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VAD SVARAR EXTREM?
-N\MZ�I\\�PI�Tq[\�)VVI�4QVLPWTU[�QIS\\IOMT[MZ�]VLMZ�MV�UsVIL[�ZILQWTa[[VIVLM�^QTT�MV�
så klart gärna höra vad de ansvariga på kanalen har att säga. Astra träffade Radio 

Extrems programchef  Johan Aaltonen för att få höra mera om hur kanalen i dag job-
JIZ�UML�QVVMPsTTM\�WKP�RqU[\qTTLPM\[NZsOWZ��.�ZM�QV\MZ^R]V�ÅKS�PIV�WKS[s�\I�LMT�I^�LM\�

Anna skriver (du hittar hennes lyssnarrapport på föregående sidor).

>Q�XZI\ILM�WU�P]UWZ�·�NsZ�UIV�[SqU\I�WU�ITT^IZTQOI�
[R]SLWUIZ'�;XWV\IV\�[S]TTM�RIO�[qOI�I\\�LM\�qZ�Ns�[ISMZ�UIV�
QV\M�NsZ�[SqU\I�WU��UMV�^IZ�OsZ�OZqV[MV��\IZ�VsOWV�QTTI�]XX'�
,M\�qZ�[^sZ\�I\\�PI�MV�MV\aLQO�ZMOMT"�[s�PqZ�O�Z�^Q��[s�PqZ�O�Z�
^Q�QV\M��4a[[VIZM�[WU�[RqT^I�qZ�LZIJJILM�qZ�WN\I�SqV[TQOI��
Då händer det att du läser in saker som inte sägs, och det 
förstår vi. Vi vet att vi måste vara försiktiga. Oberoende 
av hur vi gör kommer någon att blir ledsen, det kan vi inte 
undvika. Folk blir arga på oss, tycker att vi gör fel och dumt. 
Samtidigt, om ingen någonsin blir arg är det aldrig någon 
som tycker att det är riktigt bra. Det krävs båda ändarna av 
känslospektret för att vi ska betyda något. 

Anna reagerade framför allt på jargongen i pro-
grammen – den här hårda, lite 
retsamma stilen, är den ett med-
vetet val av redaktionen?

·�2IO�[S]TTM�QV\M�[qOI�I\\�^Q�UML^M\M\�
[SIXIZ�MV�ZM\[IU�RIZOWVO��5MV�R][\�Q�
;]KKuUWZOWV�PIZ�^Q�RWJJI\�UaKSM\�UML�
vem som har vilka roller, vem ska vara 
mera provocerande och vem ska balan-
sera upp det. Studiokonstellationen är 
ännu ganska ny, den har funnits sen års-
skiftet vilket i radiomått är ganska kort 
\QL��>Q�RWJJIZ�PMTI�\QLMV�UML�.ZMLZQSI[��
den kvinnliga programledarens roll, vad 
ska den vara och hur tar den sig uttryck. 
Hon har haft en stark roll på webben, 
men det gör att hon inte alltid är med i 
studion och det kan man tolka som att hon hörs mindre.

Fanns det annat i det Anna skriver som du vill 
svara på?

·�.ITTM\�[WU�)VVI�\IZ�]XX��UML�LMV�OZIJJQOI�RIZOWVOMV�
N�ZM�MV�QV\MZ^R]�^IZ�R]�QV\M�Rq\\MTaKSI\�XZMKQ[��5MV�[SQTTVILMV�
mellan P3 och oss är att det faktiskt är ett aktivt val av oss att 
gäster som kommer till Succémorgon inte ska vara experter 
som kommer in och håller en föreläsning. I stället vill vi att 
gästen ska smälta in som en i teamet. Ett program som Suc-
cémorgon har ett visst tempo under resten av sändningen, 
WKP�MV�Oq[\�qVLZIZ�\W\IT\�Xs�LM\��;s�SIV�UIV�PI�LM\��RIO�[q-
ger inte att något är rätt eller fel. Men vi vill testa ett koncept 
där gästen kommer in och är en del av programmet, ställer 
frågor och diskuterar.

Den där grabbigheten – hur ser ni på den? 

·�,MT[�PIVLTIZ�LM\�WU�^QTSMV�XZWOZIUTMLIZMV[�ZWTT�[SI�^IZI�
och i förhållande till vilken gäst. Sådant som för en lyssnare 
SIV�SqVVI[�[WU�ºWR�JTM^�LM\�PqZ�WJMPIOTQO\�N�Z�Oq[\MVº��qZ�
alltid överenskommet på förhand. Vi försöker aldrig ”sätta 
LQ\º�^sZI�Oq[\MZ��,M\�qZ�MV�IVVIV�[IS�WU�^Q�PIZ�^Q�MV�RW]ZVI-
TQ[\Q[S\�PsZL�QV\MZ^R]�LqZ�^Q�[SI�[\qTTI�MV�XWTQ\QSMZ�UW\�^qOOMV��

men när det gäller sådant som om någon ska ge sitt telefon-
nummer har vi alltid diskuterat det på förhand. Igen, det 
handlar om tilltalet, vad funkar, vad uppfattar lyssnaren som 
OZIJJQO\��/MVMZMTT\�SIV�RIO�[qOI�I\\�LM\�UM[\I�PIZ�MV�\IVSM�
bakom sig. Sen går det inte alltid rätt i alla fall, men vad gör 
nu det i livet. 

Jag skrev en ledare i samband med kaktusgate 
förra året: 

”om man bjuder in folk med åsikter som står för detsamma som 
kanalen och sedan för att skapa debatt i studion antar rollen 
av provokatör och ställer kritiska frågor framstår man de facto 
som väldigt konservativ. Och inte nödvändigtvis alls som särskilt 

fördomsfri. Det budskap man sänder ut till 
lyssnarna är att feminism är något onödigt, 
något som kan och ska ifrågasättas. De 
som vill modernisera rasistiska godisnamn 
är de trista och jobbiga, de som bråkar om 
[Us[ISMZ��4a[[VIZVI�SqVVMZ�ZMLIS\�ZMZVI�
men inte gästerna och kommer alltid att 
lyssna mera på vad de som leder program-
met har att säga. 

Varför inte i stället bjuda in någon som är 
emot lika rättigheter för alla och ställa hen 
mot väggen? Om man vill ställa kritiska 
frågor och ha action och diskussion i stu-
dion, varför inte bjuda in de som kommit 

med homofobiska åsikter i offentligheten? Eller sexistiska skämt, 
ZI[Q[\Q[SI�SWUUMV\IZMZ��*R]L�QV�LMU�\QTT�[\]LQWV�WKP�SZq^�I\\�
de försvarar sina åsikter live, ställ de kritiska och provokativa 
frågorna till dem i stället. Att år 2013 på en kanal som ska rikta 
sig till ungdomar ifrågasätta jämställdhet är allt annat än fräscht 
och progressivt, det är unket och fegt.” 

Vad svarar du på det?

·�1�^Q[[�UsV�OsZ�R]�RW]ZVITQ[\QS�]\�Xs�I\\�QNZsOI[q\\I�[ISMZ��,M\�
mesta ska man kunna ifrågasätta, åtminstone i någon mån. 
7KS[s�VqZ�LM\�OqTTMZ�RqU[\qTTLPM\�SIV�UIV�N�ZI�MV�LQ[S][[QWV�
om hur det ska uppnås, vad är det bästa sättet. Du nämner 
I\\�VsOWV�QNZsOI[I\\�WU�LM\�Jq[\I�[q\\M\�I\\�]XXVs�RqUTQSPM\�
qZ�I\\�XZI\I�WU�OWLQ[VIUV�·�VWO�\aKSMZ�RIO�I\\�LM\�qZ�MV�PMT\�
vettig diskussion att föra. Inte heller de som aktivt kämpar 
PsZ\�N�Z�RqU[\qTTLPM\�qZ�PMT\�MVQOI�Q�^QTSI�NZsOWZ�UIV�[SI�TaN\I�
]XX��5MV�LM\�qZ�STIZ\��QV\M�[SI�^Q�QNZsOI[q\\I�RqU[\qTTLPM\��LM\�
qZ�QV\M�UMVQVOMV�WKP�LM\�PWXXI[�RIO�I\\�^Q�QV\M�O�Z�

”GENERELLT KAN JAG SÄGA 
ATT DET MESTA HAR EN TANKE 
BAKOM SIG. SEN GÅR DET INTE 
ALLTID RÄTT I ALLA FALL, MEN 

VAD GÖR NU DET I LIVET.” 

–  J O H A N  A A L T O N E N

T E X T  S A R A  E R I K S S O N

Det stormade kring Extrem i och med ”kaktus-
gate” för ett år sedan. Då sade ni bland annat att 
ni skulle ta in en genuskonsult för att jobba med 
jämställdhetstänket på redaktionen. Hur gick det? 

·�>Q�[IUIZJM\ILM�UaKSM\�UML�;^MZQOM�WKP�8��WKP�LM\�^Q�
främst fokuserade på var humor och ironi, vad får man 
skämta om, vad får man inte skämta om, hur ska man 
[SqU\I�WU�LM\�·�LMV�[WZ\MV[�NZsOWZ��+IR[I�4QVLJMZO�NZsV�
;^MZQOM[�:ILQW��[WU�PIZ�^IZQ\�XZWL]KMV\�N�Z�ÆMZI�I^�LMZI[�
humorsatsningar, kom och besökte oss på Extrem. Det var 
väldigt intressant och givande, dels förde vi mera allmänna 
diskussioner och så hade vi workshops med henne. P3 har 
RWJJI\�UaKSM\�UML�JsLM�OMV][NZsOWZ�WKP�IVVI\�SZQVO�P]UWZ�
och de har en stor humorproduktion.

Hur togs det emot på kanalen?

·�2q\\MJZI��.WTS�]XX[SI\\ILM�LM\��[XMKQMTT\�I\\�LM�PILM�U�RTQO-
PM\�I\\�Q�UQVLZM�OZ]XXMZ�\I�]XX�WKP�LQ[S]\MZI�[XMKQÅSI�KI[M�
med henne.

Hur har ni gått vidare efteråt? Var det en engångs-
grej eller har diskussionen fortsatt? 

·�>Q[[\�PIZ�LMV�NWZ\[I\\�·�MTTMZ��RI��^Q�PWXXI[�[s�STIZ\�I\\�R][\�
WZ[ISMV�\QTT�LM�LQ[S][[QWVMZVI�^Q�N�ZLM�Ls�^IZ�MV�MVOsVO[OZMR��
.�Z[\s[�XZI\ILM�^Q�M`\ZI�UaKSM\�WU�LM�PqZ�NZsOWZVI�R][\�Ls�
och det har lugnat ner sig sedan dess. Men det är diskussio-
ner som vi för hela tiden, till exempel när vi höstas funde-
rade på de nya programmen. Vad ska de handla om, hur 
ska vi bygga upp studiokonstellationerna. Och det som hela 
\QLMV�qZ�IS\]MTT\"�NMMLJIKS��1V\M�JIZI�VqZ�LM\�OqTTMZ�OMV][-
frågor, utan om precis allt. Speciellt har vi den senaste tiden 
pratat mycket om det som också kom upp i Anna Lindholms 
iakttagelser, det här med svårare, tyngre ämnen. Som ano-
ZM`Q�\QTT�M`MUXMT��IVLZI�[R]SLWUIZ��L�LMV��,M�qZ�^QS\QOI�I\\�
\ITI�WU��UMV�[IU\QLQO\�Rq\\M[^sZI��

Har ni i dag någon jämställdhetsplan eller struktu-
rer för jämställdhetsarbete på kanalen? 

·�2W��^Q�N]VLMZIZ�^qTLQO\�UaKSM\�Xs�JITIV[MV�Xs�SIVITMV��*I-
TIV[MV�UMTTIV�S�VMV�qZ�Rq\\M^QS\QO�WKP�LMV�qZ�MV�^QS\QO�NIS\WZ�
då vi rekryterar nya medarbetare. Det är ändå någonting vi 
kan göra ganska sällan, så det tar tid att ändra på saker. Vi 
funderar också mycket på regional spridning och olika mino-
riteter, till exempel sexuella minoriteter. Nu försöker vi få in 
VsOWV�UML�IVVIV�M\VQKQ\M\�·�QV\M�[s�Tq\\�Q�;^MV[SÅVTIVL�

6qZ�LM\�OqTTMZ�RqU[\qTTLPM\��^MZTIO�Xs�-`\ZMU�PIZ�^Q�Q�LIO�
tre producenter som ansvarar för allt på kanalen. En manlig 
producent har hand om våra evenemang och Extrem TV, 
men de två andra är båda kvinnor och har nästan alla
radioprogram. Så alla program på Extrem utom Musikrepu-
bliken produceras av en kvinna.

,]�PIZ�Ns\\�Tq[I�)VVI�4QVLPWTU[�ZMÆMS\QWVMZ�SZQVO�
de program hon lyssnade på under våren. Vad är 
dina spontana reaktioner? 

·�,M\�qZ�QV\ZM[[IV\�I\\�[M�I\\�MV�LMT�I^�LM�[ISMZ�[WU�PWV�[SZQ-
ver om är sådant som vi också har tagit upp på redaktionen, 
till exempel den där ätstörningsdiskussionen. Hon skriver att 
^Q�JITIV[MZIZ�Xs�MV�OZqV[�WKP�LM\�qZ�R]�Xs�[q\\�WKP�^Q[�R][\�
^sZ\�]XXLZIO�I\\�^IZI�Xs�OZqV[MV��]\UIVI�W[[�[RqT^I�WKP�^sZI�
lyssnare, vårt samhälle. Men vi ska inte gå över gränsen. Jag 
\IZ�\QTT�UQO�LM\�PWV�[SZQ^MZ�WKP�RIO�SIV�N�Z[\s�P]Z�PWV�\qVSMZ��

Hur gick diskussionen på redaktionen om det som 
sades om anorexi i Succémorgon?

·�-V�XMZ[WV�SWV[\I\MZILM�I\\�LM\�qZ�[^sZ\�I\\�\ITI�WU�[sLIV\�
UIV�[RqT^�JTQZ�TML[MV�I �̂�5IV�Us[\M�Ns�Ts\I�TML[MV�Xs�ZILQW��
men gagnar det någon om man signalerar ”nu ska vi prata 
om något riktigt ledsamt” bara för att man pratar om ett 
[^sZ\�qUVM'�7KS[s�LM\�qZ�R]�MV�LMT�I^�^sZ\�[IUPqTTM�[WU�[SI�
diskuteras. 
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.�Z[\s[�XZI\ILM�^Q�M`\ZI�UaKSM\�WU�LM�PqZ�NZsOWZVI�R][\�Ls�
och det har lugnat ner sig sedan dess. Men det är diskussio-
ner som vi för hela tiden, till exempel när vi höstas funde-
rade på de nya programmen. Vad ska de handla om, hur 
ska vi bygga upp studiokonstellationerna. Och det som hela 
\QLMV�qZ�IS\]MTT\"�NMMLJIKS��1V\M�JIZI�VqZ�LM\�OqTTMZ�OMV][-
frågor, utan om precis allt. Speciellt har vi den senaste tiden 
pratat mycket om det som också kom upp i Anna Lindholms 
iakttagelser, det här med svårare, tyngre ämnen. Som ano-
ZM`Q�\QTT�M`MUXMT��IVLZI�[R]SLWUIZ��L�LMV��,M�qZ�^QS\QOI�I\\�
\ITI�WU��UMV�[IU\QLQO\�Rq\\M[^sZI��

Har ni i dag någon jämställdhetsplan eller struktu-
rer för jämställdhetsarbete på kanalen? 

·�2W��^Q�N]VLMZIZ�^qTLQO\�UaKSM\�Xs�JITIV[MV�Xs�SIVITMV��*I-
TIV[MV�UMTTIV�S�VMV�qZ�Rq\\M^QS\QO�WKP�LMV�qZ�MV�^QS\QO�NIS\WZ�
då vi rekryterar nya medarbetare. Det är ändå någonting vi 
kan göra ganska sällan, så det tar tid att ändra på saker. Vi 
funderar också mycket på regional spridning och olika mino-
riteter, till exempel sexuella minoriteter. Nu försöker vi få in 
VsOWV�UML�IVVIV�M\VQKQ\M\�·�QV\M�[s�Tq\\�Q�;^MV[SÅVTIVL�

6qZ�LM\�OqTTMZ�RqU[\qTTLPM\��^MZTIO�Xs�-`\ZMU�PIZ�^Q�Q�LIO�
tre producenter som ansvarar för allt på kanalen. En manlig 
producent har hand om våra evenemang och Extrem TV, 
men de två andra är båda kvinnor och har nästan alla
radioprogram. Så alla program på Extrem utom Musikrepu-
bliken produceras av en kvinna.

,]�PIZ�Ns\\�Tq[I�)VVI�4QVLPWTU[�ZMÆMS\QWVMZ�SZQVO�
de program hon lyssnade på under våren. Vad är 
dina spontana reaktioner? 

·�,M\�qZ�QV\ZM[[IV\�I\\�[M�I\\�MV�LMT�I^�LM�[ISMZ�[WU�PWV�[SZQ-
ver om är sådant som vi också har tagit upp på redaktionen, 
till exempel den där ätstörningsdiskussionen. Hon skriver att 
^Q�JITIV[MZIZ�Xs�MV�OZqV[�WKP�LM\�qZ�R]�Xs�[q\\�WKP�^Q[�R][\�
^sZ\�]XXLZIO�I\\�^IZI�Xs�OZqV[MV��]\UIVI�W[[�[RqT^I�WKP�^sZI�
lyssnare, vårt samhälle. Men vi ska inte gå över gränsen. Jag 
\IZ�\QTT�UQO�LM\�PWV�[SZQ^MZ�WKP�RIO�SIV�N�Z[\s�P]Z�PWV�\qVSMZ��

Hur gick diskussionen på redaktionen om det som 
sades om anorexi i Succémorgon?

·�-V�XMZ[WV�SWV[\I\MZILM�I\\�LM\�qZ�[^sZ\�I\\�\ITI�WU�[sLIV\�
UIV�[RqT^�JTQZ�TML[MV�I �̂�5IV�Us[\M�Ns�Ts\I�TML[MV�Xs�ZILQW��
men gagnar det någon om man signalerar ”nu ska vi prata 
om något riktigt ledsamt” bara för att man pratar om ett 
[^sZ\�qUVM'�7KS[s�LM\�qZ�R]�MV�LMT�I^�^sZ\�[IUPqTTM�[WU�[SI�
diskuteras. 


