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Siw Malmkvist: 

–  Om min psoriasis 
syns så bjuder  

jag på det
Hon är en av Sveriges mest folkkära artister och högaktuell med sin medverkan i TV4:s 

Så mycket bättre i höst. Vad som är mindre känt är att Siw Malmkvist har psoriasis. 
–  Förut ville jag inte att det skulle synas men nu bryr jag mig inte, säger hon.

Text jon andersson

om för så många andra som har sjuk
domen var det en stressfylld situation 
som Siw Malmkvist tror var det som 
utlöste hennes psoriasis. 

–  Jag var hos en handlare på 
Värmdö där jag bodde och hade just svalt 
en näve hasselnötter. Han berättade något 
skämt så att jag skrattade och satte nötterna i 
halsen. Eftersom jag inte kunde andas fick jag 
alltmer ångest och panik. Till slut tog en av 
våra grannar ett grepp om min midja och jag 
fick ut nötterna, berättar hon. 

Fick psoriasis i 40-årsåldern
Men händelsen satte djupa spår hos artisten. I 
självbiografin Tunna skivor av mig berättar hon 
hur hon långt efter händelsen hade ångest för 
att sätta något i halsen. En oro som förmodli
gen också ledde till att hennes psoriasis bröt ut. 

–  Det var min kollega Gunilla Åkesson som 
också har psoriasis som gjorde mig uppmärk
sam på det. Hon såg att jag fått utslag på arm
bågen och knäna och sa att hon tyckte att det 
såg ut som psoriasis. Jag gick till en hudläkare 
som bekräftade det. Det var inte kul, minns 
Siw Malmkvist.

Hon tror att sjukdomen gått i arv från hen
nes mamma.

–  Jag tror att min psoriasis legat latent i 
hela mitt liv och att jag ärvt den från min 
mor. Jag minns att när jag kammade hennes 
hår så såg jag något som liknade psoriasis i 
hårbotten.

Siw Malmkvist var över 40 år när  hennes 
psoriasis först gav sig tillkänna. Hon befann 
sig mitt i karriären och gjorde just då en av 
sina mest kända rolltolkningar  som Pippi 
Långstrump på Folkan i Stockholm. 
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–  Jag fick salvor och krämer som jag fick 
hålla på med. Jag minns att jag läste att det 
inte finns något bot mot psoriasis. Det var 
sorgligt att läsa, berättar hon.

Men trots att Siw Malmkvist levt med sjuk
domen i mer än 40 år tycker hon inte att hon 
besvärats alltför mycket av den.

–  Jag har inte lidit så mycket av det. Det 
kommer mest på sommaren så man kan inte 
ha korta kjolar. Och så i hårbotten. Där är 
det värst och kliar mest. Sen har jag haft på 
armbågarna och knäna också, säger hon. 

Hon tycker inte heller att sjukdomen påver
kat henne särskilt mycket i yrket som artist 
och skådespelare. 

–  På scenen har man mycket långbyxor och 
långa kjolar så det syns inte och är det så att 
det syns så bjuder jag på det. Jag känner inte 
att jag bryr mig. 

Förändrad attityd till sjukdomen
Attityden till sjukdomen har förändrats 
 genom åren berättar hon.

–  Förut ville jag inte att det skulle synas 
men nu bryr jag mig inte. Om någon frågar då 
säger jag att det är psoriasis.

Eftersom hon inte har så allvarliga problem 
så gör hon inte så mycket för att behandla 
sjukdomen. 

–  Jag har gått på ljusbehandling men det 
var dötråkigt. Det gick bort ett tag efter 
ljusbehandlingen men sen kom det tillbaka 
såklart så jag struntade i det. Annars så 
smörjer jag lite då och då, men jag är lite 
dålig på det. Jag fick nyligen en lindrigare 
variant av covid och efter det har det faktiskt 
blivit bättre. Just nu har jag inget i hårbotten 
utan bara lite på handen, säger hon.

Coronapandemin har gjort att Siw Malm
kvist fått ta det lite lugnare det senaste året. 
Annars har den folkkära sångerskan och 
skådespelaren inte några planer på att pen
sionera sig trots att hon snart fyller 85. Förra 
året var tanken att hon skulle vara med i det 
populära TV4programmet Let’s Dance, men 
 hennes medverkan fick ställas in på grund av 
 coronapandemin.

–  Det var tre dagar kvar till premiären. Vi 
hade övat in en underbar vals och jag hade 
provat kläder och allt var klart. Jag blev 

»Jag tror att min psoriasis 
legat latent i hela mitt liv och 
att jag ärvt den från min mor.«

Under våren har tv-tittarna kunnat se Siw 
 Malmkvist i UR-programmet Seniorsurfarna.
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 jätteledsen när de sa att jag inte kunde vara 
med fast jag var frisk. Men det visade sig att 
de följde råden från Folkhälsomyndig heten så 
det var inte så mycket att göra åt. 

I stället blev hon lovad att vara med i 2021 
års upplaga. Men det blev inte av heller.

–  I år blev jag inte ledsen då blev jag 
förbannad. De hade sagt att jag skulle få en 
plats, men ingen hörde av sig. Till slut ringde 
de från TV4 och berättade att det inte blir 
något. Jag hade en plats så jag tycker det var 
dåligt och respektlöst att de inte hört av sig. 
Men nu har jag kommit över det och nu tittar 
jag på det, säger hon.

Synts i tv-rutan
Men även om det inte blivit något framträ
dande i Let’s Dance så har Siw Malmkvist 
ändå synts i tvrutan våren 2021. Till
sammans med Arja Saijonmaa, Carl Jan 
Granqvist och Johan Rabaeus är hon med i 
URprogrammet Seniorsurfarna som visats på 
SVT och SVT Play under våren. 

Idén med programmet är att ett gäng äldre 

kändisar ska lära sig om den nya digitala tek
niken. I programmet går de igenom alltifrån 
hur man skickar mejl och sms till vad man ska 
tänka på när det gäller betalning och säkerhet 
på nätet. 

–  Jag fick en förfrågan om att vara med. 
Eftersom jag hade sett första omgången och 
tyckte det var roligt så sa jag ja direkt, berät
tar hon.

Det visade sig snart att Siw Malmkvist var 
den som kunde mest om den nya tek niken av 
deltagarna.

–  Jag kände mig som en riktig besser wisser. 
Jag var nog bäst av dem som var med nu, men 
jag kan inte mycket. Man blir vansinnig på 
alla ord som är konstiga. Och om man jämför 
med mina barn och barnbarn är jag jättedålig.

Senaste gången Siw Malmkvist stod på 
scen var då hon tillsammans med Ann
Louise Hanson och Towa Carson uppträdde 
som mellanakt på Melodifestivalens Andra 
Chansen 2020. Och året innan var hon och 
AnnLouise Hansson på turné. Tanken från 
början var att Barbro  ”LillBabs” Svensson 

Siw Malmkvist har fått en mer avslappnad attityd till sin psoriasis på äldre dar. foto charles hammarsten/nordstedts
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skulle vara med men efter att hon avled i 
cancer 2018 valde de två andra artisterna att 
trots allt ge sig ut på turné.

–  De blev en jättesuccé faktiskt. Jag tänkte 
att det inte skulle bli bra när  Barbro var borta 
men det blev det, säger Siw Malmkvist. 

 
Stolt över sina hits 
Hon är glad över att det är så många som 
fortfarande gillar hennes gamla hits även om 
det var längesedan de spelades in. 

–  Det känns helt otroligt. Det är så kul att 
unga människor som hör de gamla låtarna 
tror att de är nya. Jag tror att de är så popu
lära eftersom låtarna är lätta och att texterna 
ofta har en knorr på slutet, säger hon.

Enligt Siw Malmkvist spelade den numera 
avlidne komikern och program ledaren Lasse 
Brandeby och hans rollfigur Kurt Olsson en 
viktig roll för att hennes låtar blev populära 
hos en ny generation svenskar i slutet på 
1980talet. 

–  Han ringde och tjatade på mig att vi 
skulle uppträda tillsammans. Först tänkte 
jag att vad är det där för tönt med den där 
frisyren och munderingen. Men han fort
satte att tjata och till slut gick jag med på 

att vara med i hans show som hemlig gäst. 
Det blev succé och vi bestämde oss för att 
turnera  ihop. Det var jättekul. Man kan 
säga att låtarna fick en revival tack vare 
honom. 

I dag är hon stolt över sina gamla hits. 
Men så har det inte alltid varit. I själv
biografin Tunna skivor av mig skriver Siw 
Malmkvist att hon inte alls var så förtjust i 
sin kanske största hit Tunna skivor och att 
hon länge inte vill framföra den live. Men 
även om hon inte gillade den då så har Siw 
Malmkvist försonats med låten och dess 
popularitet i dag.

»Det ska bara bli   
roligt att andra ska 
framföra mina låtar 

och höra hur de 
gjort.  Däremot är   
jag nervös för vad  

andra ska tycka när jag  
tolkar  deras  låtar.«
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–  Jag tyckte det lät som Frälsningsarmén. 
Men då sa min producent Anders Burman att 
om Siw inte tycker om låten då blir det en hit. 
Och det blev den ju. Den har blivit en signa
turmelodi för mig. Det är en legendarisk låt. 

Roligt och nervöst med ”Så mycket bättre”
I höst kommer svenska folket att få möjlighet 
att uppleva Siw Malmkvist gamla hits i nya 
tolkningar då hon kommer att medverka i det 
populära TV4programmet Så mycket bättre 
tillsammans med artistkollegor som Peter 
Jöback och Melissa Horn. 

–  Det ska bara bli roligt att andra ska fram

föra mina låtar och höra hur de gjort. Däre
mot är jag nervös för vad andra ska tycka när 
jag tolkar deras låtar, säger Siw Malmkvist.

Hon är nervös men också stolt över att vara 
en av artisterna som ska vara med i den nya 
säsongen av programmet. 

–  Jag hade ingen aning att det var så in i 
vassen populärt. Så mycket sms och så mycket 
heja rop har jag aldrig fått förut så därför känns 
det som en ära att få vara med, säger hon. 

För även om hon börjat ta det lite lugnare 
så vill hon inte pensionera sig än. 

–  Jag är inte 54 utan 84, men jag vill kunna 
bestämma själv när jag ska sluta.  ■

I höst kommer Siw Malmkvist att vara med i tv igen, som en av deltagarna i den nya säsongen av Så mycket bättre.


