
Nej till riksdagen, hjärtat för Jönköping bankade för hårt 
 

Alla går vi olika vägar här i livet, men Siv Perssons liv har minsann berättelser som skulle 

kunna få mig att sitta kvar i timmar vid fikabordet av nyfikenhet när hon dyker ned i sin före 

detta aktiva karriär inom det socialdemokratiska styret. Hjärtat för Jönköping och hennes nej 

till riksdagen. Ett engagemang för kvinnokamp och mänskliga rättigheter i vårt segregerade 

samhälle. 

 

Jag hoppar på 1:ans buss i ett fruset Jönköping mot Råslätt, där Siv har varit bosatt de senaste 10 åren 

efter flytten från väster i Jönköping där hon växte upp. Jag sitter på bussen lite lätt frusen med 

förväntningar, nyfikenhet och spänning över den intervju jag snart ska göra med en respektabel kvinna 

som vet vart skåpet ska stå. Jag köper med mig fikabröd i farten och springer sedan vidare mot 

lägenheten på Havsörnsgatan 47 på Råslätt för att vara i utsatt tid 11.30. Jag springer upp till tredje 

våningen, plingar på ytterdörren, med en högre puls än vanligt. Siv hälsar mig välkommen och jag 

kliver in, nämner att jag tog med mig fika då hon utbrister ett ”Va?! Har du köpt med dig fika, jag har 

ju stått och gjort toscakaka här, lägg ifrån dig det där” det får du spara tills imorgon. 

Direkt får jag en bild av en vass, strikt och bestämd kvinna. Jag tar några extra steg in i hallen och 

känner doften av nybryggt kaffe samt den nygräddade toscakakan, hon välkomnar mig med öppna 

armar, hänger av mig min jacka. Jag slår mig ned vid köksbordet, hon häller upp en kopp kaffe utan 

mjölk och skär mig en bit kaka, jag lutar mig tillbaka och känner ro. Nå, vart ska vi börja gossen min? 

Vad vill du höra? Du har gott om tid, va? 

 

Jag börjar med att ställa en fråga om hennes uppväxt för att få en bild hur allt inom politikern 

grundade sig och tog fart, hur var din uppväxt? 
I ett politiskt perspektiv så var min pappas sida socialliberal, religiös och tempelriddare, medan på 

min mammas sida så var de socialdemokrater allihopa. 

Jag frågar om hon haft en religiös bakgrund/rötter och hon svarar ja, det kan man säga att jag haft då 

jag hade det runt mig men inget jag la vikt i. 

 

Har det format dig på ett visst sett? 

Hon ger mig ett blankt nej. Och inget mer med det. 

 

Vilken sida vindbroa är du född på? 

Rätt sida. Väster. Jag föddes i Dunkehalla, och när jag var 8 år så byggde min far en villa på 

Skänkeberg ovanför stadsparken, uppväxten var bra och fin, pappa var egen företagare och gjorde 

t.ex. skosulor till armén under andra världskriget. När jag gifte mig 1951 så flyttade jag ut från villan 

i Skänkeberg till kapellgatan. 

 

Var du omringad av politiken som barn? 

Jag fick höra om politik jämt vart jag än gick, alla diskuterade politiken. Andra världskriget hade en 

stor faktor i just det, alla var nyfikna och ville ta ställning i den rådande situationen, folk brydde sig 

och intresserade sig mer i politiken då. Jag blev snabbt insatt i politiken då min farfar var väldigt 

insatt och gick ofta till mig om råd trots att jag var mot det röda blocket och han var extremt blå. 

 

Vad var det nu då, som fick dig att ta steget in i politiken? 

Jag minns det som igår, jag satt i en sandlåda och diskuterade politiska värderingar med en väninna 

till mig medan barnen lekte runt och det slog mig då att jag kanske ska ta vara på de värderingar jag 

har och göra någon slags nytta av det, då satte jag in foten i det socialdemokratiska kvinnoförbund 

som jag senare blev ordförande i, det banade vägen för min karriär, ett startskott kan man säga, det 

var frågor jag verkligen brann för. Hon avslutar denna frågan med att säga: ”Ja, på tal om sandlåda, 

nu förtiden leker ju politikerna i sandlådan, det finns inga raka rör eller struktur på hur det ska gå till” 

Jag skrattar till lite lätt och säger ja den uppfattningen kan man få ibland. 



 

Siv tog steget in i politiken med rask takt, hon satt i kommunfullmäktige från 1974 till 1995. 

Hon var socialdemokratisk ledamot för 7 st offentliga uppdrag. 

Ordförande för alla kvinnoförbund i Jönköping under sin aktiva tid. 

Ordförande i kommunrevisionen. 

Och tackade nej till att bli framröstad i riksdagen. 

 

Jag reagerade starkt över hennes nej till riksdagen och ställde frågan: 

Varför med en fundersam blick. Är inte det alla politikers dröm att komma dit frågade jag? 

Det var så enkelt att mitt hjärta bankade för mycket för Jönköping och politiken inom kommunen, 

jag kände att jag gjorde nytta här och fick saker att hända, jag var involverad och respekterad bland 

folk i bygden. Jag och min man brukade alltid skämta om detta minns jag säger hon, vi hade ett 

uttryck som lät ”det är bättre att vara en stor skit i en liten pissepotta, än en liten skit i en stor pissepotta” 

jag skrattar till för mig själv när jag hör det, och hennes enorma engagemang tar över mitt övertygande 

ännu mer om hur stor hon var för den lokala politiken, en eldsjäl som gick efter medborgarnas och 

samhällets bästa. 

 

Du måste haft ett enormt driv, hur orkade du? 

Hon tar sig en slurk kaffe och en bit kaka som smular sönder och faller ned på golvet och tittar mig 

djupt in i ögonen och säger: Jag ska berätta för dig, har du starka värderingar och känner att du vill 

få ut något till folket som kan gynna samhället att gå i rätt riktning så håll det inte inom dig, få ut det 

på något sett, oavsett nivå. Jag kämpade för kvinnokampen i så många år, att ge kvinnor gehör i 

politiken för att det var så mansdominerat och jag lyckades få ut mina tankar till handling. Jag fick 

stöd från mängder av politiker runt om, föreningar i bygden och inte minst arbetarstödet, detta är 

saker som fick mig att fortsätta. Jag är den enda, samt första kvinna som suttit som ordförande i 

kommunrevisionen 1992-1995 i Jönköping stad, vilket var ett ärofyllt uppdrag och ett stort steg 

framåt för alla kvinnor. 

 

Jag frågar henne, men var inte riksdagsfrågan det största som hänt? 

Nej Nej Nej utbrister hon, det var det absolut inte, kvinnokampen hade jag bedrivit i över 20 år, det 

här var en milstolpe i mitt liv, att få kvinnornas röst hörd i politiken. 

Hon reser sig upp och går ut till vardagsrummet samtidigt som jag får påtår på kaffet och undrar vart 

hon är på väg, hon säger att hon ska visa mig en sak och jag sträcker på ryggen. 

Hon visar upp en medalj som hon fått för sin tjänstgöring inom politiken och även Tage Elander 

medaljen som jag hört talas om förut, ett ärofyllt pris för lång och trogen tjänst med inflytande och 

förändringar till det goda i samhället. Den finaste medaljen du kan få inom Socialdemokraterna visar 

hon upp lite stolt och säger ”Det var inga gubbar som vågade ge sig på mig serrö” med all rätt tänker 

jag som sitter mitt emot en stolt socialdemokrat. Jag blir imponerad och lite chockad samtidigt över 

hur stort det faktiskt är. 

 

Hur kändes det att få ta emot priset? 

Det var en ära såklart men inget jag förväntade mig, jag var helt stum när det ropade upp mitt namn 

och jag skulle hålla ett tacktal. Det var nervöst men stort. Jag var otroligt hedrad. 

 

Hur var dina kontakter med de högst uppsatta? 

Hon nickar till och säger väldigt bra, haft många trevliga middagar med Olof Palme när han satt som 

skolminister, allt från att lösa korsord tillsammans, diskutera den socialdemokratiska ideologin till att 

dansa små grodorna i bomullsvik. Tage Elander som avgick 1968 har även han givit mig många råd 

genom åren med mina möten i blåa hallen, partikongresser och våra middagar tillsammans, jag minns 

när jag fick inbjudningen till Tage Elanders begravning hur jobbigt det var att åka upp och vara i 

kyrkan den dagen, han var saknad och älskad av många inom partiet. Det var en skör händelse. 

 



Var det en förebild eller hade du andra? 

Olof Palme var alltid någon man såg upp till och hade stor respekt för så han var en favorit. Men! 

utbrister Siv, det här måste du ta med i artikeln, annars blir jag arg. Några som jag såg upp mycket 

till och fått hjälp av under min tid var Gunnar sträng som var finansminister, Sten Andersson som var 

partisekreterare och Allan Arvidsson som var partikassör. Jag och Allan hade samma arbetsuppgifter, 

jag tog hand om alla miljoner som kom in från landstinget och han tog hand om alla miljoner som 

kom in från staten. 

 

Hur kom det sig att de var förebilder? 

De var människor man kunde prata med, människor man kunde kommunicera med ”man kan prata 

med bönder på bönders vis” säger Siv. De trodde aldrig att man var något. Jag minns ett särskilt 

tillfälle när jag var uppe i Stockholm, tittade på första maj tåget och demonstrationerna, när Sten 

Andersson, partisekreterare vandrade förbi och utropade ett ”Hej Siv, vad trevligt! Är du här”. Det 

dö, det kan man kalla vänskap säger Siv, belåtet. 

 

Har du något speciellt minne som du vill dela med dig av som du minns? 

1968 var ett intressant år för mig, det var första gången socialdemokraternas partistyrelse lade ett 

sammanträde utanför kungliga huvudstaden och de valde att komma till Jönköping till hotell portalen. 

Då fick jag en inbjudan pga. att jag fick jobba mycket åt partiet med pappersarbete när de skulle 

komma, jag minns att en kollega kom in och sa ”hör och häpna, partiet ska ha en stor middag på 

portalen ikväll, ni har gjort så mycket arbete för de så ni är välkomna” Inte en enda riksdagsledamot 

från Jönköping var inbjuden, inte ens ordförande för socialdemokraterna i Jönköping. Jag minns att 

jag satt jämte Ulla Lindström och en amerikansk journalist som hade följt Tage Elanders valrörelse i 

Sverige, precis som han följde Kennedys. 

Det var dans den kvällen då Monica Zetterlund och Monica Nielsen uppträdde. En underbar vacker 

augustikväll. Det var så fantastiskt. 

 

Hur ser du på politiken idag? Vad borde göras? 

De ska satsa mer på äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan, sjukvården. Höj bidraget för de som har 

det sämst ställt i samhället. Bygga mer hyresrätter, det är en enorm brist. Väna om våra sjöar, följa 

strandskyddet, det är en skandal att de bygger igen och nu ska de bygga en ö som vi skattebetalare 

ska få att gå runt, hur tänker de egentligen? Vi måste börja gå efter medborgarna och samhällets bästa. 

Jag ser på Siv att hon blir irriterad och blossar upp samtidigt som hon säger att det är tragiskt att vi 

inte har minoritet i bygden, det socialdemokratiska hjärtat bankar väldigt hårt fortfarande. 

 

Har du några tips till dagens ungdomar inom politiken? 

När jag började med politik så lärde jag mig var politik var, jag lärde mig de olika partiprogrammen 

och jag tog ställning för vilken ideologi för hur jag ville att vårt land skulle se ut, hur det skulle byggas. 

Dagens ungdomar tar bara ställning för en fråga, de har inte en aning om vad politik är. Politiken är 

intressant och givande, det är värt att läsa alla partiprogram och ta ställning för vad man tycker och 

hur man vill att samhället ska se ut. Att tänka till, se saker i ett mer långsiktigt perspektiv, innan man 

går och slänger bort sin röst. 

 

Jag avrundar intervjun och ställer avslutningsvis frågan, Hur tror du Olof Palme dog? 

Korruption, korruption utbrister Siv. Han var så glad den där fredagen när han gick från jobbet att han 

äntligen skulle få ha lite lugn och ro med familjen. Jag är övertygad om att polisen är inblandad. Jag 

vet att jag själv fick samtal om mordet, det var folk som ringde och sa att de visste vem som hade 

mördat Olof Palme. De ringde till mig, röde Siv. Helt otroligt, kan du tänka dig. Det var tragiskt, det 

var skrämmande hur folk kunde hata någon så mycket för just politiken, då de blåa kände att de blivit 

svikna för att han växte upp i de blåa banden och gick över till det röda. Siv avslutar med att säga, ja, 

tillslut så brister det för någon, och det tragiska inträffade. 

 


