
❙ ❙ Blanda lite Greta Garbo, en portion
fatalism och estnisk sisu (visadus), och
strö det över en botten av europeisk
1900-tals historia. 

Resultatet skulle kunna bli något i
stil med Mari-Ann Aavik, en av Sve-
riges första kvinnor som specialiserade
sig i kirurgi. Hon arbetade första gång-
en på en kirurgklinik 1949. Idag är hon
76 år och hennes 40-åriga karriär börja-
de och slutade i undantaget: kirurgi är
fortfarande männens domän. 

Året är 1949, platsen Helsingborg och
Mari-Ann Aavik är medicine kandidat
från Karolinska institutet. I jakten på
bra betyg i kirurgi har »fröken Aavik«
följt professorns råd att vikariera i pro-
vinsen under sommarmånaderna. 

Boden tackade nej, i Helsingborg var
hon välkommen. Åtminstone av den bi-
trädande överläkaren som hade svarat
ja. 

– När överläkaren kom tillbaka från
sin ledighet och såg mig himlade han
med ögonen och undrade vad detta var.
Jag var ju både kvinna och utlänning.
När han förstod att jag var anställd bad

han mig börja med dagens operations-
program – en galla och en struma! Jag
hade inget att förlora och svarade:
»Doktorn vet mycket väl att jag inte kan
detta.« 

– Men till slut blev jag accepterad
och jag lärde mig mycket den somma-
ren. Två dagars tjänstledigt fick jag för
tentamen och efteråt ringde överläkaren
för att höra hur det gått. Han blev väl-
digt överraskad då han hörde att jag fått
ett litet a, men tog själv åt sig hela äran!

Vi sitter i vardagsrummet i hennes
fyrarummare, en etagelägenhet i Häs-
selby. Fastigheten är en folkhemspro-
dukt från femtiotalet, ett familjehotell
byggt för att passa den framväxande fa-
miljen med två yrkesarbetande föräld-
rar. Hyran var hög i början, men så in-
gick måltider som kunde ätas i en res-
taurang intill.

Mari-Ann Aavik är lång och ljus.
Fortfarande lite av en »lättgräddad ve-
tebullstyp«, som en journalist i tidning-
en Idun beskrev henne 1951 med hän-
visning till Greta Garbo.

Mentalt lättgräddad är hon dock knap-
past.

Nyligen drabbades hon av neurobor-
relios med smärta och domningar i hö-
ger ben och fot. Sedan en lungemboli
som grädde på moset. Fortfarande kan
hon inte röra sig helt obehindrat, men
att flytta hem till något av barnen på
grund av vacklande hälsa som de före-
slagit? 

Nej. Hon har ingen lust att polstras
in.

– Jag är nog lite av en fatalist. Jag
kan lika väl dö av en kruka som faller
ner i huvudet som av en vild häst som
kastar mig ur sadeln, konstaterar hon
torrt med en lätt sjungande dialekt som
påminner om finlandssvenska.

20 år gammal flydde hon i slutet av
andra världskriget med mor och syster i
en segelbåt från Estland till Sverige.
Den förste est hon mötte i det nya lan-
det blev sedermera hennes make. På da-
gen sju år efter hans död omkom Mari-
Ann Aaviks andre man, även han est, i
Estoniakatastrofen. 

Då var hon sedan ett par år pensione-
rad från den privata kirurgmottag-
ningen i Björkhagens läkarhus där hon

hade arbetat i trettio år. Studien av de
kvinnliga kirurgernas historia (se arti-
keln sidan 60) blev ett sätt att fylla tom-
rummet efter maken. Under två år plöj-
de hon läkarmatriklar, medlemsför-
teckningar i olika kirurgiska förening-
ar, kontaktade kolleger och ringde sjuk-
hus. 

Inspirationskälla var en teveserie om
en engelsk kvinnlig kirurg som på
1800-talet kämpade mot omgivningens
förtryck för att få arbeta.

Redan i Estland började hon läsa medi-
cin, på universitetet i Tartu. Ett år efter
ankomsten till Sverige återupptog hon
studierna i Stockholm. Men först sedan
kungen själv gett sitt medgivande (hon
var inte svensk medborgare). Hon blev
klar på rekordtid.

Sedan förklarar hon varför hon ville
bli kirurg.

– Vi hade en del olyckor bland de an-
ställda på gården i Estland. Jag tyckte
att det var roligt att plåstra om dem.
Speciellt minns jag ett sår i handen på
en man och att jag tänkte »det där borde
sys ihop«. 

– Under kirurgkursen gick jag myc-
ket på mottagningen och tyckte att det
var roligt. Under kirurgkursen fick jag
också operera min första blindtarm. 

Hon var nästan ensam flicka från
kursen på mottagningen. Hade de åsik-
ter om Mari-Ann Aaviks intresse, så
brydde hon sig i varje fall inte om det.

– Kvinnorna tänkte nog inte över
möjligheten att bli kirurg, säger hon.

Hon tror heller inte att det var det fy-
siskt tunga i yrket som avskräckte dem. 

Licentiaten tog hon 1951, och däref-
ter vikarierade hon under ett antal år på
flera kirurgiska kliniker runt om i landet
på korta förordnanden. De var sällan
längre än ett par månader, men i gen-
gäld fanns det goda möjligheter för en
ung kirurg att operera mycket. 

Minnena är mest positiva och trots
att hon var ett slags pionjär verkar det
mesta ha förlupit ganska okomplicerat.

– I stort sett alla mina manliga ar-
betskamrater var vänliga och jag märk-
te inte att det togs någon speciell hänsyn
till att jag var kvinna, inte heller i um-
gängestonen. Jag kände mig jämbördig
med dem och tänkte nästan aldrig på
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Den »lilla flickan« från Estland fick vara envis för att få operera

Specialiteten kirurgi
männens domän – då som nu

Valet att bli kirurg var varken en protest
mot mansdominansen eller ett sätt att 
bevisa att även kvinnor kan föra kniven.
Mari-Ann Aavik tyckte helt enkelt om att
reparera skador och har alltid gått sina
egna vägar. Men jourerna var många och
tunga och en dag tvingades hon priorite-
ra mellan familj och arbete. Hon var
mamma först, doktor sen.



könsskillnaden. Jag har heller aldrig
försökt slå mynt av min kvinnlighet.

Lönen var exempelvis densamma
för män och kvinnor. Anmärkningsvärt
kan man tycka med tanke på dagens
skeva fördelning. Kanske hade ingen
kommit på tanken att en katt kunde
smyga sig in bland hermelinerna?

Ombytesrum för kvinnor fanns för-
stås inte, men det var aldrig något pro-
blem eftersom läkaren drog på opera-
tionsrocken utanpå de vanliga kläderna.

Men helt jämlik sina manliga kolleger
var hon inte alltid. En gång hade hon er-
bjudits ett vikariat när en manlig kolle-
ga dök upp och ville ha samma jobb.
Överläkaren överlät till de sökande att
avgöra vem som skulle få tjänsten, trots
att Mari-Ann Aavik hade en längre me-

ritlista. Så hade det inte gått till om hon
varit man, tror hon.

– Skulle det vara på det viset var jag
inte intresserad och tackade nej. Profes-
sor Hällström på Karolinska sjukhuset
hade sagt till mig att jag skulle hålla mig
framme om jag ville bli kirurg, men jag
hade svårt att använda armbågarna, be-
rättar hon. 

När hon tänker tillbaka på denna och
liknande händelser säger hon att hon
inte kände sig kränkt. 

Hon blickar ut genom det stora pano-
ramafönstret i vardagsrummet och tän-
der en cigarrett (mot sin läkares inrå-
dan).

– Det handlade mer om okunnighet
och jag tog det inte personligt. Den all-
männa inställningen till kvinnor var så-
dan.

Under en rad år arbetade hon i Söder-
tälje där samma läkare, Sivert Lindvall,
som tidigare tackat nej till henne i Bo-
den var överläkare. Han kallade henne
»flicka lilla« i början. Men liksom i fal-
let med överläkaren i Helsingborg, så
ökade respekten för henne ju mer hon
stod upp för sin sak, och hon kom att tri-
vas bra.

Mari-Ann Aaviks make var geolog och
hans stenar pryder fönsterbrädorna i
vardagsrummet. Liksom hon arbetade
han heltid, och när paret fick sitt andra
barn 1959 tog hennes karriär en ny
vändning. Överläkaren märkte visserli-
gen ingenting av grossessen förrän det
var en månad kvar, och hon arbetade
ända fram till födseln. Sedan väntade en
månads betald ledighet och möjlighet
till ytterligare två, fast utan lön.

– Min man älskade barn och tog ett
stort ansvar där hemma. Vi hade det
också förspänt med en examinerad
barnsköterska som passade barnen
hemma hos oss. Men jag pendlade från
Hässelby till Södertälje och hade ofta
två, ibland tre jourer per vecka utan
jourkomp. Det var tufft att få tiden att
räcka till för både barn och arbete och
jag klarade inte av den intressekonflik-
ten. 

För att få mer tid med familjen hop-
pade hon 1961 av sjukhustjänsten i Sö-
dertälje och öppnade en privat kirurg-
mottagning i läkarhuset Björkhagen.
Inga jourer, men heller inget av den
större kirurgin. Det saknade hon i bör-
jan, men valet var ändå lätt säger hon. 

– Den konstruktiva och läkande kir-
urgin har alltid intresserat mig mest,
inte de stora och kanske mer heroiska
operationerna av stora tumörer där flera
organ ryker. Men hade alla kirurger va-
rit som jag hade den heller inte utveck-
lats.

Under karriären, kanske mest i början,
hände det att patienter hade synpunkter
när de såg en kvinna i rollen som kirurg. 

»Ska frun göra det själv«, minns hon
en äldre herres kommentar inför en ope-
ration.

– Han såg ut som om hans sista stund
var kommen, men operationen gick bra
och han tackade mig senare med ett
kopparstick som han hade gjort själv.

Och utan betydelse var inte en sådan
kommentar.

– Underförstått var det ju mitt fel om
något gick snett eftersom jag var kvin-
na. Därför kände jag ibland att jag be-
hövde vara om inte dubbelt så bra, så i
varje fall bättre än de andra. Speciellt
som nyutbildad kirurg ville jag också
bevisa för andra som kunde bedöma
jobbet att jag dög, att jag var kapabel.
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Mari-Ann Aavik kände sig jämbördig med de manliga kollegerna, även om hon då och
då också mötte fördomar och höjda ögonbryn. »Ska frun operera själv?«, undrade ex-
empelvis en brydd patient. Idag säger Mari-Ann Aavik att reaktioner av den arten mest
var ett uttryck för tidsandan. Men innebörden var tydlig: gick något fel så var det för att
hon var kvinna. Att kirurgi fortfarande är männens domän visar också den historiska
genomgång av Sveriges kvinnliga kirurger som hon har gjort (se artikel nästa sida).



Medan vi talar hänvisar hon hela ti-
den till sig själv, och vill ogärna genera-
lisera i termer av manligt och kvinnligt.
Men jämfört med sina manliga kolleger
arbetade hon nog lite annorlunda.

– Jag är inte stolt av mig och hade ex-
empelvis inga svårigheter att skicka pa-
tienter vidare om jag kände att jag inte
behärskade ett fall. Några patienter
trodde att det var för att jag var en dålig
kirurg, andra såg det som positivt.
Många kom också till mig för att jag var
bra på att lyssna tror jag.

Och just engagemanget för patienten
som människa, och behovet av att väga
argument för och emot innan ett beslut
tas, tror hon är vanligare hos kvinnor.

Kvinnliga läkare, kanske yngre i
synnerhet, har ibland problem i kontak-
ten med annan kvinnlig sjukhusperso-
nal. Helt lyckades Mari-Ann Aavik inte
manövrera förbi detta blindskär: 

»Aavik behöver inte gå rond. Det har
jag redan gjort« meddelade en sjukskö-
terska käckt en dag. 

Men generellt tycker hon att samar-
betet fungerade bra och förklaringen
verkar enkel.

– Jag uppskattade verkligen deras
kunskap. Ibland när jag ville kalla in
bakjouren, fick jag råd av erfarna sjuk-
sköterskor som föreslog att jag skulle
försöka med det här eller det här, »för så
brukar överläkaren göra«, och det fun-
gerade bra.

I sociala sammanhang kunde det
medföra vissa komplikationer att ha
»fel« kön. Svensk kirurgisk förening
hade ordnat en middag på Operaterras-
sen då även fruarna var inbjudna. Mari-
Ann Aavik tog med sin man.

– Alla undrade förstås vilket sjukhus
han arbetade på. När han berättade att
han var geolog kunde de inte förstå vad
han gjorde där. Ännu obegripligare var
det att hans hustru inte bara var läkare
utan också kirurg!

Trots att hon själv alltså tvingades
välja mellan barn och karriär, ser hon
inget behov av att ta speciell hänsyn till
kvinnliga läkare. Och alla de nätverk
som kvinnor startat ger hon inte mycket
för.

– Män och kvinnor gör ju samma
jobb. Varför ska de då dela upp sig?

Jag berättar om Läkarförbundets se-
naste enkätstudie som visade att kvinn-
liga läkare mår sämre än manliga.

– Jag var inte hemma en enda dag
från jobbet, frånsett när jag skulle föda
barn, säger hon.

Så talar den estländska sisun, visa-
dus! 

TEXT: Björn Ramel

frilansjournalist, leg läkare
FOTO: Jan Håkansson

❙ ❙ Inspirationen till denna undersök-
ning om kvinnliga kirurger i Sverige
kommer från en brittisk tv-serie om
doktor Ellinor Bromwell och hennes
verksamhet med kirurgisk inriktning i
1800-talets London. Doktor Bromwell
och jag delar ett överväldigande intres-
se för kirurgi.

I samband med min med lic-examen blev
jag intervjuad av tidskriften Idun. I
nummer 24, som utkom den 14 juli
1951, stod att läsa »Ingen kvinnlig kir-
urg finns än i Sverige«. Jag ställde mig
då frågan »Varför inte jag?«. Redan un-
der pågående kirurgkurs 1948–1949
hade jag bestämt mig för att bli kirurg.
Jag erhöll specialistkompetens 1961.

I slutet av 1950-talet var det ovanligt
med kvinnliga kirurger. Kvinnliga kir-
urgers roll aktualiserades i och med en
intervju i Aftonbladet den 28 januari
1968. »Svensk kirurgisk förening har
750 medlemmar. Bara två av dem är
kvinnor.«

Tiden gick och jag trivdes utmärkt
med mitt valda yrke. I mitt arbete som
kirurg hade jag täta kontakter med
andra kirurger på olika sjukhus, i prin-
cip uteslutande män. Ur detta förhållan-
de uppstod ett flertal mer eller mindre
typiska händelser. På sjukhusronder
hände det bl a att mina manliga assi-
stenter av patienterna blev kallade »lä-
karen« eller »doktorn«, medan jag som
avdelningsläkare blev kallad »syster«
eller »kandidaten«.

När jag gick i pension fick jag tid över för
att under 1996 till och med 1998 under-
söka förhållandet med kvinnliga kirur-
ger i Sverige, vilket resulterat i denna
sammanställning.

Statistiska data är hämtade ur källor
om den svenska läkarkåren från slutet
av 1800-talet och framåt (bl a läkarma-
triklar, Socialstyrelsens arkiv, med-
lemsförteckningar från 1995 respektive

1996 från kirurgföreningarna samt
muntliga konsultationer med kolleger).

År 1899 fanns det 1 190 läkare i Sve-
rige, varav några få var kvinnor. Däref-
ter har andelen kvinnliga läkare ökat
successivt (Tabell I).

Studien gäller 268 kvinnliga läkare,
födda 1872–1942, vilka kortare eller
längre tid haft förordnande vid kirurgis-
ka kliniker eller avdelningar i Sverige.
Av dessa 268 hade 28 utländska läkar-
examina i botten och två arbetade utom-
lands, med svensk examen.

Syftet med kartläggningen är att ut-
röna dels när en kvinnlig läkare för förs-
ta gången fick ett förordnande på en
svensk kirurgisk klinik eller avdelning,
dels när det för första gången resultera-
de i fortsatt kirurgisk verksamhet i Sve-
rige inom olika kirurgiska specialiteter.

Följande fem läkare är de första kän-
da som har bedrivit kirurgisk verksam-
het under en tid av sin läkarbana:

År 1912 hade Agda Hofvental
(f 1881) ett förordnande som extraläka-
re vid Falu lasaretts kirurgiska avdel-
ning. Hon praktiserade sedermera som
läkare i Stockholm. Inga uppgifter om
eventuell specialitet finns.

År 1913 och 1914 hade Hilma Öhr-
ström (f 1886) förordnande på kirurgis-
ka polikliniken i Uppsala som amanu-
ens. Inga ytterligare uppgifter är funna
om henne.

År 1914 hade Gunhild Rossander
(f 1885) förordnande vid Falu lasaretts
kirurgiska avdelning. Sedermera prak-
tiserande läkare i Stockholm. Inga upp-
gifter om eventuell specialitet finns.

År 1914–1915 hade Märta Henning
(f 1881) förordnande vid Falu lasaretts
kirurgiska avdelning. Hon blev seder-
mera otolog.

År 1920 hade Gertrud Gussander
(f 1872) förordnande i två månader som
assistentläkare vid Kristianstads kirur-
giska klinik. Inga uppgifter föreligger
därefter om henne.
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Kvinnliga kirurger i Sverige

Första förordnandet vid Falu lasarett 1912 

Tabell I. Antal läkare i Sverige, och fördelning manliga/kvinnliga läkare, 1948–1998.

Antal läkare
Tidpunkt totalt manliga kvinnliga Procent kvinnor

1948 4 331 3 978 353 8,1
1959 6 602 5 762 840 12,7
1971 11 100 9 237 1 863 16,8
1994 30 998 21 439 9 559 30,8
1996 32 847 22 367 10 480 31,9
1998 34 408 23 093 11 315 32,9


