan chimärer uppstå spontant 
i livmodern, när tvillingar sammansmälter. Om de råkade ha olika kön, 
kommer personen givetvis att innehålla både XX- och XY-celler.

Minst lika fascinerande är så kallad mikrochimärism. Det händer inte 
alltför sällan att stamceller från fostret överförs till modern via moderkakan, 
eller från modern till fostret. Trots att cellerna inte är kroppens egna och 
därför borde förstöras av immunförsvaret, händer det att de lever kvar 
länge. Mycket länge. Man har konstaterat att mödrar kan bära på sina 
barns celler i flera decennier; och barn kan bevara moderns celler till vuxen 
ålder. Om barnet är en son, betyder det att personen bär på celler med olika 
kön. De här cellerna kan hittas i olika vävnader, hjärnan inbegripen. 

Hos möss har man observerat att sådana celler integrerats i sin nya 
omgivning och fått aktiva uppgifter – som att bilda nya hjärnceller. Vilken 
inverkan sådana celler kan ha på sin vävnad är tillsvidare okänt. Man kan 
till exempel spekulera i om de kan få betydelse för hälsan när det gäller 

Biologiskt kön bestäms hos mänskan av könskromosomer och ett stort 

antal gener i samverkan. 

Ordet genus används för att beteckna socialt kön, dvs. hur vi uppfattar 

varandra, uppfostras och tillskrivs egenskaper och roller enligt ett 

kulturellt mönster. Många kulturer i den mänskliga historien har erkänt 

flera kön än två. 

Vad som gör att en persons mentala (självupplevda) kön inte stämmer 

överens med det biologiska är ofta oklart – transpersoner behöver inte 

vara intersexpersoner.

På transtukipiste.fi kan man läsa om både intersexualism och trans/

intergender-identiteter och bland annat se en tänkvärd intervju med 

barnkirurgen Mika Venhola.
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sjukdomar som är vanligare hos något kön. Och uppfattningen att en 
individs alla celler innehåller exakt samma genetiska information stämmer 
alltså inte. 

En mellanposition i könsspektret kan alltså vara fysisk, psykisk, eller 
bäggedera. Ordet ‘hen’ är ett steg på vägen till att omfatta den här insikten. 
Om magistraten dessutom tog i bruk ett tredje könsalternativ, skulle det ha 
stor betydelse för intersexpersoner. För barn som föds med otypiska yttre 
könsorgan har medicinsk praxis sedan ett drygt halvsekel varit att operera 
barnet under dess första månader. Målet är att tillskriva barnet det ena av 
två tänkbara kön, och att åstadkomma ett yttre som passar in i normen. 
Dessvärre har en del av dessa personer senare haft allvarliga invändningar 
mot de ‘korrigerande’ ingrepp som gjorts utan deras samtycke, och som 
inte går att göra ogjorda. 

Insikten om hur stor den biologiska variationen faktiskt är, kan 
förhoppningsvis avdramatisera intersextillstånd och minska behovet av 
könsbestämning. I framtiden kommer man kanske att fråga de intersexuella 
barnen om lov innan man sätter skalpellen i deras könsorgan. Läkarkåren 
är oenig i frågan, men åtminstone är den nu under diskussion.

Vad gäller hormonnivåer och övrig fysiologi är det också annars 
mångfald och variation som är normen. Det märks tydligt i vardagen när 
till exempel samma p-piller ger vitt skilda biverkningar hos olika mänskor, 
eller en diet som fungerar utmärkt för somliga inte alls passar andra.

text och illustration:

Ika Österblad

Källor: 
Claire Ainsworth. 2015. Sex redefined. Nature 

518:288–291.
Mika Venhola. 2001. Intersukupuolisuus. \

transtukipiste.fi

Jenifer P. Suntharalingham m.fl. 2015. DAX-
1 (NR0B1) and steroidogenic factor-1 
(SF-1, NR5A1) in human disease. 
Best Practice & Research Clinical 
Endocrinology & Metabolism 29: 607–
619.


